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RESUMO

Título: Três casos de parricídio? Passagem ao ato em diferentes configurações
psicopatológicas.
A psicanálise freudiana fundamenta a constituição da subjetividade humana e da cultura
em torno de duas interdições: A Interdição do Incesto e a Interdição do Crime de
Parricídio. Esta tese tem como problemática e objetivo discutir a organização psíquica e
funcionamento da realidade psíquica em sujeitos que cometeram a passagem ao ato
parricida. A metodologia proposta para esta tese foi a “pesquisa em psicanálise com o
método psicanalítico”, tal como elaborado por Figueiredo (2005). Foram entrevistados
três sujeitos que cometeram o crime de patricídio (morte do pai) e/ou matricídio (morte
da mãe). Os resultados foram dialogados com conceitos psicanalíticos de tradição
Freud-lacaniana e Kleiniana. Elaboramos uma proposta de diagnóstico que contempla
os relatos discursivos dos entrevistados articulados com a temática da filiação e os três
elementos de marcação de um sujeito: o traço; a entrada da lei pela interdição do
parricídio e o sinthoma.
Palavras-chave: Parricídio, Psicanálise, Passagem ao ato, Diagnóstico.

ABSTRACT

Title: Three parricide cases? Passage to the act in different psychopathological
configurations.
Freudian psychoanalysis grounds the constitution of subjectivity in two interdictions:
the interdiction of incest and the interdiction of the parricide crime. This thesis
discusses the psychic organization and functioning of subjects who have committed the
passage to the parricide act. In terms of methodology, we resort to the “research in
psychoanalysis with the psychoanalytical method” as elaborated by Figueiredo (2005).
We have interviewed three subjects who had committed parricide (killing of the father)
and/or matricide (killing of the mother). We have discussed the results using
psychoanalytical concepts from the freudo-lacanian and kleinian traditions. Finally, we
propose a psychoanalytic diagnostic frame based on the topics of affiliation and the
three elements which mark the subject: the trace, the entrance into law by the
interdiction of parricide and the sinthome.
Key-words: Parricide, Psychoanalysis, Passage to the act, Diagnostic

RÉSUMÉ

Titre: Trois cas de parricide? Passage à l’acte dans des différentes configurations
psychopathologiques.
La psychanalyse freudienne fonde la constitution de la subjectivité humaine autour de
deux interdits: l’interdit de l’inceste et l’interdit du parricide. Cette thèse a comme
problématique et but de mettre en discussion l’organisation psychique et le
fonctionnement de la réalité psychique dans les sujets qui ont commis le passage à
l’acte parricide. La méthodologie proposé pour cette thèse a été la “recherche en
psychanalyse avec la méthode psychanalytique”, telle que fut élaborée par Figueiredo
(2005). On a interviewé trois individus qui ont commis le crime de meurtre du père
et/ou matricide (meurtre de la mère). Les résultats furent juxtaposés aux concepts
psychanalytiques de tradition freudienne-lacanienne et kleinienne. On a élaboré une
proposition de diagnostique qui contemple les récits discursifs des inteviewés connectés
avec la thématique de filiation et les trois éléments de marque d’un sujet: le trait,
l’entrée de la loi par l’interdiction du parricide et le symptôme.
Mots-clés: Parricide, Psychanalyse, Passage à l’acte, Diagnostique

I. Introdução
Adoramos a perfeição, porque não a podemos ter; repugná-la-íamos, se a
tivéssemos. O perfeito é o desumano, porque o humano é imperfeito.
Fernando Pessoa

Ao estudar e debater temas de pesquisa psicanalítica, vejo-me inevitavelmente
remetida ao título de um livro de Nietzsche (1878/ 2006): Humano, demasiado humano.
O objetivo da obra desse autor, que busca articular o passado bárbaro da humanidade
com o pensamento filosófico, científico e religioso do século XIX, não coincide com os
objetivos da presente tese acadêmica − não obstante, empresto aqui aquele título como
norteador significante.1
Esta pesquisa abordará diretamente o ato humano excessivo, descomedido, por
meio da passagem ao ato criminoso parricida. Entendo que na psicanálise o ato foi
objeto de interesse de Freud, tanto como uma das formações do inconsciente, através do
ato falho, descrito na Psicopatologia da vida cotidiana (1901) − isto é, um ato pleno de
sentido, que convoca uma interpretação ou decifração −, passando pelo acting out
(1914b), enquanto uma ação que entra no lugar de uma recordação ou da palavra − ou
seja, repetir seria uma maneira de rememorar uma cena infantil, que foi atualizada na
relação transferencial. Nesse sentido, é um ato que clama por uma interpretação.
O conceito de passagem ao ato foi resgatado por Lacan da ciência criminológica e
serve para indicar condutas bruscas e violentas com conotação patológica, que levam o
sujeito a uma ação auto ou heteroagressiva. Com a interpretação lacaniana, esse
conceito se ampliou, podendo ocorrer em qualquer estrutura psíquica − como a neurose,
a psicose e a perversão −, pois “o momento da passagem ao ato é o do embaraço maior
do sujeito” (Lacan, 1962-3, p. 129).
Lacan (1962-3) afirmará que no caso freudiano sobre a jovem homossexual a
tentativa de suicídio é uma passagem ao ato, mas toda a aventura com a dama de
reputação duvidosa é um acting out. No caso Dora, a bofetada no Sr. K é uma passagem
ao ato, porém todo o comportamento com o Senhor e Senhora K é um acting out. O
acting out é, essencialmente, alguma coisa que se mostra na conduta do sujeito e é
dirigido para o outro. Na passagem ao ato, por não encontrar a via da palavra como

1

Significante tomado como um elemento do discurso, que representa e determina o sujeito consciente e
inconsciente.
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representante simbólica, o “sujeito está sem saída”. A passagem ao ato é estrangeira ao
campo da linguagem.
A discussão sobre a distinção entre os conceitos de acting out e passagem ao ato
está explorada no capítulo III. Essa distinção é necessária porque amplia a discussão
freudiana sobre o desejo criminoso, segundo a qual nosso inconsciente não executa o
assassínio, apenas o imagina e deseja.
Em nossos impulsos inconscientes eliminamos, a todo dia e momento, todos os que
estorvam o caminho [...] De modo que também nós, se formos julgados por nossos
desejos inconscientes, somos um bando de assassinos, tal como os homens primitivos.
(Freud, 1915b, p. 243).

A partir dessa afirmativa, todo ser humano, ao mesmo tempo em que está
determinado pela universalidade do desejo parricida, distancia-se daqueles que o
realizam, ou seja, coloca-se em discussão a distância tênue entre desejo e ato, fantasia e
atuação. É possível que certo estranhamento com o tema, tornando-o estrangeiro a nós,
se faça presente. Trata-se, porém, de uma “estranheza familiar”, que em despertar ora
curiosidade, ora repulsa, aciona tanto no pesquisador quanto no leitor algumas
resistências e conteúdos recalcados. Reconhecer que há pulsões parricidas em nossa
intimidade torna-se fator de embate interno e produtor de mal-estar, pois convocaremos
nossos “hóspedes desconhecidos”.2
Decidi estudar o tema do parricídio a partir do convite de uma colega
pesquisadora,3 que havia orientado meu mestrado em psicologia e, posteriormente,
assessorou o governo do Paraná para assuntos sobre violência e adolescentes em
conflito com a lei. Ao surgir naquele seu trabalho um caso de parricídio cometido por
um adolescente, sugeriu-me ela que eu o entrevistasse, estimulando em mim a idéia de
transformar o tema numa pesquisa de doutorado.
Fiquei motivada para tanto porque no cotidiano da prática clínica acompanho os
analisantes se debatendo com seus sintomas, inibições e angústias e suas associações
“não tão livres”, uma vez que os conduzem ao mesmo destino, ao seu “miolo essencial”
em torno das pulsões de vida e de morte. Minha experiência clínica, pois, limitava-se a
pacientes com possibilidades de simbolização, capazes de estabelecer uma questão

2
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Expressão freudiana.
Profª drª Paula Inês Cunha Gomide.
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subjetiva que norteia sua vida e um desejo e uma decisão de se embrenhar num processo
psicanalítico.
A dimensão do ato, na minha experiência clínica, se reduzira quase ao simbólico
da palavra ou das formações do inconsciente, pelo simbolismo dos sonhos ou no relato
de fantasias consciente ou inconsciente. Até então, não havia encontrado na prática
clínica situações de passagens ao ato por meio do assassinato. A possibilidade de
escutar sujeitos cuja subjetividade os conduziu a atuação mortífera e destrutiva dirigida
ao outro − e não qualquer outro, mas daqueles que lhe deram origem − tornou-se foco
dos meus estudos e reflexões analíticas.
Entendo que uma das fantasias primordiais do humano é o assassinato do pai
e/ou mãe, porém a maior parte dos filhos (as) realizará esta fantasia separando-se
simbolicamente dos pais, como nos lembra Françoise Dolto “honrar os pais é quase
sempre virar-lhes as costas e ir-se embora mostrando ter-se tornado um ser humano
capaz de se assumir4”.
Meu interrogante foi em torno daqueles que realizam um ato radical de matar o
pai e/ou mãe, pois o ato de matar marcará o assassino e o morto para sempre. Esta
complexidade teórica me dirigiu a São Paulo em busca da ampliação do meu
pensamento clínico. Escolhi interlocutores de diferentes tradições teóricas da psicanálise
e encontrei em Figueiredo um pensador que nos convida a refletir a teoria e prática
analítica além dos alinhamentos das escolas.
Diante do ineditismo da minha experiência, recordei a afirmação de Freud − em
tese, sustentada na doutrina cristã − de ser o crime parricida o mais antigo da
humanidade. Se o filho de Deus teve de sacrificar sua vida para redimir a humanidade
do pecado original, e esse pecado foi uma ofensa ao Deus-Pai, segundo a regra de
Talião, do pagamento com igual moeda, o pecado foi então uma morte, um assassinato
do Pai. Daí se concluir que a primeira proibição feita pela consciência foi: não matarás.
A ênfase na proibição não matarás dá-nos a certeza de vir de uma interminável série de
gerações de assassinos, nos quais o prazer em matar, como talvez em nós mesmos, estava
no sangue. As aspirações éticas da humanidade, cujo vigor e importância não carecem
discutir, são uma conquista da história humana, em medida infelizmente muito instável.
(Freud, 1915b, p. 241).

4

Françoise Dolto, André Ruffo. L’enfant, Le juge et La psychanalyse. Gallimard, 1999, p.36

3

No campo da ficção, obras universalmente conhecidas tiveram o parricídio como
tema: Édipo rei (Sófocles), Os irmãos Karamázov (Dostoiévski), Oresteia (Ésquilo). O
filósofo francês Michel Foucault (1988) reportou-se à realidade ao retratar os casos de
Pierre Rivière − jovem francês que matou a mãe e seus dois irmãos −, e o de Roberto
Zucco – que assassinou pai e mãe e após fugir do manicômio tornou-se estuprador pela
Europa.
Na literatura jurídica e psicológica, o parricídio é definido como o assassinato de
um dos pais (pai ou mãe) pelo filho natural ou adotado e, segundo Heide (1989), ocorre
em 2% dos homicídios. Matar o pai (34%) é um pouco mais comum do que matar a mãe
(32%) (Benezech, 1992).
De acordo com as pesquisas científicas internacionais (Benezech, 1992; Hillbrant,
1999; Baxter, 2002), identificaram-se algumas características comuns nos parricidas:
evidência de violência familiar; tentativas de fuga da situação de conflito familiar;
tentativas de suicídio; isolamento dos pares; situação familiar aversiva; crime primário
sem registro anterior de comportamento agressivo; arma do crime encontrar-se
disponível em casa; pais usuários de álcool e drogas. Mais: os parricidas não se
lembram do ato, sofrem de amnésia; a morte da vítima é percebida com alívio pelos
envolvidos; não se sentem criminosos.
Nessas produções científicas − pesquisas de origem americana, canadense ou
francesa −, constatei a ausência do diálogo com a teoria psicanalítica. Considero
relevante estudar esse tema, sobretudo porque na teoria freudiana, sobre o surgimento
da cultura e da constituição da subjetividade, dois mitos foram sustentados por Freud
em torno de duas interdições: o incesto e o parricídio. Vasta ao tratar da sexualidade, a
produção psicanalítica, no entanto, é reduzida em relação ao parricídio.
Ao consultar o banco de teses do Portal Capes, encontrei o tema sendo discutido
em variadas linhas de pesquisa − comunicação e artes, literatura, letras, filosofia,
psicologia −, mas o diálogo com a teoria psicanalítica, em sua maioria, foi realizado
pela interpretação de obras literárias ou pelos textos freudianos com enfoque
antropológico como Totem e tabu (1913) e, quando na metodologia se incluiu a análise
de homicídio, não houve foco no parricídio.
Procurando por esses trabalhos de dissertação ou tese, deparei-me com o trabalho
de Silva (2010) que, numa abordagem freud-lacaniana, discutiu a função paterna na
neurose obsessiva e, com alguns recortes de entrevistas com homicidas em instituição
penal, permitiu discutir a relação entre o pai e a lei na formação dos sintomas obsessivos
4

e como a criminalidade pode ser entendida como expressão de acting out numa
estrutura obsessiva; Campos (2009) em torno de um caso de psicose discutiu a
possibilidade da lei jurídica favorecer o tratamento do supereu nos crimes realizados por
psicóticos.
Outras pesquisas fizeram menção ao mito do parricídio através da interlocução da
psicanálise com a literatura. Stahelin (2007) fez um estudo teórico discutindo o crime
cometido por Louis Althusser, visando apresentar as determinações do supereu na
causalidade psíquica do homicídio; Luiz (2003) fez conexão entre literatura e
psicanálise através da obra literária Os irmãos Karamázov, demonstrando a
configuração da neurose obsessiva em torno do desejo parricida; Salum (2001) realizou
pesquisa teórica sobre o estatuto da lei para a psicanálise a partir de suas relações com o
crime e castigo, passando pela discussão dos conceitos de culpa, responsabilidade e
assentimento; Nicácio (1999) em sua tese contribuiu para o debate acerca da inserção da
psicanálise na cultura ocidental moderna, tendo como um dos seus focos a afirmação de
que o mito do parricídio primitivo pode ser pensado como um mito do sujeito moderno
− assim, apresentou a importância do complexo paterno na estruturação do psiquismo
de um sujeito e da cultura.
Localizei pesquisas não psicanalíticas que envolveram o tema do parricídio.
Junqueira da Silva (2007) apresentou as construções discursivas sobre crimes de
parricídio em revistas semanais brasileiras, buscando depreender como as reportagens
viabilizam efeitos de sentido; Souza (2009), pela perspectiva da neuropsiquiatria e
ciência do comportamento, discutiu a relação entre esquizofrenia e violência/crime com
pacientes do hospital de custódia em Pernambuco, concluindo que, dos 175 sujeitos da
pesquisa, 68% cometeram homicídio contra familiares e 32% contra a população geral.
Na trajetória teórica psicanalítica, iniciamos com Freud, passamos por Klein e
chegamos a Lacan. Esse percurso foi modelado a partir do que encontrávamos na
literatura psicanalítica e nos auxiliava para analisar os casos entrevistados, uma vez que
optamos (eu e meu orientador) por começar pela realização das entrevistas e, a partir do
encontrado discursivo, procurar pelos conceitos que se confirmassem frutíferos para o
estudo do parricídio.
Em princípio, acreditei que poderia encontrar um eixo psíquico comum nos
homicidas parricidas, pois supunha um crime sui generis. Todavia, da proposta inicial
pelo elemento comum cheguei à pluralidade “dos parricídios”. Em cada caso, houve
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uma história e narrativa singular que impossibilitou parâmetros genéricos como é
possível de ser feito nas definições da normativa social e do âmbito jurídico.
Primeiramente, revisitei a teoria edípica. Freud utilizou a obra Édipo rei, escrita
por Sófocles em 495 a.C., para sensibilizar e apresentar ao mundo a essência do ser
humano denunciadas nas excitações pulsionais agressivas e sexuais e as formas
singulares de vicissitudes para as mesmas.
Resumidamente, a estrutura do Édipo evidencia o mérito de duas leis5
fundamentais e fundadoras da subjetividade humana: a interdição do incesto e a
interdição do parricídio. Argumento que essa tragédia grega discute o destino do desejo
sexual e parricida que tem moradia no mundo psíquico humano e como a falência da lei
enquanto inscrição psíquica, assim como a ausência de elaboração desses desejos
primitivos pode ser fatal no sentido estrito. A obra de Sófocles demonstra os
sofrimentos advindos da fatalidade diante da falta de compreensão da pessoa sobre
quem ela é, e sua cegueira em face do seu desejo.
No mito de Sófocles, ao consultar o profeta cego Tirésias, Édipo descobre-se
senhor de seu destino e brada: “Hoje me revelo o filho de quem não devia nascer, o
esposo de quem não devia ser, o assassino de quem não devia matar” (p. 84). “Há um
crime pior do que este?” (p. 101). “Levai-me depressa para longe daqui, o maldito entre
os malditos, o homem que entre os homens é o mais abominado” − suplica (p. 93).
“Revelo-me hoje o que sou de fato: um criminoso, saído de criminosos” (p. 95).
Freud percebe, desvelada e condensada nessa tragédia, a importância das duas leis
citadas anteriormente como primordiais para a existência e manutenção da cultura e a
constituição da subjetividade humana. Donde se conclui que a lei incide duplamente,
tanto sobre as dimensões do público (coletivo) quanto do particular (individual). Assim,
a Lei existe para estruturar o desejo.6 Para tal efeito, implica em escolhas e vicissitudes
para as pulsões agressivas e sexuais, fazendo limite ao caos pulsional.
Com a teoria edípica aprendemos que o processo edípico culturaliza o sujeito,
introduzindo-o na dimensão das leis; realiza a construção de sua sexuação,
possibilitando uma pertença ao discurso masculino ou feminino; determina uma
particular forma de dar um destino às excitações pulsionais que residem no aparelho
5

Nessa tese, lei designa aquilo que se refere às marcas do desejo inconsciente, portanto não se restringe
ao conceito jurídico de norma e regra legislativa.
6
O desejo está fundamentalmente preso ao movimento dialético de um significante para o próximo
significante. Na sua essência o desejo é uma busca constante, sem nunca encontrar o objeto passível de
satisfazê-lo.
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psíquico; fornece um lugar subjetivo diante do Outro7 e da castração localizando-se
numa estrutura própria e singular de funcionamento psíquico.
Pelas duas interdições anunciadas no Édipo, nos deparamos com as temáticas
demasiadamente humanas que residem em nosso habitat psíquico: a morte e a
sexualidade, no enfoque freudiano, demonstrada didaticamente em seu texto
Psicopatologia da vida cotidiana (1901), quando nos conta do seu esquecimento do
nome próprio Signorelli. A análise associativa que Freud opera em si mesmo o conduz
ao motivo do esquecimento e do material reprimido que, pelos mecanismos de
deslocamento e condensação, desviaram dos temas conflitantes em torno da morte e da
sexualidade.
Em seu texto “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”,
Lacan (1957-8b) afirmará que a existência coloca-se para o sujeito na forma de uma
pergunta:
Que sou eu nisso? Concernente a seu sexo e sua contingência no ser, isto é a ele ser
homem ou mulher, por um lado, e por outro ao fato que poderia não sê-lo, os dois
conjugando seu mistério e enlaçando-o aos símbolos da procriação e da morte. (Lacan,
1957-8b, pp. 555-6).

Na trajetória freudiana, além da metáfora sobre as interdições presentes nos textos
edípicos e os estudos sobre a neurose obsessiva, revisitei Totem e tabu (1913); a tríade
Alguns tipos de caráter encontrados na prática psicanalítica (1916) − especialmente
Criminosos por sentimento de culpa; Dostoiévski e o parricídio (1928b); Parecer do
perito no caso Halsmann (1931).
Neste último, Freud discute diretamente o tema do parricídio. O jovem estudante
Phillip Halsmann foi conduzido ao tribunal de Insbruck, em 1929, acusado de crime
parricida. O tribunal solicitou um parecer sobre o estado mental do jovem. Esse parecer
introduzia os temas de complexo de Édipo e repressão. O jurista da Universidade de
Viena, Joseph Kupka, solicitou uma opinião de Freud sobre o assunto.
Freud responde que o complexo de Édipo está presente na infância de todos os
seres humanos, sofre alterações durante os anos de desenvolvimento e, em muitos
indivíduos, é encontrado em graus variáveis de intensidade, mesmo na idade adulta.
7

Outro é entendido como aquilo que é externo e anterior ao sujeito. O lugar simbólico em que se
inscrevem as relações de parentesco, o nome, a história familiar que o determina.
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Apesar de Freud afirmar a existência universal do Édipo, ele alerta para a necessidade
de cautela no seu uso para explicar atos criminosos, especialmente no caso Halsmann,
visto que os conflitos e desavenças dele com o pai não fundamentavam a presunção de
um relacionamento mortífero (no texto não ficam esclarecidas as peculiaridades das
relações entre pai e filho).
O alerta freudiano me chamou a atenção, pois no único texto em que Freud
discute um caso de efetiva passagem ao ato parricida ele considerou o conceito edípico
insuficiente para compreender o ato de Halsmann.
Nesse percurso pelos principais textos freudianos, que tratam direta ou
indiretamente do crime, concluí que seu foco esteve no desejo inconsciente parricida e
incestuoso, justificando a presença destes pela herança filogenética. A censura
inconsciente que a partir daí se estabelece ordena o sujeito nos caminhos da lei, da ética,
da religião, da organização social, fundando a cultura.
Deduzi que o paradigma freudiano em torno do parricídio é neurótico, gravitando
em torno do pai e do sistema falocêntrico. Os textos selecionados igualmente
demonstraram que trabalhar com o conceito de superego como herdeiro edípico não foi
suficiente para explicar o parricídio enquanto ato efetivado. Da mesma forma, o desejo
inconsciente de assassinato do pai ou mãe como universal ao humano não basta para
explicar a passagem ao ato parricida, uma vez que o desejo está em todos nós ou
reconhecido, ou recalcado ou sublimado, ou atuado. (E, quando atuado, tratar-se-ia de
desejo ou de gozo? Discutimos este aspecto no desenvolvimento desta tese.
Optei, na seqüência, passar por alguns textos kleinianos, especialmente por sua
concepção primitiva do superego,8 bem como seu conceito de angústia primordial. A par
disso, encontrei uma afirmação lacaniana interessante:
Se existe, de fato, alguma coisa de que a Sra. Melaine Klein nos dá ideia, é certamente
que a situação primeira é caótica, verdadeiramente anárquica. O que é característico na
origem é o rumor e o furor das pulsões, e trata-se justamente de saber como algo como
uma ordem pode se estabelecer a partir daí. (Lacan, 1956-7, p. 66).

Nos textos kleinianos − Tendências criminosas em crianças normais (1927);
Sobre a criminalidade (1934); Amor, culpa e reparação (1937); Algumas conclusões
8

Nesta tese, mantive os termos Ego, Superego e Id como sinônimos de, respectivamente, Eu, Supereu e
Isso. Utilizei-os de conformidade com a tradução dos textos consultados.
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teóricas relativas à vida emocional do bebê (1952); Algumas reflexões sobre a Oresteia
(1963)

, assimilei que a angústia primordial vivida pela criança acentua um superego

impiedoso e persecutório, intensificando a culpa sentida pelo desejo e fantasia
inconsciente de matar os pais; portanto, há correlação entre culpa e agressividade e
esses sentimentos coexistem paralelamente aos pais, que também são amados e
idealizados. Quanto mais a criança temer a retaliação, mais ela apresentará tendências
criminosas e antissociais realizadas em ato, não somente em fantasia.
Concordando com Freud sobre a presença no ato criminoso de um superego
severo e avassalador, Klein acrescenta que quando o sadismo se reduz e o superego
consegue provocar mais culpa do que ansiedade, a criança desenvolve sua atitude moral
e ética, possibilitando o surgimento da reparação como mecanismo viável e controlador
de sua auto e hetero destrutividade através dos sentimentos sociais e da gratidão.
O percurso em Klein me alertou numa direção preciosa. Apesar de o pensamento
kleiniano, tal qual o freudiano, nos conduzir pelas tramas do superego, a autora acentua
a severidade de um superego primitivo e materno como reativo a uma ansiedade
primordial e original. A partir daí, me lembrei da afirmação lacaniana sobre a angústia
como único afeto que não engana e da sua tese de doutoramento.
Em Lacan, não encontrei citação direta sobre o crime de parricídio, embora tenha
ele escrito artigos sobre a criminalidade e sua tese de doutoramento tenha sido sobre
uma tentativa de homicídio num caso de paranóia.
Contardo Calligaris (2004) relata que, numa supervisão, Lacan afirmou, sem
explicar o motivo, que não se deveria oferecer tratamento aos parricidas. Calligaris
argumenta que é sempre possível construir uma teoria geral do parricídio como infâmia
inaceitável, mas ele suspeita que se trate de um limite pessoal de Lacan, ou seja, que
Lacan não tinha condição de oferecer análise a um parricida:
Se você conhecesse a raiva famélica com a qual os filhos espirituais de Lacan se jogaram
em cima de seu cadáver ainda antes de sua morte, entenderia facilmente e, por isso, Lacan
achasse os parricidas pouco simpáticos. (Calligaris, 2004, pp. 24-5).

Na produção lacaniana, destaco sua tese de doutoramento Da psicose paranóica
em suas relações com a personalidade (1932), na qual ele discute a paranóia num ato
criminoso (caso Aimeé), e os textos: A agressividade em psicanálise (1948); Introdução
teórica às funções da psicanálise em criminologia (1950); Premissas a todo
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desenvolvimento possível da criminologia (1950b); De uma questão preliminar a todo
tratamento possível da psicose (1957-8b), texto este em que ele faz uma referência ao
parricídio simbólico, quando afirma que Freud articulou o aparecimento do significante
do pai, como autor da lei, à morte, ou seja, ao assassinato do pai.
Lacan considera que o que Freud demonstrou com isso é que se o assassinato é o
momento fecundo da dívida através da qual o sujeito se liga à vida e à lei, o pai
simbólico, como aquele que significa essa lei, é realmente o pai morto (Lacan, 1957-8b,
p. 563). Também acrescentou a idéia conceitual de que o crime exprime o simbolismo
do supereu como instância psicopatológica.
Em sua tese de doutoramento, Lacan (1932) destaca três grupos de anomalias na
psicose. Uma específica da personalidade, definível em fatos concretos da história
afetiva do sujeito, de seus comportamentos sociais; uma anomalia do desenvolvimento
típico da personalidade, em que são integradas as coerções sancionadas pelo grupo
social, e que podemos designar com o termo Superego; e uma anomalia de evolução, na
medida em que traduz uma fixação afetiva precisamente no estádio infantil em que se
forma o superego, pela assimilação à personalidade das coerções parentais ou de seus
substitutos (a relação com o outro e suas tensões).
As conclusões da sua pesquisa apontaram para o conceito de crimes do supereu,
abrindo novas possibilidades de raciocínio em torno dos meus entrevistados. Os crimes
do supereu, anunciados por Lacan na sua tese, mostram uma forma particular de
paranóia, a da autopunição ou psicose do supereu.
Outro achado importante foi sua referência ao estudo de Guiraud, nos anos 1920,
sobre os assassinatos imotivados:
Este autor mostra a necessidade, para explicar esses assassinatos, de se ligar à doutrina
freudiana e à distinção muito geral que ela permite estabelecer entre os crimes do Ego
(onde entram todos os crimes ditos de interesses) e os crimes do Id (onde entram os
crimes puramente pulsionais) [...] entre essas duas classes, nosso estudo permite
determinar um tipo de crime, os crimes dos delírios dos querelantes e dos delírios de
autopunição, que são os crimes do superego. Sabe-se que esta função psíquica, por sua
gênese e sua função, se revela intermediária entre o ego e o id. (Lacan, 1932, pp. 306-7).

Motivada por esse achado teórico, acrescentei-o a um argumento de Miller, citado
por Tendlarz (2009), segundo o qual, baseando-se no conceito lacaniano de nó-
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borromeu, existe uma distinção entre três tipos de crimes: os crimes do imaginário,
próprios do estádio do espelho; os crimes do simbólico, que atacam os representantes da
autoridade; e os crimes do real, em que a realidade resulta ser figura mista entre o
simbólico e o real.
Essas duas fontes e o apoio teórico da tríade freudiana − ego, superego e id − e do
quaternário lacaniano − imaginário, simbólico, real e nome-do-pai − me auxiliaram na
discussão do material clínico coletado com três sujeitos que cometeram a passagem ao
ato parricida.
Ao buscar exercer o estilo freudiano de estabelecer teoria a partir da fala dos
pacientes, optei por defender e apresentar uma tese que discute, nos diferentes casos, a
relação existente entre a realidade psíquica dos respectivos entrevistados e as
particularidades do crime cometido, tendo em vista os elementos psíquicos próprios a
cada sujeito.
Procurei igualmente manter as tensões existentes, os encontros e desencontros
entre os autores da psicanálise, como Freud, Klein e Lacan. No capítulo III apresento os
conceitos de passagem ao ato e acting out dialogando com Freud e Lacan. Nos capítulos
IV, V e VI dedico-me a discutir a narrativa de cada entrevistado articulando os dados
obtidos com a teoria dos três autores ou pesquisadores deles. No capítulo VII, proponho
um diagnóstico para o crime de parricídio, considerando as marcas necessárias para a
constituição da subjetividade, a articulação dos registros borromeanos (real, simbólico,
imaginário), as posições da teoria kleiniana e as especificidades subjetivas que
engendraram uma passagem ao ato desse tipo.
Finalizo esta introdução aditando meu reconhecimento de que o tema do
parricídio faz fronteira, desde a perspectiva sociocultural, com o campo do trágico e da
tragédia. Em certa medida, a dimensão do trágico em psicanálise sempre será um campo
fértil para reflexão, uma vez que sempre haverá algo do não assimilável, um núcleo não
civilizável, portanto, selvagem no humano (Meiches, 2000).
Entendo que a psicanálise não culpabiliza − responsabiliza, sim, o sujeito por suas
palavras e atos. Diante, porém, da perplexidade causada por uma tragédia, uma
interrogação, subjetiva e singular, inevitavelmente se instala: Por quê?
É fato que culturalmente interpreta-se o ato parricida como uma ofensa à ordem
moral e cultural, exigindo do pesquisador um rigor para não enveredar pelos caminhos
da resistência. De todo modo, a teoria psicanalítica forneceu parâmetros consistentes
sobre as relações turbulentas do sujeito com seu desejo e ato.
11

Assim, esta tese está em ressonância com a lógica psicanalítica afirmada por
Figueiredo (2009), ao lembrar que cultivar o psicanalítico é ser acolhedor ao
desproporcional, ao atemporal, ao irredutível, ao trágico e ao paradoxal como aspectos
decisivos dos objetos para pensá-los e elaborá-los.
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II. Método
Não desejo suscitar convicção;
desejo estimular o pensamento e derrubar preconceitos
Freud, 1916

Para um praticante e estudioso da psicanálise, não é novidade que desde o
surgimento da mesma a parceria entre pesquisa, prática clínica e teoria tenha se tornado
indissociável. Ainda que alertada por Freud, que recomendava a suspensão da teoria
quando se estivesse escutando um caso. Para ele, toda tentativa de teorização só deve
ser feita no depois, a posteriori. Lacan (1953-4) comparou a psicanálise à arte do bom
cozinheiro, este sabe cortar bem o animal, soltando a articulação com a menor
resistência, enquanto aquele faria esse pontual trabalho através dos conceitos. “Não é
com a faca que dissecamos, mas com conceitos” (Lacan, p. 10).
Identifico essas duas recomendações clínicas na realização de uma pesquisa:
suspender a teoria no momento da coleta e utilizá-la e questioná-la para operar com os
dados discursivos coletados. A especificidade da prática de pesquisa em psicanálise
produz reações na comunidade científica desde a discussão em torno de a psicanálise ser
ou não uma ciência até a definição de seu objeto de pesquisa, bem como o tipo de
metodologia. A psicanálise faria pesquisa empírica, teórica ou clínica?
Se pesquisar é buscar algo que não se sabe o que é, a psicanálise seria uma forma
privilegiada de pesquisa, já que a verdade procurada não está do lado do pesquisador.
Todo saber que advém da práxis psicanalítica, seja clínica ou de pesquisa, sempre se
referenciará à relação do sujeito com seu ato.
Fink (1998) acrescenta que o que diferencia a psicanálise das ciências é que ela
considera a causa e o sujeito em sua relação libidinal com a causa.
A psicanálise trabalha com as duas faces do sujeito: 1) o “sujeito puro” da combinatória
ou da matriz − o sujeito sem causa, digamos assim, e 2) o sujeito “saturado”, como Lacan
o chama, isto é, o sujeito em relação a um objeto de gozo (um objeto libidinal), o sujeito
enquanto uma postura adotada com relação ao gozo. (Fink, 1998, p. 173).

Paralelamente a essa discussão, tenho a lembrança objetiva do texto de Herrmann
(2004), ao afirmar que a pesquisa é algo que os analistas estão sempre a fazer, bastaria
saber como transformar o trabalho diário em pesquisa comunicável.
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Igualmente em ressonância me ponho com a “solução conceitual”9 apresentada
por Figueiredo (2005), ao propor diferenciar “pesquisa em psicanálise” e “pesquisa com
o método psicanalítico”. A primeira pode incluir a segunda, sem que se confundam, diz
ele, lembrando que não há nenhum critério universitário que permita discriminar entre
um psicanalista e um interessado em psicanálise.
“Pesquisa em psicanálise” é um conjunto de atividades voltadas para a produção de
conhecimento que podem manter com a psicanálise propriamente dita relações muito
diferentes. Ora as teorias da psicanálise tornam-se “objeto” de estudos sistemáticos, ora
de estudos históricos, ora de reflexões epistemológicas; outras vezes alguns conceitos
psicanalíticos são mobilizados como instrumentos para a investigação e compreensão de
variados fenômenos sociais e subjetivos. Em nenhuma dessas modalidades de pesquisa
em psicanálise requer-se um psicanalista atuante [...] Nas “pesquisas em psicanálise com
o método psicanalítico” a presença do psicanalista é incontornável. Nesse caso
desaparece a respeitosa distância entre “pesquisador” e “referencial teórico” para dar
lugar a um corpo a corpo do qual a psicanálise não sairá como entrou. (Figueiredo, 2005,
pp. 158-9).

Optei por desenvolver esta tese a partir da definição de pesquisa com o método
psicanalítico.10 O método adotado na execução das entrevistas foi a associação livre a
partir de uma única pergunta inicial: Você pode contar sobre a história do crime
cometido?
Para a pesquisadora, restou a função de exercer a escuta/atenção flutuante. Esse
tipo de escuta, conforme relembrado por Figueiredo e Minerbo (2006), é uma escuta
descentrada do tema central, um recorte do texto privilegiando temas, expressões,
brechas, palavras ou quaisquer elementos que sirvam como cunha para desconstruir o
texto − uma reconstrução, enfim, que permite ao analista produzir outra verdade sobre o
texto.
Foi essa escuta que busquei adotar na coleta: a de uma ouvinte silenciosa, que
limitou as intervenções, sem deixar de formular perguntas que se fizeram necessárias.
Percebi quando da transcrição das entrevistas que, influenciada pelo objetivo de obter o
9

Expressão de cunho próprio.
Na banca de qualificação, o Prof. Dr. Christian Dunker sugeriu utilizar o trabalho de tese de J. Lacan,
do conhecido caso Aimèe, como inspiração de método na análise dos dados desta pesquisa. Em razão do
tempo restrito para conclusão da presente tese, optei por fazer um recorte dessa sugestão, visando discutir
o que teria levado ao crime de parricídio naquele determinado momento da vida dos entrevistados.
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máximo de informações possíveis sobre o crime, essa conduta atrapalhou na escuta de
outros dados, que se mostraram relevantes para a discussão do caso, mas não foram por
mim percebidos durante a entrevista.
Foi importante ter constatado que apesar de ter utilizado minha experiência de
escuta clínica − visando a verdade do sujeito que se revela entre a estrutura significante
que o marcou e determinou sua posição de sujeito e os acontecimentos que
inconscientemente produz −, também fui influenciada pelo meu desejo de produzir um
conhecimento teórico sobre o crime de parricídio que pudesse ser compartilhado com a
comunidade científica. Em síntese, reconheci que essa dupla perspectiva influenciou
meu posicionamento transferencial na coleta.
Na análise dos dados, no a posteriori, no “só depois”, de que nos fala Freud,
procurei interpretar o fenômeno investigado tentando obter um novo olhar e
entendimento do crime de parricídio utilizando-me de um raciocínio freudiano (1905),
por sua vez apoiado na definição artística de Leonardo da Vinci, que diferenciava a arte
pela via de porre e pela via di levare. Segundo Da Vinci, a pintura opera per via di
porre, pois ela aplica uma substância onde nada existia antes, na tela incolor; a escultura
processa-se per via di levare, visto que retira do bloco de pedra tudo o que oculta a
superfície da estátua nela contida.
A análise dos dados dessa pesquisa se orientou pela arte da escultura, tal como
Freud recomendou para um praticante da psicanálise: não acrescentar nem introduzir
nada de novo, mas retirar algo, fazer aflorar alguma coisa do material discursivo dos
entrevistados.11 Nessa direção, apoiamo-nos no conceito de sujeito na teoria lacaniana,
que nos remete à ideia de um intervalo entre um significante e outro (“um significante é
o que representa um sujeito para outro significante”), portanto, um sujeito de
linguagem; e a noção de sujeito sem materialidade, determinado por um substrato vazio,
por isso, um sujeito que carrega contradições, negatividades e positividades.
Espero demonstrar isso nas discussões dos casos porque compartilho da idéia de
que qualquer crime evidencia algo próprio do humano. Compreendo que a função do
psicanalista diante do crime é subjetivá-lo, ou seja, não se deve desconsiderar o dado
material, porque cada detalhe deve significar algo no caso específico, mas tentei me
ater, especialmente, na implicação subjetiva do ato. Considero importante nesta

11

Não desconheço que na análise dos casos possa ter introduzido elementos de discussão que produziram
a via di porre, mas estive atenta para não produzir excessos de interpretação imaginária dos dados.
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pesquisa sair do horror do ato para a compreensão e discussão do mesmo, ausentando-se
de qualquer questão moral.
Lembro-me das representações teatrais e suas definições e diferenças entre a
tragédia, o drama e a comédia. Alude a primeira a um acontecimento fatal e sinistro. No
drama, miscigenação de comédia e tragédia, pode ocorrer um acontecimento patético ou
comovente. Na comédia, predomina a sátira, a graça: aqui se faz rir e é permitido flertar
com o ridículo.
Diante dessa classificação, me ocorreu alertar ao leitor que, muitas vezes, pela
ótica do observador (o olhar externo) a experiência é trágica, contudo na perspectiva do
autor do ato pode ter sido vivenciado como experiência dramática ou cômica.
Ao conhecer os entrevistados, percebi que no caso Conrado este se reconhece
numa vivência dramática, quando após cometer o ato criminoso interroga-se: o que foi
que eu fiz desta vez? No entanto, seu relato dócil sobre si e relações ingênuas com o
outro, flerta com o cômico. Atílio, em sua objetividade e clareza sobre os motivos do
crime, o conduz para as trilhas da tragédia. Otto, em sua alienação sobre si e dificuldade
para nomear-se numa representação,12 produziu um evento sinistro como na tragédia.13
Apresentarei três casos com dados obtidos em entrevistas com internos no Centro
Médico Penal (CMP) de Curitiba. Foram realizadas três entrevistas com cada um, com
duração média entre 60 e 90 minutos, cujos nomes verídicos foram preservados.
Conrado assassinou o pai, a avó e atentou contra a mãe, que sobreviveu. Os crimes
foram cometidos de forma não premeditada, com ausência de consciência durante o ato.
Atílio cometeu o patricídio (morte do pai) de forma premeditada. Otto, o terceiro, matou
sua mãe (matricídio), durante vivência psíquica delirante.
Nesse tipo de pesquisa, é importante esclarecer o lugar transferencial do
entrevistador. Diferentemente da experiência de consultório, em que o profissional é
demandado a ocupar o lugar de “Sujeito Suposto Saber”, na pesquisa, de modo geral, é
o pesquisador quem demanda para que o entrevistado fale de si. Não desconheço os
fenômenos transferenciais numa pesquisa e busco considerá-los na análise dos casos,
levando em conta especialmente o alerta de D’Allonnes (2004) sobre as três categorias
de fenômenos contratransferenciais no pesquisador: aquilo que pertence à identidade

12

Utilizo o termo tal qual definido por Laplanche, como uma representação da pulsão, por meio da qual
se inscreve no psiquismo.
13
Utilizei essas representações teatrais apenas como metáfora. Não objetivei explorá-las na análise dos
casos.
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singular do pesquisador; aquilo que pertence à identidade coletiva do pesquisador; e
aquilo que pertence à sua teoria, à sua ideologia.
As entrevistas ocorreram em 2008. O intervalo entre uma e outra, que girou em
torno de 15 dias ou um mês, foi eficaz, pois me pareceu que a entrevista realizada ficava
operando os pensamentos do entrevistado. Conrado e Atílio disseram que refletiram
durante os intervalos. Sempre iniciei as segundas e terceiras entrevistas perguntando no
que haviam pensado durante a intermitência entre as mesmas.
Uma curiosidade na experiência da coleta foi a participação obrigatória de um
agente penitenciário14 durante a entrevista. Tive contato com dois agentes de condutas
bastante distintas. Com Conrado e Otto, o agente era participativo, perguntando e
interrompendo as entrevistas, quando achava necessário fazer algum comentário sobre o
entrevistado ou, após as entrevistas, introduzia informações que achava indispensáveis
para a entrevistadora saber ou perguntar ao entrevistado. O outro era estudante de curso
superior na área de humanas e sempre muito silencioso. Após a entrevista concluída,
acompanhava a entrevistadora até a saída e comentava o quanto se sentia gratificado por
participar, pois percebia que tinha outra versão para o crime e, muitas vezes começava a
compreender os motivos para o ato cometido, mesmo discordando moralmente do crime
executado.
Para a entrevistadora, foi uma experiência sui generis. Sempre bem recebida no
CMP, lugar cujos funcionários (agentes e diretora) pareciam estar acostumados com a
rotina, dando-lhe um cunho “familiar/social”, me oferecendo café, bolo e anedotas sobre
os casos (as ocasionais risadas me faziam lembrar da comédia como representação
tragicômica). No entanto, ao atravessar o “portal” que separava o espaço da liberdade
para o do aprisionamento, deixando para trás uma porta fechada com cadeado, iniciavase a ansiedade pelo encontro e a vivência do estranhamento e da inquietação, que
somente refluía após me concentrar na entrevista. Naquele momento, percebia a
tenuidade entre a patologia e a normalidade, entre o criminoso e o dito inocente e a
constatação evidente de que o material constitutivo de todo humano advém da mesma
fonte psíquica.
Essa experiência me remeteu ao texto freudiano: Das Unheimliche, que
encaminha o raciocínio do leitor para o conteúdo pulsional recalcado. Traduzido como
“O estranho” (Editora Imago) ou “O inquietante” (nova tradução da Companhia das
14

Entendo que a presença do agente durante a coleta poderia ser considerada para pensar as relações
transferenciais, incluindo as institucionais. Optei por não incluir tal variável na análise das entrevistas.
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Letras), neste artigo Freud demonstra que Das Unheimliche relaciona-se ao que é
terrível, ao que desperta angústia e horror, embora estranhamente conhecido e familiar.
Esses sentimentos podem ser aflorados por pessoas, coisas, vivências, situações,
impressões do sentido.
Esse unheimliche não é realmente algo novo ou alheio, mas algo há muito familiar à
psique, que apenas mediante o processo da repressão alheou-se dela [...] Das Unheimliche
vem da proximidade ao complexo de castração, a loucura, a compulsão a repetição, a
morte. (Freud, 1919, p. 360).

Nesta citação, podemos compreender Das Umheimliche pela via do recalcado,
uma vez que para Freud a vivência do estranhamento pode estar correlacionada aos
complexos reprimidos. Todavia, há outra direção conceitual apresentada em seu texto,
os três tipos de Das Unheimlichkeit: os procedentes do silêncio, da solidão e da
escuridão. No silêncio, há a privação da fala do outro; na solidão, a privação da
presença do outro; na escuridão, a privação da visão do outro. Além do mais, no
silêncio e na escuridão, temos dois dos quatro objetos essenciais da pulsão destacados
por Lacan, a voz (objeto fônico) e o olhar (objeto escópico), respectivamente.
Quero dizer que o estranhamento por mim vivenciado no processo de pesquisa
pode ter sido tanto um efeito do retorno de um representante pulsional recalcado, como
experiência pulsional, que até então não havia se representada conscientemente. Em
ambas as possibilidades, tornou-se necessário incluir o tema desta pesquisa nas sessões
de análise pessoal.
As reflexões sobre a vivência do meu estranhamento me fizeram recordar outra
descoberta freudiana. Para Freud, a principal diferença entre os sujeitos psíquicos está
nas desarmonias quantitativas e não nos aspectos qualitativos. Não existe diferença
fundamental na qualidade, ou seja, nas bases da origem psíquica somos todos iguais.
Apesar de a afirmação a seguir referir-se à neurose, considero-a válida para os demais
estados psíquicos da psicose e perversão:
Os neuróticos possuem as mesmas disposições inatas que as outras pessoas, têm as
mesmas experiências e as mesmas tarefas a desempenhar [...] o que deve ser tido como
responsável pela inadequação e sofrimentos dos neuróticos são desarmonias quantitativas.
(Freud, 1938b, p. 211).
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Em relação aos entrevistados, Conrado e Atílio apresentaram maior coerência
discursiva, o que facilitou a coleta. Com Otto, deparei-me com circunstâncias delirantes,
a par da dificuldade de compreensão de sua fala, tanto pelo sotaque quanto pela
restrição de argumentos narrativos e metáforas.
Para Conrado e Atílio, as entrevistas foram oportunidades de repensar as próprias
histórias, possibilitando-lhes lembranças até então esquecidas, revelações de segredos
ou mesmo reflexões sobre suas afirmações, a par da correção de datas, acontecimentos e
sentimentos. No início da primeira entrevista, havia uma tendência a respostas curtas e
prontas, que foi se modificando na medida em que a entrevista se desenvolvia. Observei
também que o movimento psíquico produzido pelas entrevistas, bem como − para
ambos −, a internação e o tempo de internação produziram efeitos de organização
psíquica, como será demonstrado nos capítulos IV e V.
Com Otto, diferentemente, as entrevistas foram curtas e parecem ter desencadeado
um discurso delirante em determinado momento.
Para efeito desta pesquisa, relevo o fato de que, às vezes, é impossível reconstituir
os rastros psiquicos do ato criminal, do estado mental durante e depois do crime, pois,
muitas vezes, há algo de inapreensível na fatalidade, impossibilitando uma interpretação
dos fatos. Não desconsidero que assassinar uma pessoa configura-se em um ato absoluto
e onipotente sobre o outro.
A parte disso, Freud demonstrou, desde o modelo de aparelho psíquico,
apresentado no capítulo VII da Interpretação dos sonhos (1900), que a realidade, a
exterioridade, os acontecimentos da vida, só podem ser compreendidos quando estão
conectados, associados aos traços de memória já existentes. Nesse sentido, o importante
é a realidade psíquica. E acrescento a carta 52, em que Freud (1895) afirmou que a
memória humana não se estrutura armazenando traços reais de objetos, mas traços
verbais que os representam. Isso ficará especialmente exemplificado na história de
Atílio.
A partir dessa vertente metodológica, pretendi refletir e discutir sobre a pergunta
que insiste em se fazer: o que podemos aprender sobre a subjetividade humana com
aqueles que não conseguiram elaborar e simbolizar seu desejo parricida? Ou seria mais
adequado dizer que não é do desejo que meus entrevistados falam, mas de gozo? Tal
interrogação será abordada nos próximos capítulos.
Nessa trajetória, senti-me acompanhada do raciocínio de Figueiredo (2005), ao
afirmar que a pesquisa com o método psicanalítico é uma atividade em que se
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constituem e se transformam objetos, pesquisadores, meios ou instrumentos de
investigação (conceitos, técnicas).
Um tanto imodestamente, espero com o presente trabalho ter atingido essa
transformação em vários sentidos: acrescentar novos olhares sobre a temática do
parricídio e contribuir para a teoria, também ampliar o meu pensamento e atuação como
praticante da clínica psicanalítica.
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III. Acting Out e Passagem ao Ato
Ser psicanalista é simplesmente abrir os olhos para essa evidência
de que não há nada mais desbaratado que a realidade humana.
Lacan 1955-6, p. 99

Antes de apresentar os entrevistados, acho fundamental uma discussão em torno
dos conceitos de acting out e passagem ao ato e sua articulação com a destrutividade do
objeto. A prática clínica confirma diariamente que a agressividade não é
necessariamente sinônima de destruição, sendo própria da vivência psíquica e das
relações imaginárias especulares. Pode-se afirmar que uma pessoa, ao se sentir
ameaçada ou frustrada em sua imagem, reage agressivamente em pensamento, palavras
ou ações.
É importante diferenciar a agressividade (que se articula ao investimento libidinal)
da destrutividade. Ao defender que esta se inscreve em outro registro, Tendlarz afirma
que Freud a estabelece como expressão da pulsão de morte, assim atravessa a imagem e
se dirige ao ser do outro (Tendlarz, 2009, p. 15).
O termo passagem ao ato tem sua origem na clínica psiquiátrica e refere-se a atos
impulsivos, violentos e delituosos. Nesse feito, a passagem ao ato é entendida como
uma destrutividade dirigida ao outro ou a si próprio. Lacan (1962-3) forneceu uma
significação própria, de forma geral compreendendo a passagem ao ato como “um beco
sem saída subjetiva” e no seu raciocínio verificaremos que não necessariamente envolve
o cometimento de um delito.
Em Freud, não localizamos citação direta do conceito de passagem ao ato, se bem
sua teoria descreve o conceito de acting out (Agieren) para designar o mecanismo pelo
qual um sujeito põe em prática suas pulsões, fantasias e desejos. Freud (1914b) afirma
que o paciente coloca em prática ou em ato aquilo que esqueceu, evitando a lembrança
recalcada.
O analisando não recorda absolutamente o que foi esquecido e reprimido, mas sim o atua.
Ele não reproduz como lembrança, mas como ato, ele o repete, naturalmente sem saber
que o faz. (Freud, 1914b, pp. 199-200).

Freud associará essa ação aos conceitos de resistência e transferência e relatará
que o paciente atua tudo aquilo que das fontes do reprimido já se impôs em seu ser
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manifesto: inibições, traços patológicos de caráter e repetição de todos os sintomas
durante o tratamento. Nesse entendimento, a atuação decorre dos conteúdos
inconscientes recalcados, sendo característico nas neuroses.
Em sua obra, Lacan (1962-3) retoma o conceito de acting out e o compreende
como uma demanda de simbolização que clama por uma interpretação e se dirige ao
outro, e quando se está em análise se dirige ao analista, na tentativa de evitar a angústia.
Em certa medida, não há uma diferença radical do conceito de acting out entre
os dois autores, uma vez que quando Freud afirma que a ação evita a lembrança
recalcada, sabemos que o recalque incide justamente para evitar a angústia. No entanto,
Lacan (1962-3) introduzirá uma compreensão peculiar para o conceito de passagem ao
ato diferenciando do acting out, “tudo que é acting out é o oposto da passagem ao ato”
(p. 136). Nesta, o sujeito produz uma ação que o ultrapassa caracterizando-se num ato
não simbolizado pelo sujeito denunciando a alienação a qual o sujeito está submetido.
De todo modo, a angústia está em destaque nos dois tipos de atuações, ou seja, nesses
atos é a angústia que se desvela, seja na forma de acting out ou na forma de passagem
ao ato.
Escolhi dois momentos na obra de Lacan que tratam do acting out e/ou da
passagem ao ato. O texto “A direção do tratamento e os princípios do seu poder”, de
1958, em que se discute um exemplo de acting out no interior de um tratamento
analítico, e o Seminário X, sobre a angústia (1962-3), no qual, em articulação com o
tema da angústia e do objeto, se estabelece uma diferença entre acting out e a passagem
ao ato.
No texto de 1958, Lacan discute como paradigma do acting out o trabalho de
Ernst Kris, que teria retomado um caso clínico de Melitta Schmideberg, em que, inibido
em sua atividade intelectual (professor universitário que não consegue publicar suas
pesquisas), o analisando supõe no paciente um impulso de plagiar. Atribui-se a Melitta
Schmideberg uma interpretação do conflito inconsciente do analisando como uma
repetição de uma delinqüência infantil, pois o paciente costumava furtar guloseimas.
Segundo Lacan (1958), Kris teria retomado o caso e realizado outro tipo de
interpretação:
Ernst Kris modifica a perspectiva do caso e pretende dar ao sujeito o insight de um novo
começo [...] quando o paciente presume haver colhido as idéias de um trabalho que acaba
de concluir num livro [...] Kris examina as provas e [...] havendo se certificado de que seu
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paciente não é plagiário [...] Tenciona demonstrar-lhe que ele quer sê-lo para se impedir
de sê-lo realmente – o que se chama analisar a defesa antes da pulsão, que aqui se
evidencia na atração pelas idéias dos outros. (Lacan, 1958, p. 605).

Lacan discorda dessa interpretação e demonstra que isso fica caracterizado pela
resposta do paciente à intervenção de Kris. O paciente lhe diz que, há algum tempo, ao
sair da sessão, vagueia por uma rua repleta de restaurantes e fica cobiçando nos
cardápios o seu prato predileto: miolos frescos. Lacan entenderá este ato como uma
representação do acting out.
Entendo que Lacan também considerou a expressão miolos frescos como um
significante cuja significação aponta para “ter idéias”. “Que ele possa ter uma idéia
própria é que não lhe vem à idéia, ou que só o visita com dificuldade” (p. 606), afirma
Lacan, acrescentando que não é o fato de o paciente não roubar que importa, mas o fato
de que ele rouba nada. E era isso que precisaria ter sido interpretado ao paciente.
No Dicionário de psicanálise, de Kaufmann, o Agieren remete a uma dimensão
do jogo teatral. Quer ocorra durante uma sessão de análise ou fora dela, um acting out
reproduz um clichê ou um roteiro inconsciente possuindo uma dimensão transferencial.
Esse tipo de ação seria um apelo que atesta uma incapacidade do dizer uma verdade que
não é reconhecida pelo sujeito.
Com essa definição, somos remetidos à idéia de o acting out ser uma demanda de
simbolização, pois aquele que agiu não sabe o que está mostrando, tampouco reconhece
o sentido de sua atuação, mas consegue com seu ato evitar uma angústia violenta.
Assim, tanto em Freud quanto em Lacan, o acting out é uma forma de dizer algo de si
que o sujeito não consegue reconhecer como seu e repetindo/atuando na relação
transferencial espera por uma interpretação.
Na passagem ao ato, também se trata de uma relação com a angústia, no entanto a
ação não remete a uma demanda de simbolização, mas a uma ruptura e uma queda da
cena de sua fantasia. Ocorre num momento de extrema emoção e embaraço, quando
para o sujeito tornou-se impossível qualquer simbolização. Ao contrário do acting out,
não se dirige a ninguém e não espera por uma interpretação.
O momento da passagem ao ato é o do embaraço maior do sujeito, com o acréscimo
comportamental da emoção como distúrbio do movimento. É então que, do lugar em que
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se encontra [...] ele se precipita e despenca fora da cena. Essa é a própria estrutura da
passagem ao ato. (Lacan, 1962-3, p. 129).

Ao reler e reinterpretar os casos freudianos de Dora e da jovem homossexual,
Lacan trabalhará as duas condições para a passagem ao ato: a vivência de embaraço e a
emoção como desordem do movimento.
Para Lacan, Dora passa ao ato no momento do embaraço em que é colocada com
a frase do Sr K: “Minha mulher não é nada para mim”, obtendo como resposta de Dora
um tapa no rosto. No caso da jovem homossexual, há dois eventos importantes: o olhar
do pai, que mostra que ele não concorda com a escolha da jovem pela dama,
provocando-lhe o embaraço, e a retirada da dama, mostrando que ela não pode mais
sustentar aquele tipo de intriga, provocando a emoção na jovem, ou seja, a tentativa de
suicídio.
No caso de homossexualidade feminina, se a tentativa de suicídio é uma passagem ao ato,
toda a aventura com a dama de reputação duvidosa é um acting out. Se a bofetada de
Dora é uma passagem ao ato, todo o seu comportamento paradoxal na casa dos K é um
acting out. (Lacan, 1962-3, p. 137).

Com a citação acima, verificamos a diferença entre uma trama característico no
acting out, e o impedimento, o constrangimento e o rompimento com um lugar suposto
no desejo do outro que se rompe possibilitando a passagem ao ato. Observamos, ainda,
que a passagem ao ato não precisa ser necessariamente um ato delituoso ou destrutivo,
como ficou demonstrado na Dora. Interrogamos, por que na passagem ao ato, o sujeito
despenca para fora da trama psíquica? Lacan responderá que o sujeito passa ao ato
quando é confrontado àquilo que ele é como objeto a na relação estabelecida com o
desejo do outro. Como uma apreensão daquilo que se supõe ser para o outro, e mais
radicalmente, quando se depara com o não ser objeto de causa do desejo do outro.
Em Lacan, a angústia, o objeto a e o desejo do outro estão intrinsecamente
articulados. Para o autor, o encontro do sujeito com o objeto a é provocador de angústia.
Para confirmar tal dito, encontramos algumas sentenças lacanianas: “Introduzi a
angústia como a manifestação específica do desejo do Outro” (Lacan, 1962-3, p. 169).
“A angústia jaz na relação fundamental do sujeito com o desejo do Outro” (p.304) e
acrescenta que tal como Freud alertou, a angústia é um sinal do eu, logo “se isso se
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acende no nível do eu, é para que o sujeito seja avisado de alguma coisa, a saber, de um
desejo [...] que me questiona [...] isso é que é a angustia” (p. 169).
Retomarei os estudos freudianos sobre ansiedade para articular com as afirmações
lacanianas. Freud, em sua conferência “Ansiedade15 e vida instintual”, de 1932b,
descreve a ansiedade como um estado afetivo, uma combinação de determinados
sentimentos da série prazer-desprazer, com as correspondentes inervações de descarga.
Fará uma conexão da ansiedade com a economia libidinal da vida sexual, assim na
ansiedade neurótica aquilo que se teme é a própria libido.
O ego percebe que a satisfação de uma exigência instintual emergente recriaria uma
situação de perigo ainda viva na lembrança. Essa catexia instintual deve ser de algum
modo suprimida, paralisada, inativada. (Freud, 1932b, p. 112).

Para Freud, a ansiedade é um sinal de perigo interno, que precisa ser evitado −
para tal feito, há alguns destinos possíveis:
Ou o ataque da ansiedade desenvolve-se completamente e o ego se afasta inteiramente da
excitação censurável; ou, em lugar da catexia experimental, o ego se opõe à excitação de
uma anticatexia, e esta se combina com a energia do impulso reprimido para formar um
sintoma; ou a anticatexia é assimilada no ego como formação reativa, como intensificação
de determinadas disposições do ego, como alteração permanente deste. (Freud, 1932b, p.
114).

Quanto à vivência da ansiedade como sinal de perigo, Freud a explicará,
destacando quatro vias de origem: pelo desamparo, próprio da imaturidade inicial da
vida humana; pelo medo da perda de um objeto e do ser amado; pelo temor de ser
castrado; e pelo temor do superego.
O perigo de desamparo psíquico ajusta-se ao estádio da imaturidade inicial do ego; o
perigo de perda de um objeto (ou perda do amor) ajusta-se à falta de autossuficiência dos
primeiros anos da infância; o perigo de ser castrado ajusta-se à fase fálica; e, finalmente o
temor ao superego ajusta-se ao período de latência [...] o temor ao superego jamais deve

15

Mantivemos o termo ansiedade, que é o utilizado na tradução das obras completas de Sigmund Freud
da Editora Imago.
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cessar, pois, sob a forma de ansiedade moral, é indispensável nas relações sociais. (Freud,
1932b, p. 111).

Para Freud, o temido e objeto da ansiedade, seria a emergência de um momento
traumático que não pode ser enfrentado com as regras do princípio do prazer. Então, a
ansiedade tem uma dupla origem: uma como conseqüência direta do momento
traumático, e, a outra, como sinal que ameaça com uma repetição de tal momento. Dito
de outro modo, a angústia está relacionada ao trauma e a possibilidade de revivescência
do mesmo.
Lacan fará uma digressão nessa temática, definindo a angústia como correlativa
ao momento em que o sujeito está suspenso entre o tempo em que ele não sabe mais
onde está, em direção a um tempo onde ele será alguma coisa na qual jamais se poderá
reencontrar (p. 231). Nessa perspectiva, acrescenta a noção de objeto a.
Freud designou a angústia como sinal. Designou-a como um sinal distinto do efeito da
situação traumática e articulado com o que chamou de perigo [...] digo que o perigo em
questão está ligado ao caráter de cessão do momento constitutivo do objeto a [...] A
angústia manifesta-se como relacionada de maneira complexa com o desejo do Outro.
Indiquei que a função angustiante do desejo do Outro estava ligada a eu não saber que
objeto a sou eu para esse desejo. (Lacan, 1962-3, pp. 352-3).

Vemos, na citação acima, que a origem da angústia é o sujeito não saber, na
condição de objeto a, o que se é no desejo do Outro. Lacan entende o objeto a como o
objeto dos objetos, o que o leva a afirmar que a angústia deve ser definida como aquilo
que não engana: o objeto da angústia é o objeto a, e toda experiência de angústia remete
à falta, porque é na relação do sujeito com o Outro que o a se constitui como resto.
Ao correlacionar o argumento freudiano com o lacaniano, podemos aferir que a
pergunta O que sou para o outro? e sua conseqüente tentativa de resposta configura
uma experiência traumática para o humano, necessitando da constituição da fantasia
como resposta.
Lacan afirmará que a estrutura da angústia não está longe da fantasia por ser a
mesma. O conceito de fantasia, conforme apresentado por Lacan na Fórmula da
Fantasia (Fantasma): “$ va” (leia-se relação do sujeito com o objeto), é um cálculo
diante do qual o sujeito sustenta seu desejo e tenta recuperar o gozo perdido.

26

Conforme diz Miller (1987), a fantasia é uma máquina que se põe em ação
quando se manifesta o desejo do Outro. “Além disso, creio que as diversas estruturas
fantasmáticas e as diferentes estruturas clínicas podem ser situadas como modos de
resposta à questão do desejo do Outro” (Miller, 1987, p. 106).
Calligaris (1986) lê esta fórmula da seguinte forma: ao Outro como desejante, ou
melhor, como sujeito atribuído ao desejo $, cada um se oferece ou oferece seu corpo
como objeto a. O losango marca a impossível colagem dos heterogêneos.
Os elementos do fantasma são em número de dois: a frase que produz o Outro como
desejante, e o objeto que é proposto ao corpo deste Outro para perfazer o seu gozo.
(Calligaris, 1986, p. 54).

Nessa fórmula da fantasia (fantasma), $va, temos o “a” como referência ao
conceito de Objeto a. Esse objeto pulsional, sem materialidade ou consistência, pertence
ao registro do real. Ele é um resto do processo de simbolização, na medida em que nem
tudo do real é passível de ser transferido para o nível simbólico. Objeto à deriva da
noção de objeto parcial das pulsões. Miller (1987) recordará que Lacan afirmava como
seu único conceito inédito em psicanálise, o objeto a, e isso significa dizer que nem tudo
da experiência analítica é da ordem da representação.
O a da fórmula da fantasia é justamente o que resiste a qualquer assimilação significante,
e é por isso mesmo que simboliza o que, na esfera do significante, sempre se apresenta
como perdido. É esse dejeto, essa queda que vem a se mostrar constitutivo do fundamento
do sujeito desejante. (Lacan, 1962-3, p. 193).

A partir do exposto, confirma-se a idéia lacaniana de que a fantasia pode ser
situada como aquilo que recobre a angústia suscitada pelo desejo do outro, levando-nos
a refletir que a experiência da angústia ocorre quando o sujeito não se vê reconhecido
pelo outro e a fantasia que sustentava se rompe. Seria esse o esquema que poderia
elucidar o entendimento da passagem ao ato nos sujeitos entrevistados?
Penso que não seja suficiente. No Seminário X, Lacan está discutindo o conceito
de desejo que já é uma representação simbólica, bem como a existência da angústia
somente na sua articulação com o simbólico. Na relação dos entrevistados com pai ou
mãe, encontramos um vínculo que apontava para um lugar subjetivo de gozo em vez de
desejo. Apoio importante para essa hipótese surgiu na pesquisa de Dutra (2002) sobre a
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passagem ao ato na psicose. A autora considera insuficiente o conceito proposto por
Lacan nos anos 1960.
Lacan trabalha a passagem ao ato a partir da lógica do fantasma [...] não poderíamos
incluir a psicose nesta formulação, pois sabemos que a fantasia [...] não aparece na
psicose da mesma forma que na neurose. Julgamos [...] ir além dessa elaboração no
seminário da angústia. Parece-nos que o caminho que nos conduz [...] é aquele que
aparece precocemente no percurso de Lacan, a saber, a teoria do kakon. (Dutra, 2002, p.
73).

Segundo a autora, com a foraclusão do significante nome-do-pai, característico do
funcionamento psicótico, não há instauração da lei e da castração simbólica.
O sofrimento do psicótico está ligado a uma operação de separação que não aconteceu
[...] não houve extração do objeto a do campo da realidade na psicose, o gozo permanece
como um real em excesso [...] o psicótico encontra-se identificado à posição de objeto de
gozo para o Outro, ao qual ele se submete. Ele se oferece como objeto no lugar onde falta
a falta; objeto com estatuto de dejeto, de puro real, desvinculado da castração e do desejo
do Outro. (Dutra, 2002, pp. 75-6).

Para compreender a passagem ao ato na psicose, Dutra retoma a teoria do kakon
(palavra grega que significa desgraça e dor), citado por Guiraud na década de 1920, que
relaciona os crimes imotivados com o kakon, que seria uma tentativa de desembaraçar o
sujeito da sensação dolorosa que o invadia. Dutra, citando Tendlarz, relata que no
âmbito das psicoses o kakon encontra-se na origem dos sentimentos de perseguição pelo
mecanismo da projeção.
Os sentimentos corporais dolorosos e o mal-estar que atormentam o psicótico, cuja fonte
localizar-se-ia no exterior, obrigam-no a liberar-se deles através de reações que podem
produzir-se mais ou menos violentamente, constituindo-se como reações inadaptadas de
defesa do organismo contra o kakon, levando o enfermo desde a uma produção delirante
até mesmo ao suicídio. (Dutra, 2002, p. 74).

Na teoria lacaniana, há referências sobre o Kakon. Em sua tese de doutoramento,
Lacan parece correlacionar com a idéia do “inimigo interno” (Lacan, 1932, p. 237). No
texto “A agressividade em psicanálise”, Lacan faz menção ao kakon em dois momentos.
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O primeiro quando afirma que na paranóia de autopunição o ato agressivo desfaz a
construção delirante. Uma segunda referência ao kakon surge na menção ao superego
primário:
Ao nos mostrar a posição depressiva, o extremo arcaísmo da subjetivação de um kakon,
Melaine Klein alarga os limites em que podemos ver em ação a função subjetiva da
identificação e, particularmente, permite-nos situar como totalmente original a formação
primária do supereu. (Lacan, 1948, p. 118).

Segundo Dutra, talvez Lacan tenha-se utilizado do termo kakon exatamente para
nomear o que ainda se encontrava fora de sua teorização naquela época e que mais tarde
será designado como o conceito de gozo.
Dunker (2002) acrescenta que Lacan utiliza a noção de gozo para sinalizar a
presença de noções quantitativas no interior de seu sistema teórico, ilustrado pelo seu
conceito metapsicológico de Real:
Se procurarmos uma localização para a experiência enquanto acontecimento ou encontro
intensivo, inominável e resistente à representação ou à inscrição simbólica, isso
certamente residirá no que Lacan chamou de real e no seu principal correlato clínico que
é o gozo. (p. 26).

Dunker acrescenta que a noção de gozo é algo que ultrapassa a realização da
satisfação pulsional:
O termo satisfação, etimologicamente, refere-se àquilo que é o bastante, aquilo que basta,
introduzindo assim a noção de limite [...] o limite, por sua vez, pode ser representado pela
idéia de lei, mas também pela idéia de um certo patamar de prazer, ou de desprazer,
suportável pelo sujeito. (Dunker, 2002, p. 43).

Enfim, Lacan nos anos 1960 articulou a passagem ao ato com a angústia e o
conceito de fantasia (fantasma). Dutra resgatará o conceito de gozo para articular com a
passagem ao ato. Para a autora, as condições de realização da passagem ao ato na
psicose são o encontro com o Outro gozador, absoluto, e a vivência do gozo ilimitado.
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Quando a confrontação com o gozo do Outro se conjuga com um grande
empobrecimento da linguagem, caracterizado por fenômenos de errância, de mutismo, de
bizarria, de afastamento social e com fenômenos de transitivismo e mimetismo, próprios
ao registro do imaginário e cujas marcas são a rivalidade e a agressividade o risco da
passagem ao ato deve ser vislumbrado. (Dutra, 2002, p. 77).

A autora também compreende a passagem ao ato como uma tentativa de cura
realizada pelo sujeito que, diante de um encontro dessa ordem e não estando em
condições de mobilizar um significante para temperar a perplexidade angustiante que o
assalta, lança mão do ato como uma saída possível.
A seguir, apresento a discussão dos casos, incluindo o debate sobre o conceito de
kakon, porque ele nos encaminhou à disjunção psíquica e, nesse sentido, se aproxima da
idéia da passagem ao ato como uma queda do sujeito, não pela pergunta em torno do
desejo que se dirige para o outro, mas de uma marca da doença.
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IV. Conrado e sua demanda de amor
Matar é simples. Difícil é saber por que matamos.
Diogo Mainardi

Conrado (38 anos, há sete detido no Centro Médico Penal) comparece à entrevista
corretamente asseado e vestido. Chamam-me a atenção sua assimetria craniana e sua
gentileza no trato interpessoal. Seu pensamento, que flui sem a presença de fenômenos
elementares (alucinações e ilusões), caracteriza-se pela clareza e capacidade de
construir uma história muito organizada, ainda que restritiva no argumento, sobre si e o
motivo do seu ato.
Sua narrativa é minuciosa e sem afetação. Realiza julgamento moral do seu ato
delituoso, sem reconhecer intenção no ato que cometeu. Tem planos para o futuro.
Conrado atentou contra a mãe, o pai e a avó. Sua mãe foi a única sobrevivente.
Conrado tem auto-imagem de uma pessoa trabalhadora, que nunca se envolveu
com eventos ilícitos. Apresenta-se com linguagem em curso lento, detalhado, baixo tom
de voz. Mostra-se tranqüilo, acolhedor e gentil com a entrevistadora e todos ao seu
redor. Em seu relato, há discursos afetivos e amorosos sobre as pessoas de seu convívio
e de sua vida. Durante as entrevistas, obtive informações sobre três crises de descontrole
comportamental violentas – seu crime entra como conseqüência de uma destas crises.
Primeiramente, apresentarei os dados da sua história, sua biografia, incluindo o
tema da sexualidade. Em seguida, a percepção que ele tem de si e de seu relacionamento
com as pessoas. No tópico 3, apresento a passagem ao ato e no 4 discuto os efeitos
subjetivos após a prisão.
IV. 1- Dados biográficos:
Durante a primeira entrevista, Conrado surpreende com uma revelação: diz que
me contaria algo que ninguém sabia. Seria sobre sua origem e o fato de seus pais serem
seus tios. Ele é filho de uma irmã de sua mãe adotiva.
Soube por outro irmão meu. Eu tinha 12 anos. Minha mãe disse que não contou porque
ficou com medo que eu fosse embora e não voltasse mais. Quando fui atrás da minha mãe
biológica ela não queria ver eu. Eu não queria ficar com ela, era só para saber por que ela
não quis ficar comigo. Mas toquei o barco para frente. Foi o que mais fez sofrer, por isso
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nunca contei pra ninguém. Mas por que esconderam a verdade? Não precisa esconder a
verdade de ninguém.

Meus grifos ressaltam na fala de Conrado sua necessidade de saber sobre sua
origem, atribuindo seu sofrimento a falta de acesso aos motivos que fizeram sua mãe
deixá-lo. Segundo seu relato, não houve desejo materno para sua sobrevivência:
“Quando minha mãe me teve, ela me deixou jogado em casa”. Sua mãe teria dito: “Pra
mim pode morrer, não me interessa”.
Pareceu-me que essa marca inicial teve efeitos na constituição subjetiva do
entrevistado, uma vez que diante do não saber sobre os motivos que levaram sua mãe a
deixá-lo transformou-se numa demanda de amor dirigida ao outro.
Na segunda entrevista, Conrado inicia dizendo que o fato de ter contado sobre a
adoção não significava que ele mentia para as pessoas do CMP (Centro Médico Penal),
era uma ferida que ele guardava desde os 12 anos.
Com sua mãe adotiva também haverá um episódio significativo. Em torno dos
cinco, seis anos, Conrado teve uma queda do berço. A esse acontecimento atribui à
origem de um distúrbio no cérebro “num descuido dela fazendo o almoço eu caí e bati a
cabeça”. Essa informação ganha uma significação importante no contexto biográfico de
Conrado: será atribuído a esse evento a causa do crime.
Em acréscimo, tive a impressão de uma relação pueril entre Conrado e sua mãe.
Por exemplo, no momento da despedida quando Conrado foi transferido para o CMP:
Na saída, minha mãe, chorando, disse: me perdoa, meu filho. Eu disse: não tenho que te
perdoar. E disse: você me perdoa, mãe. Ela disse eu te perdôo, meu filho, vai tranquilo,
tenha juízo, toma o remedinho direitinho que eles vão dar pra você não fazer mais
besteira. E o dia que você receber alta de lá, nós todos vamos estar de braços abertos pra
te receber e esperando por você.

Pergunto por que sua mãe teria pedido perdão, e ele responde que ela o ama
muito. A ela, até atribui o fato de se encontrar no CMP (escapando, assim, de ter sido
enviado à penitenciária geral):
Se ela tivesse morrido eu não tava aqui, porque acho que minha esposa e meus parentes
não iam correr atrás pra provar que eu fiz isso porque tenho um problema. Ela provou
no dia da audiência que eu fiz por causa de um problema.
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Podemos aqui presumir que sua mãe também atribui ao acidente infantil as
atitudes violentas de Conrado e talvez possa ter sido esse o motivo para pedir perdão ao
seu filho.
Outro fator de sua biografia:
Eu tinha um problema também que eu não contei pra senhora. Eu estudei em escolas
especiais, na Apae. No começo foi difícil. Depois acabei compreendendo e me
adaptando. Eu sou normal, converso normal, ando bem: o que estou fazendo aqui? Mas
diziam que eu estava lá porque não conseguia acompanhar os alunos.

Seu desagrado é evidente: “Eu sei que a Apae é para uma pessoa deficiente, minha
filha participava. Mas foi um problema que eu tive porque não tinha um professor no
grupo para me ajudar”.
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) é uma instituição
tradicional, anterior à discussão sobre a inclusão escolar dos alunos com necessidades
especiais, que dirigiu seu atendimento àqueles que possuem algum tipo de limitação
intelectual. Conrado frequentou a Apae entre sete e dez anos: “Eu tinha um problema
pra escrever, não conseguia acompanhar os alunos. Aí estudava em classes especiais”.
De forma geral, sobre a infância lembra-se de ter brincado muito: “Desde pequeno
eu jogava vôlei, beque16. Depois fui ficando mais maduro e comecei a trabalhar. E
assim fui levando a vida”.
Quanto ao pai, aparece ele com menor frequência no discurso de Conrado. É
lembrado pelo uso do álcool, o que por muitos anos provocou o sofrimento dele e da sua
mãe. Seu pai o incentivava a beber:
Toma um golinho meu filho, isso não vai fazer mal nenhum. Aí sempre falava pra ele: eu
não quero, quero refrigerante. Minha mãe tinha pensamento diferente. Nunca pus bebida
alcoólica na boca, não usei drogas e nem nada. Nunca fui de baile.

Por longos anos, a esposa, parentes e amigos solicitavam para que seu pai parasse
de beber. Tal ocorreu após o nascimento de sua irmã e a conversão familiar para a
religião Testemunhas de Jeová.
16

Jogador de futebol que ocupa posição na defesa.
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Sua irmã é apresentada como alguém muito diferente dele: “Minha irmã não é
igual eu. Gosta de ir em baile, fuma, bebe. Ela não fazia nada em casa”. Mas é atribuída
a ela o auxílio que o levou a perder sua timidez com as mulheres.
Em sua fala, observamos o acento na figura da irmã como sua antítese: o seu nãoeu, o diferente dele. Nesse contexto de diferença, será possível a aproximação à
sexualidade.
Acerca de sua sexualidade, informou que durante a infância sentia-se tímido e não
retribuía as cartinhas das meninas. Com 13/14 anos gostou de uma menina, mas
paquerava por carta. Deu seu primeiro beijo aos 17 anos. Aos 22 anos fez o que
considera uma loucura de amor:
Ela foi empregada da minha mãe. Na hora do almoço, quando ela passava roupa, eu ia
conversar com ela. Olha só, tudo por amor! Falei que eu gostava dela e disse: vamos
fugir. Você tem coragem de fugir, ela disse. Você realmente gosta de mim? Comprei
passagens e ela foi comigo, sem explicar que tinha marido e filhos. Quando foi seis
horas, peguei uma corda do varal e abaixei minha mala pela corda e deixei na garagem.
Aí fui pra rodoviária. Tava chovendo muito, achei que ela não viria. Ela chegou com o
sapato cheio de barro e fomos pra são Paulo. Ficamos um mês e pouco. Foi a loucura
que fiz por amor. Aí ela começou a falar que tinha três filhos e queria voltar, mas não
pro marido, que batia nela. Voltamos pra uma cidade do interior e meus pais me
acharam. Meus pais disseram que se eu gostasse mesmo dela e se valeu a pena essa
loucura, que podia ficar com ela. Chegou um dia, ela tinha voltado para o marido. Até
pegar amor por outra pessoa demorou. Porque a primeira pessoa a gente não esquece.
Essa loucura eu fiz porque gostei dela.

Em sua fala, verificamos que o termo loucura aparece apenas em referência ao
amor, em nenhum momento foi utilizado para justificar seu crime. Em certa medida,
para Conrado, amar é uma loucura.
Com 23 anos, conheceu sua esposa. Sobre ela conta uma história, que resumo a
seguir:
Uma vez, uma amiga da minha irmã perguntou quem deixava tudo limpinho e lavava a
louça. Tava lavando a calçada e, de repente, passa aquela mulher, coisa mais linda.
Aquele cabelo comprido, aquele sorriso. Olhou para mim e disse: oi, tudo bom? Eu
sempre fui educado e disse: tudo bem e você? Ela foi ao mercado, voltou e disse: muito
poucos homens gostam de limpeza como você. Quero saber se é solteiro ou casado. Você

34

tem carro? Disse: tenho. Almocei com ela, jantei, tomei banho na represa. Ela morava
com os pais numa chácara. Depois de um mês mais ou menos, ela disse que queria um
companheiro e eu disse: aceito. Mas tinha que falar com os pais dela. Eu criei coragem,
comprei alianças e pedi ela em compromisso. Cheguei na casa dela na hora do almoço.
Disse: gosto muito da sua filha, queria ter compromisso com ela. Se vocês aceitariam.
Tudo bem, aceita. Aí dois anos de namoro, e com 25 anos casei.

Nas entrevistas, percebemos que Conrado se identifica ao modelo feminino
imaginário dos estereótipos, por exemplo, cuidar de uma casa, fato este que desperta o
interesse da sua esposa.
Sua primeira relação sexual foi com a empregada com quem fugiu.
Foi com a Marta. Com a Luciana, que veio antes, mandava cartinha de amor, uma flor,
uma rosa, bombom. A primeira relação sexual foi com a Marta. Eu lia muita revista e
matéria na televisão, então não estranhei. Pra mim foi muito especial, tinha vontade de
ter relação antes, mas fui criado como evangélico.

Resumindo as informações deste tópico, temos as referências familiares de
Conrado, iniciando-se com a rejeição da mãe biológica, um pai adotivo alcoólatra, a
atribuição ao acidente infantil como causa de um distúrbio cerebral e sua entrada na
sexualidade genital tornada possível após sua fuga engenhosa da casa dos pais.
IV. 2- Percepção de si e relacionamento com as pessoas:
Conrado afirma que seu relacionamento com as pessoas sempre foi tranquilo:
“Sempre me dei bem com as pessoas”. As pessoas do seu convívio surpreenderam-se
com o crime: “Ué, esse rapaz nunca deu trabalho para a família dele” (palavras do
delegado da cidade).
De fato, percebemos durante as entrevistas muita cordialidade e passividade no
entrevistado: “Foi muito gratificante pra mim ter dado essa entrevista pra senhora”.
Parece não existir tensão em sua permanência no CMP.
Passo pano, cuido do banheiro, dos outros internos, participo da sala de artes. Tô
fazendo curso de cerâmica, participo do coral. Quando faço com carinho e amor, as
coisas ficam bem mais bonita.
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Conrado apresentou-nos uma auto-imagem de um sujeito calmo, passivo e
obediente, muito diferente da agressividade avassaladora das crises. Seleciono algumas
expressões com as quais ele é nomeado e destacado: trabalhador; apreciador do lar e da
limpeza; participante das atividades do CMP; executa suas funções com amor e carinho;
tem o dom do canto; gosta de conversar, acha-se normal; respeitoso com os sentimentos
das pessoas; quer ser amado.
Em casa eu passo pano, lavo banheiro, louça. Na casa da minha mãe, eu deixava a casa
arrumada. As amigas da minha mãe não acreditavam que era eu, achavam que era
minha irmã. Fazia janta. Tinha uns amigos que me criticavam, que era coisa de menina”.

Em Conrado, essa característica discursiva em torno do feminino será frequente,
mesmo na forma de amar:
Não é namorar por namorar, eu espero a hora certa. Sempre tive um sonho como as
mulheres têm. Nem todo homem tem isso, sou exceção. Muitos casam só pra dizer que se
casou. Eu pensava diferente, igual as mulheres pensam, de estar casando na igreja, ser
único pra a mulher e ela pra mim. Com a Leila deu certo, porque ela não mentiu pra
mim, sempre foi verdadeira, e eu nunca menti pra ela

Sobre si mesmo, diz: “Eu sou uma pessoa que sofre sozinho, eu não desabafo. É por
isso que aceitei a entrevista. Tem coisa que não conto pra ninguém, fico guardando pra mim

mesmo”.
Dado curioso foi obtido ao questioná-lo sobre a possibilidade de seu ato
criminoso estar apoiado em um afeto odioso. Ele negou, dizendo que nunca sentira
ódio. Na continuidade, porém, fez menção à sua filha, em discurso que me pareceu estar
descontextualizado: “Ódio eu nunca senti. Acho que é um problema mesmo que eu
tenho. Não tenho ódio de ninguém. Sempre ajudei minha filha”. Sua filha faleceu com
dez anos, no ano anterior ao da entrevista.
Chamou-nos a atenção o deslizamento associativo de Conrado: lembrar-se da
filha ao referir-se ao sentimento do ódio.
Apoiada nas informações apresentadas nestes dois tópicos, optei por estabelecer
uma articulação teórica com dois temas conceituais: a constituição do Eu e da
sexualidade.
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Lacan (1949) estabelece uma distinção entre o que se pode classificar como uma
figura objetiva de si mesma, que coincide com a origem do Eu-Moi, e aquilo que a
criança pode perceber de sua própria realidade, configurando o lado do Eu-Je.
Em outras palavras, Lacan (1949) distingue dois tipos de eu: e a língua francesa
possibilita essa distinção. Linguisticamente, Moi e Je servem para designar o eu como
primeira pessoa do singular. Porém, moi é usado em frase sem verbo e para dar ênfase
na própria pessoa. O je é pronome sujeito: sempre haverá um verbo relacionado a ele,
resultando numa ação. Para Lacan, é preciso se desprender do eu (moi), para aceder a
sujeito (Je) porque é enquanto Je que está a realidade do sujeito inconsciente.
Reconhecemos Conrado numa inscrição egóica primeva, ou seja, do Eu-Moi em
que a imagem que faz de si é de um sujeito bom, calmo e amoroso, demonstrando seu
não acesso à dimensão da inscrição egóica de Eu-Je, que implica uma ampliação da sua
auto-percepção, incluindo a dimensão do inconsciente, introduzindo no universo egóico
as contradições, dualidades, divisões, parcialidades pulsionais. Em suma, a não entrada
da dimensão simbólica que relativiza o imaginário.
Verificamos que há uma dupla inscrição do Eu. O Eu ideal é o primeiro esboço do
eu investido libidinalmente. A própria criança é seu próprio ideal no estado de
onipotência. Já o Ideal do eu, tal qual definido por Freud em Psicologia de grupo e a
análise do ego, diferenciou-se do ego e entra em conflito com ele. Suas funções são de
auto-observação, consciência moral, censura dos sonhos, ocorrendo a principal
influência na repressão. Ele é herdeiro do narcisismo original, período em que o ego
infantil desfrutava de auto-suficiência.
Isso facilita entender porque Lacan compreende o Ideal do Eu como introjeção
simbólica e Eu ideal como projeção imaginária (1960-1 p. 344). Para ele, o Ideal do Eu
inclui a palavra como mediação, que está desde o início, só que no Campo do Outro
(A). No entanto, esses dois registros, imaginário e simbólico, se entrecruzam desde o
início.
Essa dupla inscrição do Eu também fundará uma característica curiosa nos
humanos, sua percepção objetiva dos fatos sempre será totalmente inapreensível, porque
se demarcou nele um desencontro entre esse eu que surge alienado a uma imagem e a
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sua percepção, que mais tarde será demarcada pela marca dos seus significantes, do seu
deslizamento desejante e da sua montagem fantasística.17
Todo esse processo da constituição do Eu se estabelece durante um período
denominado Estádio do Espelho. No texto “O estádio do espelho como formador da
função do Eu” (1949) encontramos metáforas linguísticas como “assunção jubilatória”.
Aqui, entendo que o bebê nasce em estágio de infans, isto é, num estado anterior ao da
linguagem, dependente de outro humano, por causa de sua impotência motora e falta de
maturação neurológica. Assim, o Eu não existe desde o nascimento. É constituído num
tempo no qual a fragmentação do corpo se constitui numa unidade imaginária. Essa é
uma forma primordial de eu (eu ideal), que é anterior à identificação com o outro.
Lacan (1949) resume dizendo que basta compreender o estádio do espelho como
uma identificação: a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma
imagem. Entende ele essa imagem inicial como uma ficção, por ser uma antecipação: a
criação de algo onde ainda não existe um sujeito. Tudo isso conduz o bebê humano a
“alienação numa figura de ficção”.
Como acrescentou, “o Eu é o outro”, uma vez que é o outro quem oferece um
lugar subjetivo para a criança, antecipando uma existência psíquica antes mesmo da sua
constituição, logo o Eu começa a se constituir na exterioridade.
Sobre as identificações, Freud, antes de Lacan, relacionava o Eu a três tipos de
identificação e descreveu o eu como uma parte diferenciada do id por influência do
mundo exterior. Sobre a identificação, disse que “o eu copia”. Trata-se de um
mecanismo que tende a tornar o próprio eu semelhante ao outro.
No discurso de Conrado, encontramos indícios sobre suas marcas identificatórias.
Por um lado, sua recusa ao pai como modelo e sua identificação ao discurso materno.
Por outro, sua irmã como a antítese dele próprio, mas, ao mesmo tempo, sua aceitação
do incentivo desta irmã para flertar com as mulheres. E sua dificuldade por ter de
reconhecer seus limites cognitivos, bem como os de sua filha.
Em 1921, Freud descreveu três tipos de identificações. A identificação ao pai é a
mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Essa identificação
esforça-se por moldar o ego de uma pessoa segundo o aspecto daquele que foi tomado

17

Para ilustrar essa afirmação, sugiro navegar no endereço virtual http://www.youtube.com/watch?v=ZHjwY7yNHY: um experimento da física óptica, em que no jogo de espelhos, luz e campo de visão, criase uma imagem real misturada com os objetos reais.

38

como modelo. Esse tipo de identificação desempenha papel importante no Édipo, ao
tomar o pai como seu ideal.
É fácil a distinção entre a identificação com o pai e a escolha deste como objeto. No
primeiro, o pai é o que gostaríamos de ser; no segundo, o que gostaríamos de ter, ou seja,
a distinção depende de o laço se ligar ao sujeito ou ao objeto do ego. (Freud, 1921, p.
134).

Outro tipo é a identificação histérica, ela aparece no lugar da escolha de objeto e a
escolha de objeto regride para a identificação. Por exemplo, o sintoma de tosse de Dora,
que imitava a tosse do pai. “Essa identificação é parcial e limitada, emprestando apenas
um traço isolado da pessoa que é objeto dela” (p. 135).
O terceiro tipo ocorre na formação de sintoma. A identificação deixa de fora
qualquer relação de objeto com a pessoa que está sendo copiada. “Pode surgir com
qualquer nova percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma pessoa que
não é objeto do instinto sexual” (p. 136).
Souza (1994) retoma as três formas de identificação freudiana e correlaciona com
o discurso lacaniano:
A primeira narcísica é dita proceder por incorporação do pai da pré-história, indicando a
referência à pré-história a idéia de que uma tal identificação é anterior a qualquer investimento
objetal, (...) para Lacan é dela que se origina o nome-do-pai. A segunda identificação,
formadora do ideal do ego, resulta da perda de objetos libidinais da história edípica do sujeito,
sendo seu caráter marcante o de não tomar emprestado a forma total do objeto copiado, mas
apenas um de seus traços- o traço unário a que se refere Lacan (...) a terceira forma de
identificação, dita identificação histérica, o que é destacado na pessoa que é tomada como
modelo não é o fato dela ser desejável, mas o de ser desejante. Assim qualquer pessoa pode vir a
ocupar o lugar do objeto copiado, sob a única condição de dar mostras da insatisfação do seu
desejo (...). Temos então para Lacan a formação de três elementos fundamentais para a
constituição do sujeito, a saber: o Nome-do-Pai, o ideal do ego e o objeto. Se o primeiro
instaura o campo da metáfora que possibilita o desejo, os outros dois respondem por duas
condições necessárias para seu exercício: “de onde desejar?”, e “o que desejar?”. (Souza, 1994,
p. ix e x).

Refletindo com os dados do caso Conrado, consideramos frutífero estabelecer
uma analogia com a proposta lacaniana do conceito de traço.

39

Bernardino (2010) recorda que Lacan concebeu, a partir de sua leitura do texto
freudiano, o conceito de traço para definir a marca identificatória, necessária para o
sujeito poder se reconhecer no campo simbólico. Chamou-o então de “unário”, por sua
função de permitir a alguém contar-se como Um, diferente dos outros.
Segundo a autora, o conceito de traço comporta: a originalidade, nos dois
sentidos, de origem e de novidade; a serialidade: o sujeito faz parte de uma série que o
precede, dos humanos, ao mesmo tempo em que se iniciam, com esse traço, as demais
marcas; e o corte, de separação e de divisão, deste grupo que de certa forma o constitui.
Destaca Bernardino (2010) que o traço, longe de ser o que unifica, é justamente o
que confronta o sujeito com o preço de sua identificação enquanto falante – sua divisão,
sua incompletude. Logo, o traço é algo a partir do qual vai girar a questão da
identificação.
Com essas diretrizes teóricas, podemos acentuar alguns elementos subjetivos de
Conrado. Como foi demonstrado, Conrado apresenta impasses no seu acesso ao registro
simbólico, mas me pareceu que ele consegue se sustentar simbolicamente negando uma
parte da sua realidade psíquica. Exemplifico com uma característica subjetiva que se
acentuou em seu discurso: uma recusa, uma negação sobre seus limites cognitivos,
sobre sua agressividade, bem como ausência de conflito por se perceber como as
mulheres. O ponto de dúvida é se essa negação configura-se aos moldes do recalque, da
renegação ou da foraclusão?
Até o momento, tendemos a colocá-lo numa recusa aos moldes do mecanismo da
foraclusão do nome-do-pai, mas retomaremos esta discussão após apresentar outros
dados da subjetividade do entrevistado.
Sobre o traço, a marca psíquica que o diferencia e o faz reconhecer-se no
simbólico, parece estar se revelando em torno do significante amor, especialmente no
lugar subjetivo de ser amado.
Outra perspectiva lacaniana (1948) é a discussão da correlação entre o registro
psíquico do eu e a agressividade. O narcisismo se organiza em torno de uma imagem
especular, dessa forma, qualquer ameaça a esta integridade egóica e especular torna-se
fonte de angústia.
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A agressividade é a tendência correlativa a um modo de identificação a que chamamos
narcísico, e que determina a estrutura formal do eu18 do homem e do registro de
entidades característico de seu mundo. (Lacan, 1948, p. 112).

Nessa articulação do Eu e da agressividade, está o conceito de imaginário.
O eu é uma construção imaginária [...] Se ele não fosse imaginário, não seríamos homens,
seríamos luas. O que não quer dizer que basta que tenhamos este eu imaginário para
sermos homens. Podemos ser ainda esta coisa intermediária que se chama louco. Louco
é justamente aquele que adere a este imaginário, pura e simplesmente. 19 (Lacan, 1954-5,
p. 306).

O imaginário é, na estrutura do nó borromeu, aquilo que faz consistência, que
fornece uma unidade ao aparelho psíquico e, portanto, engloba os conceitos do
narcisismo e das identificações em Freud e do estádio do espelho em Lacan.
Entendo que a consistência imaginária de Conrado está fixada na imagem ou
palavra de um homem normal, calmo que faz as coisas com carinho e amor. Porém, suas
crises mostram a ausência da mediação simbólica, por isso, torna-se um campo
favorável para a hostilidade e agressividade, pois o outro e o eu ficam indiferenciados.
Nessa falta de separação e distinção entre o eu e o outro, cria um infortúnio
representado na máxima: é “ele ou eu”. Nesses moldes, o caminho da destrutividade
fica posto na relação.
Freud (1924) nos alertava sobre isso ao nos conduzir a pensar que uma parcela da
pulsão de morte, quando desviada para o exterior, ocorre sob a forma de sadismo e
agressividade, e aquela parcela que fica retida constitui o masoquismo. Quando a
agressividade se volta para o Não-Eu (fora eu), se transforma em violência e
destrutividade (exatamente o que se verificou em Conrado), ao passo que a que se volta
para o interior se transformaria em autodestrutividade, por exemplo, um suicídio, que
Conrado cogitou, mas não executou.
Tudo nos encaminha a deduzir que Conrado, diante de uma experiência que o faça
retornar a esse estado inicial ameaçador, torna-se campo fértil para a manifestação da
sua agressividade. Pelo seu relato, as experiências que o ameaçam e o remetem a uma
condição de desamparo estão relacionadas às vivências de desatenção, abandono ou
18
19

Grifo meu.
Grifo meu.
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desamor. Correlaciono isso com a origem de Conrado, representada na frase de sua mãe
biológica que revelava um desejo mortífero por Conrado: Por mim, pode morrer.
Entendo que essa vivência de desamparo e abalo narcísico é produtora de agressividade
como efeito da invasão da angústia no aparelho psíquico.
A teoria de Klein (1952) nos auxilia nessa hipótese, ao postular que no início da
vida o bebê vivencia ansiedades provenientes de fontes internas e externas e seria a
pulsão de morte que desde o início daria origem ao medo de aniquilamento, sendo esta a
causa da ansiedade persecutória. Tal ansiedade ocorre sempre que o bebê é exposto a
privações.
Quando a ansiedade persecutória é menos intensa, a cisão é menos abrangente e o ego é
capaz de integrar-se e de sintetizar em alguma medida os sentimentos dirigidos ao objeto
[...] a síntese entre os sentimentos de amor e os impulsos destrutivos em relação a um só e
mesmo objeto dá origem à ansiedade depressiva, à culpa e à necessidade premente de
reparar o objeto amado danificado. (Klein, 1952, p. 90).

Também nos ensina Klein que a introjeção de um objeto persecutório é
determinada pela projeção dos impulsos destrutivos sobre o objeto. O impulso para
projetar aquilo que é mal é incrementado pelo medo de perseguidores internos. No
estágio inicial esquizoparanoide, as defesas são extremas como a cisão, onipotência e
negação se contrapondo à ansiedade. No estágio seguinte da posição depressiva, as
defesas passam por mudanças significativas, caracterizadas pela maior capacidade do
ego de tolerar ansiedade.
Sobre a identificação sexual do entrevistado, muitas foram as palavras de Conrado
que apontaram na direção da sua posição subjetiva feminina. Recordo algumas
passagens discursivas: 1) sua identificação com o discurso materno quando tinha de se
localizar diante da convocação paterna para beber; 2) seus amigos o acusavam de fazer
coisas de menina; 3) atribuiu à irmã a superação de sua inibição para aproximar-se das
mulheres; 4) a afirmação do próprio Conrado, de que amava como as mulheres.
Aludi acima sobre a importância da irmã na sexualidade de Conrado: foi algo que
não percebi durante as entrevistas. Enquanto elemento do discurso, a irmã não havia
despertado minha atenção − todavia, quando comecei a análise das entrevistas, percebi
que no discurso de Conrado espontaneamente aparecem comentários sobre a irmã,
lembrando que ela não foi atingida pelo seu ato criminoso, pois estava em horário de
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trabalho. Enquanto refletia sobre o fato de o crime ter sido cometido de forma súbita −
como uma invasão da pulsão agressiva, sem mediação −, me lembrei do texto “Motivos
do crime paranóico: o crime das irmãs Papin”, que está anexado à tese de Lacan.
Conta-se ali a história das irmãs Christine e Léa Papin, que trabalhavam como
empregadas numa família burguesa (pai, mãe e filha) de uma pequena cidade
provinciana. Consideradas criadas modelos, certa noite, numa ação repentina, cada uma
delas subjuga uma das vítimas (mãe e filha), arranca-lhe os olhos e a espanca. Depois,
com ajuda de um martelo e faca de cozinha, esmagam as faces e, deixando à mostra o
sexo delas, cortam profundamente as coxas e as nádegas de uma para ensanguentar as
da outra. Lavam os instrumentos e, em seguida, lavam-se e deitam-se na mesma cama.
“No julgamento, elas não darão de seu ato nenhum motivo compreensível, nenhum
ódio, nenhuma queixa contra suas vítimas” (Lacan, 1932/1987, p. 382).
O crime das irmãs Papin descreve um delírio a dois (folie à deux). Geralmente
esse tipo de delírio se produz entre os parentes próximos, pai e filho, mãe e filha, irmãos
e irmãs. Como afirmou Lacan (1932), seu mecanismo depende da sugestão contingente
exercida por um sujeito delirante ativo sobre um sujeito débil passivo. Conrado tem
relato de debilidade cognitiva, mas não nos pareceu que sua irmã fosse delirante. Mas,
Lacan também demonstrou em outro caso (Aimèe) que a ambivalência afetiva dela para
com a irmã mais velha dirigiu todo o comportamento autopunitivo de Aimeé, apontando
para a importância do complexo fraterno.
Na análise do caso Papin, Lacan considerou que a explicação psiquiátrica clássica
sobre a paranóia (delírio de grandeza e idéias de perseguição; reações agressivas;
evolução crônica) eram insuficientes para compreender o crime. O autor entende que a
pulsão agressiva, resolvida no assassinato, aparece como a afecção que serve de base à
psicose, mas essa pulsão seria uma abstração pouco satisfatória e acrescenta achados
psicanalíticos como a homossexualidade, a perversão sadomasoquista para ampliar a
discussão, reconhecendo que o sadismo era evidente na ação das irmãs, bem como as
condutas estranhas das duas irmãs (após o crime, repartiram a mesma cama). Em
Conrado, também ficou evidente o sadismo e sua reação de estranhamento com o ato,
ilustrado na frase: O que é que eu fiz dessa vez?
O que efetivamente me intrigou, e me fez atentar para a irmã de Conrado, foi a
afirmação lacaniana, apoiada num texto freudiano:
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Para dizer a verdade [...] a observação prolongada de casos múltiplos de paranóia [...] nos
havia conduzido a considerar a estrutura das paranóias como inteiramente dominada por
esse tipo de complexo fraterno20[...] A ambivalência afetiva para com a irmã mais velha
dirige todo o comportamento autopunitivo de nosso caso Aimée. (Lacan, 1932/1987, p.
389).

O texto de Freud (1922), referido por Lacan, “Alguns mecanismos neuróticos no
ciúme, na paranóia e no homossexualismo”, descreve três tipos de ciúmes − o normal, o
projetado e o delirante − e indica sua origem no complexo de Édipo ou no complexo
fraterno durante o primeiro período sexual. Sobre o ciúme delirante, Freud afirma que é
o sobrante de um homossexualismo que cumpriu seu curso e tomou sua posição na
forma de paranóia.
Sabemos que, anteriormente, na análise do Caso Schreber, Freud havia indicado
como um dos traços da paranóia uma defesa do desejo homossexual não reconhecido
pelo sujeito, manifestando-se num delírio persecutório através da negativa da fórmula:
“Eu um homem amo ele”:
Não deixa de ser notável que as principais formas conhecidas da paranóia possam, todas
elas, ser apresentadas como contradições à frase: “Eu (um homem) amo ele (um
homem)”, e que, de fato, esgotem todas as formulações possíveis da contradição. (Freud,
1911, p. 83).

Não há relato de delírio na história de Conrado − ainda que seja difícil
desconsiderar a frase: “Quando criança (cinco, seis anos) eu tinha medo. Achava que
tinha alguém na chácara da minha avó. Até os 12 anos tinha esse medo”. Não
aprofundei a informação e não devo esquecer o quão frequente esse tipo de relato ocorre
em crianças pequenas.
Duas coincidências temporais, porém, devem ser levadas em conta.
A presença do medo (com cinco, seis anos): mesmo período em que ocorreu a
queda da cama, provocando o distúrbio cerebral.
O cessar do medo (com 12 anos): mesma idade em que Conrado soube sobre sua
adoção.
Haveria alguma correlação entre o desaparecimento do medo e o conhecimento de
sua verdadeira origem? Com os dados obtidos não foi possível aprofundar essa conexão.
20

Grifo meu.
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Conrado não relata experiência de homossexualidade manifesta, exceto a
experiência do abuso sexual na prisão (“Fui violentado aqui. Outro interno aproveitou
da minha fraqueza e me estuprou.”). Percebi, só depois, que outras falas discursivas
poderiam ter sido exploradas, uma vez apontavam para a corrente amorosa
homossexual.
Por exemplo: “Está escrito na bíblia pra não fazer [sexo] sem estar casado,
porque senão tá cometendo adultério contra Deus”. Ora, Conrado falou de estar
cometendo infidelidade conjugal contra Deus, o que o colocaria na condição de estar
casado com Deus.
Outra característica é a sua identificação ao feminino, quando diz se parecer com
uma menina, bem como o relato de inibição para se aproximar das mulheres e a
atribuição à irmã a superação de sua timidez. Sempre fui assim, até minha irmã crescer
e me apresentar pras amigas dela. Ou: Quando minha irmã estava moça ela
apresentava as colegas dela pra mim. Antes nunca tinha se interessado. Evidentemente,
seu olhar dirige-se às mulheres pela via fraterna.
Em minha busca por respostas, encontrei outro texto freudiano que me intrigou:
“Comunicação de um caso de paranóia que contradiz a teoria psicanalítica” (1915e).
Freud relata aqui o caso de uma mulher com traços paranóicos que rejeitava o amor a
um homem, transformando o amado em perseguidor. Na primeira entrevista, Freud não
havia encontrado nenhum traço da influência de uma mulher, algo que denunciasse um
vínculo homossexual.
Na segunda entrevista, no entanto, Freud identifica na paciente o perseguidor
inicial: uma mulher, representada pela sua chefe no trabalho. No decorrer da leitura, fui
percebendo que não havia explorado a relação de Conrado com sua irmã, tal como
Freud nos orienta:
Lembrei-me de que frequentemente nos víamos na situação de julgar erradamente um
doente psíquico, porque não nos havíamos ocupado dele o suficiente, chegando a
conhecê-lo muito pouco. (Freud, 1915e, p. 200).

Se considero que Conrado está identificado ao imaginário feminino, e sua escolha
objetal é uma mulher, talvez neste sentido exista uma homossexualidade em Conrado,
quando levo em conta tanto sua identificação ao feminino quanto a escolha objetal pela
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mulher. Porém, vale lembrar que sua esposa foi quem teve a iniciativa no flerte.
Conrado colocou-se na posição de ser o escolhido.
Retornando ao ensino de Freud (1914). Ele postula que uma das vias de acesso ao
estudo do narcisismo é pela via amorosa dos seres humanos, e que o narcisismo
primário de toda pessoa se sustenta originalmente em dois objetos sexuais: ele próprio e
a mulher que o cria. E acrescenta: as mulheres normalmente amam segundo o modelo
narcisista, preferindo ser amadas a amar.
Nesse viés, Conrado está certo quando diz que ama como as mulheres. Também
se sabe que as mulheres são as que mais enlouquecem por amor, e recordo a afirmação
do entrevistado de ter feito sua loucura de amor ao fugir com uma mulher. Isso está
miticamente ilustrado em Medeia. No drama de Eurípedes, Medeia deixa tudo para trás
− sua pátria, sua família −, para seguir ao lado de um grande amor, até ser traída por ele.
Localizo no discurso de Conrado que a diferença sexual está colocada. Ele insiste
em demarcar essas diferenças com sua irmã. Seu argumento, porém, apoia-se nos
imaginários populares do que seja um homem e uma mulher de forma invertida.
Enquanto sua irmã é apresentada como um sujeito no polo ativo − bebe, fuma, vai em
bailes, não gosta das atividades domésticas e é nervosa − ele posiciona-se no polo
passivo − é caseiro, cuida da limpeza e organização da casa, não aprecia festas, bebidas
e é mais calmo. No estereótipo social, Conrado está do lado feminino-passivo e a irmã
do masculino-ativo, mas de qualquer jeito fica demarcada imaginariamente a diferença
sexual.
Na teoria freudiana, caberá ao complexo de Édipo estabelecer as diretrizes da
sexualidade humana quanto à identificação sexual e escolha objetal sexual. Em sua
última versão edípica, Freud, nos anos de 1920, assinala a prevalência do falocentrismo,
correlacionando o conceito de falo ao complexo de castração definindo-se tanto a
sexuação como a escolha de neurose.
Num primeiro momento, Lacan repensa o Édipo freudiano em três etapas. Ele
observa que alguns irão assumir o tipo viril e outros o tipo feminino, que faz com que
ele se reconheça como mulher, identificando-se com as funções de mulher (Lacan,
1957-8, p. 171). Conrado não se identificou ao tipo viril, detentor fálico, mas à mulher.
Para Lacan (1957-8), o primeiro tempo do Édipo consiste na criança poder
satisfazer o desejo da mãe. Nessa etapa fálica primitiva, a criança se identifica
especularmente com aquilo que é o objeto do desejo de sua mãe, se estabelecendo na
condição de falo. No segundo tempo, ainda que no plano imaginário, o pai intervém
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como privador da mãe. Esse pai aparece como onipotente por ser quem priva. No
terceiro tempo, aquilo que o pai prometeu deve ser mantido “o pai pode dar à mãe o que
ela deseja, e pode dar porque o possui” (p. 200).
Resumidamente, o pai no primeiro tempo aparece de forma velada, “a questão do
falo já está colocada em algum lugar da mãe” (p. 200). No segundo, o pai se afirma em
sua presença privadora, como suporte da lei, “isso não é feito de forma velada, porém de
um modo mediado pela mãe, que é quem o instaura como aquele que lhe faz a lei” (p.
200). No terceiro, o pai se revela como aquele que tem. É a saída do complexo de
Édipo. “Essa saída é favorável na medida em que a identificação com o pai é feita, no
qual ele intervém como aquele que tem o falo. Essa identificação chama-se Ideal do Eu”
(pp. 200-1). Todo o trabalho do pai configura a metáfora paterna, isto é, a “colocação
substitutiva do pai como símbolo, ou significante, no lugar da mãe (p. 186).
Em Conrado, enquanto figura real, o pai aparece destituído de um lugar de
reconhecimento. Além do mais, a decisão pela sua adoção foi deflagrada pela mãe. O
casal não tinha filhos, e a mãe convenceu o pai para a adoção. Mas, também se entendo
o pai como função simbólica, não reconheço no discurso de Conrado a efetivação da
metáfora paterna.
No texto “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”,
Lacan interpreta que o delírio homossexual de Schreber revela um fracasso na
identificação e, portanto, um fracasso na operação paterna. O autor reconhece em
Schreber sua tentativa de fazer suplência, através da metáfora delirante, pela foraclusão
do nome-do-pai. Conrado não fez metáfora delirante, no entanto, encontramos no
discurso dele diversos exemplos dos efeitos subjetivos quando há a foraclusão do
significante nome-do-pai.
O tema da sexualidade se amplia na teoria lacaniana a partir dos anos 1970. As
denominadas fórmulas da sexuação se apoiam nos estudos da topologia e da lógica
matemática. Lacan (1972-3) dá a conhecer a forma pela qual homens e mulheres
relacionam-se com seu próprio sexo, bem como com as questões da castração e da
diferença de sexos.
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Figura 1

Do lado esquerdo da fórmula, temos o discurso do homem; do direito, o discurso
da mulher. Do lado homem, interpreta-se a fórmula afirmando que desse lado existe ao
menos um homem para quem a função fálica não incide e para todo homem é
verdadeiro que a função fálica incide (

). Assim, o pai da horda do texto

Totem e tabu representa a exceção, aquele para quem a função da castração, da
interdição não operou. O pai da horda tinha acesso a todas as mulheres, e essa exceção
fundou a regra para todos os demais, introduzindo-os na interdição do incesto e do
crime de parricídio. Identificamos nessa mesma tabela que, do lado do homem, o sujeito
$ busca o objeto causa de seu desejo (a), que está do lado da mulher.
O lado da mulher subtende que todos se submeteram à castração. Porém, Lacan
cunha o termo “não-toda” para elucidar que a mulher não é toda delimitada pela função
fálica, uma parte do gozo feminino está inscrito no simbólico, logo submetido à lei da
castração e da linguagem, mas outra parte escapa. Essa outra parte é o gozo Outro, isto
é, um gozo que não está referenciado ao significante enquanto lei, encontrando-se fora
do simbólico. Para o autor, somente o ser feminino experimenta esse gozo Outro, do
qual não é possível de falar, já que se encontra no real. “A questão é saber no que
consiste o gozo feminino, na medida em que ele não está todo ocupado com o homem
“(Lacan, 1972-3, p. 118).
Na parte inferior do lado da mulher, além da seta que parte do La em direção ao
falo (Ф), também se dirige ao significante da falta no Outro S(

), que está do lado

feminino. Uma mulher, então, oscila entre o gozo fálico e o gozo suplementar (gozo
outro). “É justamente pelo fato de que, por ser não-toda, ela tem em relação ao que
designa de gozo a função fálica, um gozo suplementar” (Lacan, 1972-3, p. 99). Sobre
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esse tipo de gozo, a mulher nada pode dizer, não sabe o que falar, mas o experimenta. É
um gozo que escapa ao discurso simbólico.
Considerando a fórmula da sexuação, percebo que Conrado está situado do lado
mulher, tanto pela sua identificação ao feminino quanto pelo conceito de gozo Outro. A
aproximação por Lacan da posição feminina à loucura não pode ser confundida
necessariamente com a estrutura psicótica. Nesse viés, conjunturei que a constituição
psíquica de Conrado possibilitou seu acesso a esse gozo Outro, fora da interdição
simbólica e da inscrição fálica. Apresentarei no próximo tópico os detalhes da passagem
ao ato, antecipando aqui que encontrei como elemento comum nas três crises de
violência, de forma indireta à queixa de Conrado de não ser olhado nem cuidado.
IV. 3- Sobre o crime:
Sobre o relato das crises e da passagem ao ato criminosa, a primeira crise ocorrerá
com 19 anos.
Eu queria ficar no escuro, num quarto escuro, não queria comer. Quando eles [pais]
viram que eu não respondia mais, eles arrombaram a porta: eu tava desmaiado.
Levaram no médico e deram remédio pra tomar. Até que, um belo dia, tinha chegado em
casa, tomado banho e de repente deu a primeira crise e comecei a quebrar móveis, tudo
dentro de casa, mas nunca agredi ninguém. Aí minha mãe levou pra consultar numa
clínica. Aí minha mãe contou que quando pequeno, cinco, seis anos, eu tinha caído do
berço e batido a cabeça no chão. Aí fizeram um eletro da minha cabeça. Aí no resultado
deu que às vezes minha cabeça desliga e volta a ligar de novo.

Essa descrição em torno de uma ação súbita que, em um pequeno gesto desligaliga, me fez lembrar Figueiredo numa referência às pulsões:
Pulsão de morte já era identificada por Freud como o que de mais pulsional há na pulsão.
O que estamos sugerindo é que esta pulsionalidade só se manifesta de forma nua e crua
(sem ligação e sem representação possível), quando a pulsão não encontra em seus
objetos a capacidade de exercerem as funções primárias que são as bases de todos os
processos de ligação e, portanto, as condições para a manifestação de Eros e para a
vigência dos princípios de prazer e realidade. A pulsionalidade a rigor, nem liga nem
desliga,21 as pulsões pulsam, e já é suficiente. (Figueiredo, 2003, p. 152).
21

Grifo meu.
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Antes da realização do primeiro ato de violência, esbravejou e queixou-se que
ninguém gostava dele. “Comecei a dizer vocês não gostam de mim, eu não quero saber
de vocês e fiquei dias sem comer. Até que explodi e arrebentei tudo dentro de casa. Não
sei de onde vem. Não tem um motivo.”
Após essa primeira crise, Conrado foi encaminhado para tratamento. Dado curioso
diz respeito ao desenlace desse tratamento, que demandou um ano de internação:
Conrado afirma que o médico então orientou seu pai e sua mãe para que ele tomasse
tofranil22 e gardenal23 durante toda sua vida.
O médico disse: vou dar alta pro Conrado, ele não tem problema nenhum. Só que tem um
porém: ele não vai poder ficar sem o remédio. E tomando esse remédio não pode beber
bebida alcoólica. Tofranil, pra não deixar depressivo e, principalmente, o gardenal, vai
ter que tomar pro resto da vida.

Segundo Conrado, o médico avisou pai, mãe e irmã que se ele não tomasse o
remédio poderia fazer algo fatal. “Ele falou fazer algo fatal: e isso é um crime, né? No
meu modo de pensar, é um crime”.
Ressalto o deslizamento associativo que Conrado fez da palavra médica “fatal”
para a palavra crime. De certa forma, a pulsão agressiva em Conrado encontra seu ponto
de ligação no significado que Conrado atribui ao significante fatal. Perguntei se haveria
outro risco dele reagir impulsivamente. “É só não faltar o remédio pra mim” –
respondeu. “Acho que há um risco se faltar o remédio”. Identifico, aqui, um ponto de
ancoragem na fala médica: utilização do remédio como via de controle, limite para sua
agressividade.
Percebi igualmente o valor absoluto atribuído à palavra médica e a consequente
alienação a esse dito, sem espaço para equivocidade, questionamento ou perplexidade.
Recordo Lacan (1955-6): “Enquanto no sujeito normal a relação com a fala é ambígua,
o psicótico, por sua vez, tem uma relação completamente identificada com seu eu”.
Após a alta médica, Conrado foi trabalhar com o pai numa pequena fábrica de
chinelos. Aos 23 anos, teve sua primeira namorada; aos 25 casou-se. Com 28 anos, sob
a justificativa da ausência do remédio, cometeu o crime.
22

Medicamento antidepressivo.
Medicamento utilizado para crises epilépticas (convulsões); também é indicado para transtornos
ansiosos, porque ameniza as transmissões elétricas no sistema límbico (centro das emoções) e em todo o
cérebro, provocando efeito sedativo e tranquilizante.
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No dia do crime, eu fui pedir na farmácia e ele disse que em seis dias chegava − e já
fazia sete dias que tava sem o remédio. O antidepressivo eu tinha, mas não o gardenal.
Aí telefonei pra minha esposa e disse que ia fazer uma visita pra minha mãezinha. Ela
falou que tudo bem, pode ir. Aí peguei o carro e fui pra lá. Na hora que cheguei,
cumprimentei meu pai. Minha mãe tava lavando roupa. Cumprimentei ela. Vamos tomar
café? Vamos. Aí, é só isso que eu lembro, porque quando voltei a si tava tudo
ensanguentado. O que eu fiz dessa vez? Chorando, joguei a faca na pia, fui pra varanda
e continuei a chorar. Matei todo mundo. Aí comecei a ouvir um choro longe, olhei pra
frente e vi a minha mãe. Aí pensei, ela ta viva. Ué será que não matei? Eu esfaqueei meu
pai, minha avó e feri minha mãe. Minha avó tava dormindo e minha mãe tava na cozinha
e meu pai junto. Minha irmã tinha saído pra trabalhar.

Conrado, ao ouvir a viatura da polícia, pensou que estava perdido e seria
condenado. Até o momento, diz que não consegue se lembrar do ato em si, que parecia
um sono profundo: “Podia falar fui lá, peguei a faca e matei todo mundo, mas eu não”.
Muito elucidativa esta frase: ao mesmo tempo em que revela o que fez, seu Eu
nega/recusa a agressividade e o ódio. Novamente identificamos a dissociação do eu.
Perguntei também se no dia do crime teria ocorrido alguma conversa ou situação
desagradável entre ele e seus familiares. Conrado negou, dizendo que estava tranquilo.
Importante, acrescentar um dado. Antes de iniciar formalmente esta pesquisa, em
2008, havia feito, em 2007, um levantamento prévio dos casos de parricídio no CMP,
para escrever um artigo sobre as características gerais do parricídio. Naquela ocasião,
tive a oportunidade de conversar rapidamente com Conrado, sem a formalidade da
pesquisa que iniciaria no ano seguinte. Naquele breve contato, disse ele que ao chegar à
casa dos pais, pediu-lhes a benção e, depois do café, indagou sua mãe sobre a
interferência que os pais estariam fazendo no seu casamento, julgando sua esposa como
‘aproveitadeira’. Isso gerou discussão familiar. Fez a mesma queixa ao pai, o que
também gerou tensão. Ato contínuo, pegou uma faca na cozinha e deu-lhe 25 facadas,
vingando-se do pai por ser contra o casamento. Em seguida, foi à cozinha e desferiu
quatro facadas contra a sua mãe. Ela sobreviveu porque fugiu. Sua avó, que dormia na
sala, acordou com os gritos e não resistiu às 17 facadas que levou.
No processo penal, Conrado foi considerado réu primário. Em seu prontuário,
constava um histórico de internações psiquiátricas, com diagnóstico de doença mental
não especificada.
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Conrado sempre atribui toda e qualquer crise à falta do remédio. “Eu não posso
ficar sem remédio. Preciso tomar pro resto da vida. Fiquei quase dez dias sem remédio e
fiz o que fiz.”
Sem o remédio parece que viro monstro. Sem o remédio não consigo me controlar. Fico
agressivo, não de bater nos outros, mas quebro tudo que estiver na minha frente. Se for
pra ir pra a chácara e ficar sem o remédio, eu prefiro ficar aqui. Aqui tô tranquilo, não
falta remédio, não falta nada pra mim.

Nega ele qualquer manifestação delirante ou alucinatória. “Tem um rapaz aqui
que vê coisas. Comigo nunca aconteceu. Ele diz que tem uma rã no ouvido dele.”
Nos primeiros tempos de prisão, teve outra crise de fúria, foi a terceira relatada
por Conrado. Essa foi desencadeada após uma visita de sua mãe, que informara o agente
penitenciário sobre o distúrbio mental de Conrado e sua necessidade de atenção. O
agente então dissera que não poderia cuidar só dele.
Minha mãe foi me visitar e explicou que eu tinha problema, mas o agente disse que não
podia cuidar só de mim. Aí, um belo dia, deu uma crise em mim. Graças a Deus não
agredi ninguém, mas arranquei a grade da cela. Não sei de onde vem a força: é difícil
arrancar uma grade. Só sei que os caras que judiavam de mim começaram a pedir ajuda.
Aí me levaram pro hospital, mas não podia ficar internado, porque eu tinha matado.
Comecei a tomar injeção todo dia.

No início de sua internação no CMP, relatou comportamentos depressivos e
apáticos: total desestímulo para comer, levantar, tomar remédio. Diz que após ter
tomado um soro, no dia seguinte, sentiu-se fortificado, voltando a se alimentar e
participar das atividades da instituição.
Segundo Conrado, faz quatro anos que não tem nenhum tipo de crise. Quando
perguntado sobre os motivos para essa mudança, responde: “A Deus, em primeiro lugar,
e às pessoas daqui” − aponta para o agente penitenciário que acompanhava a entrevista.
“Ele acreditou na pessoa que sou. E os remédios. Tomo calmante, antidepressivo e o
gardenal”.
Afirmou o agente penitenciário que Conrado nunca se envolveu em brigas e
sempre cuidou dos outros internos. “Todos os cursos ele pede para se inscrever, porque
a gente sabe que não vai acontecer nada”.
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Conrado é muito firme na sua explicação para o crime: sempre atribuída a
distúrbio na sua mente, que o faz cometer os atos agressivos, numa espécie de sono
profundo, quando sua consciência está ausente, não conseguindo lembrar-se do fato
ocorrido. Sua passagem ao ato se representa numa invasão brutal da agressividade no
seu aparelho psíquico, de forma dissociada e sem integração. O remédio passa a ser o
elemento que, ao mesmo tempo em que justifica o crime pela ausência, faz com que
Conrado negue a agressividade que o habita, deixando a responsabilidade para a
química cerebral.
Conrado atribui a elementos externos o controle da sua agressividade, ora
atribuído a Deus, ao apoio e amizade do agente penitenciário ou ao uso dos remédios.
Temos a dimensão metafísica (Deus), a afetiva (agente penitenciário), e a orgânicofísica (gardenal) como controladores de sua agressividade. Contudo, há como elemento
comum, o amparo que vem da exterioridade.
Diante desses dados discursivos e visando compreender a passagem ao ato,
escolhemos dialogar com os conceitos de cisão do eu, consciência e psicose epiléptica.
Conrado, após cometer o crime, em se interrogar sobre o que havia feito, ficou em
dúvida se havia ou não matado os familiares. Reconhecemos sua cisão na imagem que
tem de si. Por um lado, se percebe como pessoa agressiva e monstruosa diante da
ausência do remédio; por outro, se diz alguém muito amoroso, tranquilo e respeitoso
com as pessoas.
Recorda-nos Figueiredo (2009):
O Eu nada quer saber dos processos primários e secundários [...] resiste a qualquer
informação sobre suas origens [...] o Eu nem quer saber de si, nem, menos ainda, de
qualquer forma de alteridade ou intersubjetividade que comprometa sua suposta
autonomia e invada seu território, ele nada quer saber do campo do Supraeu (Figueiredo,
2009, p. 198).

Tal reflexão de Figueiredo nos conduziu a refletir sobre o que é a consciência para
a teoria psicanalítica. Mesmo porque nos chamou a atenção a falta de consciência do ato
de Conrado. Em suas palavras, cometeu o crime ou teve as crises em estado de sono
profundo: ao despertar, não se reconhecia praticante de seu ato.
Na primeira tópica freudiana, o psiquismo era composto pelas instâncias da
consciência, pré-consciência e inconsciente, tendo como objetivo no tratamento ab-
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reagir à moção pulsional. Ao final da trajetória freudiana, ainda imperava como objetivo
de tratamento a máxima: tornar consciente o inconsciente. “Onde o isso era o eu deve
advir.” Mas como essa tomada de consciência se opera?
Freud, no tratamento das neuroses, demonstrou a impossibilidade das
representações se tornarem conscientes em razão de uma força (resistência) que se opõe
a isso − logo, superando-se essa contrapressão, ter-se-ia acesso à consciência. Freud
também entende que a forma de uma ideia tornar-se consciente é pela associação com
representantes verbais. Essas representações são traços mnêmicos, que antes foram
percepções. Assim, só se torna consciente o que antes já existiu como percepção
consciente.
Acrescento neste debate dois textos freudianos: o capítulo VII da Interpretação
dos sonhos (1900) e Uma nota sobre o bloco mágico (1925). O capítulo VII de a
Interpretação dos sonhos apresenta o primeiro modelo do aparelho psíquico dividido
em consciente/pré-consciente e inconsciente. O aparelho mental seria um instrumento
composto de sistemas

que têm um sentido ou direção.

Toda atividade psíquica inicia-se a partir de estímulos (internos ou externos) e termina em
enervações. Por conseguinte, atribuiremos uma extremidade sensória e uma extremidade
motora ao aparelho. Na extremidade sensória fica um sistema que recebe percepções; na
extremidade motora fica outro, que abre o portão de acesso à atividade motora. (Freud,
1900, p. 573).

Na extremidade sensória, há traços de memória. Assim, as percepções acham-se
ligadas a memória. Na extremidade motora, está o pré-consciente e o sistema adjacente
a ele é o inconsciente, que só tem acesso à consciência via pré-consciente.
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Figura 2

Em Uma nota sobre o bloco mágico (1925), Freud utiliza-se de uma analogia com
um invento da época para demonstrar os sistemas de percepção do aparelho psíquico.
Nosso aparelho mental [...] possui uma capacidade receptiva ilimitada para novas
percepções e, não obstante, registra delas traços mnêmicos permanentes [...] temos um
sistema Pcpt-Cs., que recebe percepções mas não retém traço permanente delas [...] ao
passo que os traços permanentes das excitações recebidas são preservados em sistemas
mnêmicos que jazem por trás do sistema perceptual [...] o inexplicável fenômeno da
consciência surge no sistema perceptual em lugar dos traços permanentes. (Freud, 1925,
p. 286).

No apêndice C, do artigo sobre o inconsciente, Freud (1915d) afirmará que uma
palavra é um complexo processo associativo, no qual se reúnem os elementos de origem
visual, acústica e sinestésicas, adquirindo ele um significado quando se liga a
representação de coisa. A representação de coisa caracteriza o inconsciente, ao passo
que o verbal depende da tomada de consciência. No entanto, as representações
subsistem nos sistemas psíquicos sob a forma de traços mnêmicos, logo como um
sistema de escrita.
Em o Eu e o id (1923), Freud afirma que a característica do estado de consciência
é ser breve e passageiro. A partir da segunda tópica, Freud definirá o Eu (ego) como
uma organização coesa de processos psíquicos inter-relacionados. Há uma consciência
atada nesse Eu, que é quem controla os acessos à mobilidade motora, isto é, o
escoamento em direção ao mundo externo das excitações internamente acumuladas.
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O Eu seria aquela instância psíquica que supervisiona todos os processos parciais que
ocorrem na pessoa [...] é dele que procedem os recalques [...] o Eu faz com que
determinadas tendências psíquicas sejam excluídas, não só da consciência, mas também
impedidas de se imporem ou agirem por outros meios [...] achamos no Eu algo que sem
se tornar consciente é capaz de produzir consequências intensas que afetam a psique.
(Freud, 1923, p. 31).

Esta citação explica Conrado. Não tendo consciência de quem é, ele, por
consequência, torna-se vítima da intensidade pulsional, produzindo descarga motora nos
momentos das crises.
Outro diálogo necessário diz respeito ao distúrbio cerebral relatado por Conrado
para explicar seu crime. Discutimos, agora, a possibilidade diagnóstica de epilepsia e os
conceitos de personalidade epiléptica e psicose epiléptica.
A

palavra

epilepsia

significa,

genericamente,

“tomado

de

surpresa”.

Etimologicamente: epi – aquilo que está acima; lepsis – abater. Historicamente,
especialmente como herança da idade média, a epilepsia ficou conhecida como um mal
sagrado, mal demoníaco. De acordo com Cavalcanti e Cols. (2009), a partir do final do
século XVII, a epilepsia passou a ser estabelecida pela medicina como uma doença
múltipla e polimorfa.
A epilepsia é um termo usado para descrever uma condição crônica de um grupo de
doenças que têm em comum crises motoras, sensitivas, sensoriais, psíquicas, etc. e que
decorrem de descargas neuronais súbitas, intensas e desorganizadas. (Cavalcanti e Cols.,
2009, p. 133).

Nesse mesmo estudo, os autores indicam que a psicose é o transtorno psiquiátrico
mais comumente associado à epilepsia (paciente com epilepsia teria um risco duas vezes
maior de desenvolver psicose em relação à população geral), e que o baixo nível
intelectual agrava os problemas de saúde mental. A incidência e a prevalência de
comportamento agressivo em epilépticos não é conhecida, ainda que episódios de
agressividade no período interictal (entre uma crise e outra) possam se apresentar como
ataques de fúria.
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Os autores concluem que a epilepsia é capaz de mimetizar variados transtornos
mentais, sendo necessário o estabelecimento de diagnóstico diferencial, especialmente
entre esquizofrenia e psicose epiléptica.
Os estudos de Guerreiro e Guerreiro (1993) sinalizam que a epilepsia pode
apresentar como manifestação interictal distúrbios psíquicos e comportamentais, que se
diferenciam das síndromes psiquiátricas propriamente ditas por serem atípicos e
episódicos, com predomínio de sintomas depressivos, mudanças rápidas do estado de
humor, impulsos de irritabilidade ou raiva e sintomas paranoides e esquizofreniformes.
Tais distúrbios acompanham a epilepsia do lobo temporal.
Por ocasião do nascimento de Conrado, temos a informação de que ao ser
abandonado pela mãe ele portava ainda o cordão umbilical. Nesse sentido, pode ter
ocorrido hipóxia ou asfixia, ou mesmo sua queda do berço ter ocasionado um
traumatismo. Segundo Sander, o traumatismo craniano é uma importante causa de crises
sintomáticas parciais, sendo responsável por 10% de todos os casos de epilepsia. Para
Sander e Hart, entre as causas da epilepsia, estão a hipóxia ou asfixia neonatal,
traumatismo intracraniano perinatal, distúrbios metabólicos, malformações cerebrais
congênitas e infecções.
De acordo com Palomba (2003), o diagnóstico de epilepsia é eminentemente
clínico, baseando-se nas manifestações orgânicas, psíquicas e comportamentais e
complementando-se com exame neurológico, físico e com a pesquisa dos antecedentes
familiares e hereditários. De acordo com os estudos, a epilepsia tem uma ligação íntima
e estreita com o alcoolismo e retardamento mental. Também há o traço físico da
assimétrica cerebral.
Esses dados fenomenológicos foram encontrados na história de Conrado, exceto a
existência das crises epilépticas complexas, que se caracterizam pela perda da
consciência, tremores e rigidez corporal, salivação. Também desconhecemos se
Conrado teria crises epilépticas de ausência, que consistem em um desligamento da
consciência e do contato com o mundo externo, seguido de salivação excessiva. Esse
fenômeno dura poucos minutos e, normalmente, não vem acompanhado de
agressividade.
Palomba (2003) estabelece uma importante distinção entre epilepsia psicótica e
epilepsia condutopática, conceito este controverso na literatura científica.
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A psicose epiléptica é um distúrbio engendrado pelo cérebro epiléptico que resulta em
alterações graves do psiquismo, semelhantes às que se verificam na esquizofrenia
paranoide. Na epilepsia praticamente não há manifestações pré-psicóticas, enquanto que
na esquizofrenia o indivíduo costuma apresentar comportamento estranho, às vezes
pratica ato bizarro ou vive ensimesmado, esquivo, solitário. (Palomba, 2003, p. 430).

A epilepsia condutopática é o nome criado para designar os indivíduos que ficam
na zona fronteiriça entre a normalidade mental e a alienação mental, cuja manifestação
clínica traduz-se por transtornos de comportamento, de conduta.
Epilepsia condutopática são transtornos do comportamento, via de regra, atos desprovidos
de crítica, de sentimentos, impulsivos ou morbidamente premeditados, que certos
indivíduos, portadores de constituição cerebral epiléptica, apresentam. (Palomba, 2003, p.
437).

Esse quadro clínico epiléptico também é descrito na literatura com outras
denominações: duplo eu; consciência dupla; estado crepuscular orientado. E, ainda:
humor explosivo; desconfiança; rancores; irritabilidade; viscosidade; abulia; hipertimia;
perversões morais e sexuais; atos do paciente como “curto-circuito”. “São impulsivos,
vão ao suicídio ou ao homicídio, mas fora das crises podem ser dóceis, amáveis”
(Palomba, p. 437).
Um homem educado e atencioso com as pessoas passa a praticar crimes bárbaros e
quando é pego pela polícia, os que conviveram com ele não conseguem entender como
pessoa tão normal pode cometer aqueles atos. (Palomba, 2003, p. 435).

Alguns desses traços da condutopática foram observados em Conrado − também
identificamos características da epilepsia psicótica, que se manifesta de duas maneiras:
uma quando o doente delira e alucina e a outra quando há um estreitamento de
consciência, com amnésia desse período.
De acordo com Palomba, tanto na epilepsia psicótica, quanto na condutopática ou
mista, é obrigatório o assinalamento de pelo menos seis dentre as noves seguintes
características:

ausência

de

motivos

plausíveis;

ausência

de

premeditação;

instantaneidade da ação; ferocidade de execução; multiplicidade de golpes; ausência de
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dissimulação; ausência de remorso; ausência de cúmplice; amnésia ou reminiscências
mnêmicas confusas.
Conrado apresenta tais características, no entanto, apesar das semelhanças,
Palomba faz as seguintes distinções: após o ato, num epiléptico psicótico, o olvido
(esquecimento) se instala e na condutopática a memória permanece íntegra. Na forma
psicótica, não há dissimulação e, às vezes, quando após seu ato é posto a par do que fez,
cai em depressão, não por remorso, mas pela tragédia que o envolve. Na forma
condutopática, além de não haver amnésia, há quase sempre tentativa de ocultação do
crime, dissimulação e a ação são praticadas sem a presença de testemunhas. A partir
dessa classificação, Conrado estaria mais tendente à psicose epiléptica.
A psicanálise também discutiu a epilepsia. Freud (1928) afirmou que a reação
epiléptica pode estar a serviço da neurose, uma vez que a essência desta reside em
livrar-se, através dos meios somáticos, de quantidades de excitação com as quais não
pode lidar psiquicamente. Uma diferença entre epilepsia orgânica e epilepsia afetiva é
por ele esboçada:
É inteiramente correto distinguir entre epilepsia orgânica e epilepsia afetiva. A
significação prática disso é a de que uma pessoa que sofre do primeiro tipo tem uma
moléstia do cérebro, ao passo que a que padece do segundo é neurótica. No primeiro
caso, sua vida mental está sujeita a uma perturbação estranha, oriunda de fora; e no
segundo, o distúrbio é expressão de sua própria vida mental. (Freud, 1928, p. 209).

Martins (1983) fez uma contribuição ao estudo psicanalítico da epilepsia. Sugere
o autor que um primeiro aspecto é recordar o conceito econômico em Freud e entender a
epilepsia como uma descarga de energias que se expandiram no aparelho psíquico e não
puderam ser controladas. Sobre a agressividade, Martins considera que sua maior
evidência está no furor epiléptico, no qual o doente se mostra tomado por um súbito
acesso de excitação psicomotora e, em estado crepuscular, poderá descarregar violenta
atividade destruidora sobre o ambiente, investindo contra as pessoas e cometendo
crimes brutais, às vezes com muitas lesões nas vítimas e despedaçamento dos cadáveres
(p. 41).
Para o autor, em alguns casos de epilepsia, traumas atuais adquirem valor
epileptógeno devido às conexões com traumas antigos e precoces, sempre vinculados ao
complexo de Édipo, que são reativados.
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Trata-se de uma cena primária configurada sob a projeção de intensos impulsos
agressivos, fortemente marcados pelo sadismo oral [...] Com respeito à agressividade
epiléptica, estudada em casos de súbita liberação de impulsos destrutivos, verifica-se que
tais impulsos emanam do mesmo foco traumático da cena primária, realizando-se no
mundo externo as violências criminais e eróticas que deveriam ser realizadas dentro dos
ataques, atuando o enfermo identificado com o objeto sádico da situação traumática
básica. (Martins, 1983, pp. 45-46).

Não encontrei no prontuário de Conrado a confirmação da epilepsia, tampouco a
palavra foi utilizada por Conrado durante a entrevista. Recorri a essa literatura em razão
do uso do medicamento e pelo histórico da queda do berço e distúrbio cerebral. Doença
mental não especificada: como se disse, é que consta no prontuário de Conrado
De todo modo, a ideia de ser a epilepsia uma descarga de elevado grau de
excitação no cérebro nos aproxima da discussão sobre a excitação psíquica, que conduz
à descarga por uma atividade motora − no caso, o crime cometido.
Os momentos de manifestação violenta foram classificados por Conrado como
súbitos, repentinos e com perda de consciência. Nas três crises relatadas, encontrei
como elemento comum a queixa de não ser amado ou cuidado. A dissociação, cisão do
eu é evidente. Pareceu-me que há um saber inconsciente de si sobre as pulsões
agressivas que o habitam − das quais não se apropria e que não se integram à sua
consciência. Justifica isso por meio de frases como: O que é que eu fiz dessa vez? Ou:
Matei todo mundo. Ué, será que não matei? Ou, ainda: Desliga-liga.
Apoiando-me nos dois elementos que Lacan considera essenciais para a passagem
ao ato − o embaraço e a emoção que conduz ao movimento, à ação −, interpretei que
Conrado se desestabilizava diante da falta de um elemento que o amparasse, fosse o
remédio ou o apoio dos pais para seu casamento. Entendo que o suposto objeto que o
protegeria de uma fatalidade foi introduzido através da inscrição simbólica: a palavra
médica. Entretanto, reconhecemos que Conrado se ampara no simbólico pelo viés
imaginário que, como vimos anteriormente, o abalo nas montagens imaginárias facilita
o acesso à agressividade.
Questionei se a passagem ao ato não ocorreu no momento exato em que não foi
possível um suporte de suplência pelo amor. Abordo o tema no próximo tópico.
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IV. 4- Efeitos após a internação:
Conrado já está liberado pela juíza para retornar ao convívio social, mas nenhum
familiar quer recebê-lo. “Eu entendo eles. Devem pensar: agora ele está bem, mas será
que não vai dar uma crise e ele fazer alguma coisa”. A próxima fala contém uma
contradição: “Eu quero mostrar que voltei à pessoa que eu era”. Ora, voltar ao que era
implicaria retornar ao par significante desliga-liga.
Conrado diz que está se preparando para ser forte e retomar sua vida: sua esposa
não deseja continuar com ele, mas diz que será difícil, porque ele a ama:
Eu amo ela até hoje e jamais vou deixar de amar. Quero cumprir o mandamento de
Deus. Cumprir com o propósito que prometi pro padre e no civil, que é amar até que a
morte nos separe. Vou conversar com ela, mas vou com advogado. Quero que vá uma
pessoa da lei, e quero conversar com ela.

Diariamente, reflete sobre sua vida e lembra-se do crime. No início da internação,
chegou a pensar em suicídio − concluiu depois que: “A vida continua. Não é porque
aconteceu isso que tenho que abandonar. Pensei nisso quando cheguei aqui, mas graças
a Deus eu penso diferente”.
Conrado reconhece e entende o medo de aproximação por parte das pessoas:
“Minha mãe mesmo falava que tava com medo de mim. Tem muita pessoa que gosta de
mim, mas se for para ficar perto tem medo. Não tiro a razão deles”.
Apesar de não se reconhecer como criminoso e justificar seus atos pelas crises,
acha que precisa se responsabilizar:
Se pudesse voltar atrás, eu não fazia. Fui criado ouvindo da minha mãe: se fez alguma
coisa errada, tem que pagar. Então, não fugi no dia, porque quando voltei a si, eu sabia
que tinha feito uma coisa errada, gravíssima. Tirar a vida de pessoas inocentes, que não
tinha nada a ver. E aconteceu por um problema que eu tenho.

A última pergunta feita a Conrado − se ele teria algo mais a dizer −, teve como
resposta sua atual situação:
Apesar do que aconteceu, eu sou muito feliz pela pessoa que sou. Fora esse crime que fiz
durante a crise, hoje sou uma pessoa feliz. É lamentável que não posso voltar atrás e
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corrigir o erro que fiz. Se não tivesse faltado o remédio, uma hora dessa tava
trabalhando com meu paizinho.

Mesmo após anos de sua internação, não foi possível para Conrado integrar outras
percepções de si ao seu ideal de homem feliz e amoroso. A afirmação Fora esse crime
que fiz durante a crise, hoje sou uma pessoa feliz é muito ilustrativa da permanência da
dissociação. Nesse sentido, apesar de ele estar com alta, é questionável o risco da
repetição de uma passagem ao ato. Conrado diz isso ao afirmar que só sairá do CMP se
estiver garantido seu medicamento: não houve mudança discursiva.
Perguntei-lhe sobre seu conceito de felicidade.
Felicidade é as pessoas que estão ao redor da gente gostar da gente. Pessoas que falam
coisas boas pra você. Compreendem a sua situação, compreendem o seu sofrimento.
Felicidade é ter amigos de verdade. Conhecer os passarinhos, conhecer as flores. Tudo
criado por Deus, né? Felicidade é isso. Saber que alguém gosta de você pela pessoa que
você é.

Cativante sua definição, que resgatava um tema recorrente nas entrevistas: sua
demanda de amor.
Ao me despedir e agradecer, Conrado diz que ainda queria falar algo.
Quando eu sair daqui, vou na igreja onde casei, comprar uma aliança e colocar na
minha mão, mesmo que esposa não me queira mais. Casei porque tive um amor muito
grande por ela. Único e verdadeiro.

Novamente sua fala aponta para a não integração no seu psiquismo da separação
(castração). Dessa vez sua esposa não o escolheu para ficar junto dele, mesmo assim,
Conrado quer manter imaginariamente, por meio de uma aliança, seu amor por ela.
Numa discussão final sobre o lugar do amor na vida de Conrado − e levando em
conta que ele se referiu à religião como apoio importante no controle da agressividade
−, optei por iniciar com uma clássica passagem bíblica sobre o amor: a carta de Paulo
aos Coríntios. Acrescento, em seguida, definições constantes do livro O banquete, de
Platão e contribuições psicanalíticas sobre o tema.
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O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se
ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se
exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a
verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. (Carta aos Coríntios, Sagrada
Escritura).

Talvez seja este um dos maiores tratados sobre o amor na perspectiva idealizada,
ausente da ambivalência no seu par de oposto, o ódio. Trata-se de um sentimento capaz
de suportar qualquer adversidade e, sendo complacente, tudo aceita. No discurso final
de Conrado, reconheço esse viés idealizado.
Na obra O banquete (Platão, 173 a.C.), um complexo diálogo sobre o tema
ocorre entre Fedro, Sócrates, Agatão, Aristófanes e Alcebíades. Fedro ensina que o
amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado e poderoso para a aquisição da virtude
e da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após a morte. Aristófanes
defende que os homens não têm consciência do poder do amor. Agatão argumenta que o
amor proporciona bom humor, semeia a bondade, expulsa o espírito melancólico. Quem
não o tem, aspira-o; quem o tem, gostaria de tê-lo mais.
Sócrates, a seguir, com seu estilo de interrogar os interlocutores, leva Agatão a
concordar que quem quer que deseje, seu desejo visa aquilo de que não dispõe e que não
está presente, o que não se tem, concluindo que Eros é amor de certos objetos que lhe
faltam, “aquilo que falta e não se tem, se ama”. Agatão fica de acordo e praticamente
todos louvam o discurso de Sócrates. Ao final do banquete, entra Alcebíades, bêbado, e
declara seu encantamento e apaixonamento por Sócrates − de forma indireta, ele
confirma as palavras de Sócrates: amar aquilo que falta.
Alcebíades, ao contar do interesse de Sócrates por belos rapazes, julgava que ele,
Sócrates, também estivesse atraído pela sua beleza. Pensava que, cedendo ao desejo de
Sócrates, lhe ensinaria ele, em troca, tudo o que sabia. Sócrates, porém, não só não se
rende às investidas de Alcebíades como o ridiculariza e o insulta. Ao colocar-se no
lugar de falta, Sócrates acentua o amor de Alcebíades por ele.
Freud (1914) afirma que amor e ódio não se aplicam às relações das pulsões com
os objetos, mas das relações do Eu total com os objetos. Confirmando que o amor é
narcísico. Inicialmente, se estabelece uma relação de prazer do Eu com o objeto que
mais tarde se fixa nos objetos sexuais e nos objetos que satisfazem as necessidades dos
instintos sexuais sublimados.
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O ódio ocorre também na relação do Eu com os objetos, mas quando o objeto é
fonte de sensações desprazerosas ao Eu, ocorre uma repulsão do objeto e este passa a
ser odiado. Freud alerta que esse ódio pode se exacerbar em propensão a agredir o
objeto e/ou aniquilá-lo. Para ele, amor e ódio têm origens diversas. Enquanto a fonte do
amor é sexual, e originalmente narcísica, a do ódio é uma afirmação do eu, por sua
conservação e afirmação.
Nesse mesmo texto, Freud discutiu os destinos para as pulsões sexuais. Um deles
− denominado reversão no contrário −, se dividiria em conversão da atividade em
passividade e a inversão de conteúdo. Nessa última, exemplificou com a transformação
de amor em ódio − e isso, muito frequentemente, é dirigido ao mesmo objeto,
caracterizando a ambivalência afetiva.
O amar admite não apenas uma, mas três oposições. Além da oposição amor-ódio, existe
a de amar-ser amado, e amor e ódio, tomados conjuntamente, opõem-se ao estado de
indiferença ou insensibilidade. Dessas três, a segunda, amar-ser amado, corresponde
inteiramente à conversão de atividade em passividade e pode ser remetida a uma
situação fundamental, como o instinto do olhar. Esta situação se chama: amar a si
mesmo, o que para nós é a característica do narcisismo.24 (Freud, 1915, p. 72).

No seminário sobre a transferência (1960-1), Lacan apoia-se no texto de Platão,
levando-o a formulação de que o “amor é dar o que não se tem” (p. 41) e qualificou
duas funções, a do amante e do amado, o primeiro “como o sujeito do desejo e o amado
como aquele que é o único a ter alguma coisa”. (p. 42).
A questão é de saber se aquilo que ele possui tem relação com aquilo que ao outro, o
sujeito do desejo, falta. A questão das relações entre o desejo e isso diante do que ele se
fixa já nos conduziu à noção do desejo enquanto desejo de outra coisa. (Lacan, 1960-1, p.
42).

Lacan realça na discussão a questão da falta, do desejo e da demanda na
montagem amorosa. O amor só se concebe na perspectiva da demanda, daí a frase “toda
demanda é demanda de amor”, e nessa demanda amorosa se enlaça o desejo.

24

Grifo meu.
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É justamente porque a demanda é incondicional que não se trata de desejo disso ou
daquilo, mas de desejo, simplesmente. É por isso que desde o início está implicada a
metáfora do desejante [...] a metáfora do desejante no amor implica naquilo que ela
substitui, isto é, o desejado. O que é desejado? É o desejante no outro. É isso que ele
demanda da demanda de amor. (Lacan, 1960-1, p. 345).

Parece-me que Conrado não apreendeu que nesse jogo do amor sempre há uma
cilada, na medida em que “quando no amor peço um olhar, o que há de
fundamentalmente insatisfatório e sempre falhado, é que – ‘jamais me olhas lá de onde
te vejo’. Inversamente, o que eu olho não é jamais o que quero ver” (Lacan, 1960-1, p.
100).
Ao contrário, o discurso de Conrado está pautado na ideia de que amar é
essencialmente querer ser amado. A dificuldade está em reconhecer os desencontros, as
dúvidas, as equivocidades tão próprias nas relações humanas simbólicas. Quando o
sujeito ama o outro em função da falta, é como se seu amor fosse dirigido para quem
atribuiu a operação de castração, amor pelo pai, que é a identificação primordial
relatada por Freud.
Se no amor bíblico espera-se a completude, a psicanálise demonstrará tal
impossibilidade, o impossível de suturar a falta estrutural que todo sujeito carrega.
Nessa perspectiva, o amor é uma das alternativas para suplenciar a castração.
Com essas diretrizes teóricas, fui conduzida a interrogar se a saída psíquica
encontrada por Conrado teria sido pela via da suplência, ou seja, pelo amor como forma
de apelo ao significante nome-do-pai. O conceito de suplência, como nos lembra
Dunker (2002), foi empregado por Lacan em três contextos: para designar a função
estabilizante do delírio na psicose; para designar a relação entre o Outro gozo e o gozo
fálico; e a função do amor na sua relação com a castração. “Assim o amor suplementa,
mas não complementa a falta inaugurada pela castração” (p. 217).
Teria Conrado feito suplência? Retomemos os dados positivos e as contradições
e negatividades próprias da realidade psíquica dele. A gênese de Conrado está marcada
pela rejeição da mãe biológica vinculada a um significante que remete à morte (Por
mim, pode morrer). Ele é adotado pela irmã de sua mãe. A palavra irmã tem um lugar
importante em sua história. Por um lado, é por uma irmã que ele é salvo da morte; por
outro, é por uma irmã que se aproxima da sexualidade.
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Sabemos que Conrado conseguiu, apesar dessa adversidade inicial, sobreviver e
encontrar um lugar no mundo representado no seu pedido de amar e ser amado, mas
numa relação infantilizada, ingênua e passiva com o outro. Fazendo-se dócil, tem o
reconhecimento do outro. Descobrimos que, ao não se sentir acolhido, ele reage com
agressividade. A não aceitação tornou-se seu grande embaraço psíquico.
Sem dúvida, trata-se de uma posição psíquica complexa para Conrado: não ser o
escolhido. Esta é uma das suas perguntas fundamentais na relação com o outro,
metaforizada na frase dirigida à mãe biológica: Por que você não me quis?
Conrado não construiu uma imagem de si inscrita pela castração. Negou suas
dificuldades cognitivas (não sabia o que fazia na Apae, percebendo-se como um sujeito
normal); negou sua identificação com o pai alcoólatra, identificando-se ao feminino
(mãe e irmã); também se colocou como o escolhido de uma mulher (esposa), no lugar
de escolher, a ponto de permanecer vinculado à esposa, mesmo tendo ela se afastado
dele.
Sobre a trilha psíquica que o teria encaminhado para o crime, encontramos a
convicção de Conrado na ausência do remédio, mas há duas informações indiretas que
remetem à rejeição: os pais terem idéias adversas sobre sua esposa e as três crises terem
ocorrido pari passu à queixa de não ser amado, olhado, cuidado.
Se o amor foi a saída encontrada por Conrado para lidar com a falta da inscrição
das leis e interdição do parricídio, o remédio se inscreveu como o objeto que o
protegeria da sua dissociação psíquica. Mediante sua falta tornou-se o disparador para a
passagem ao ato.
Quanto ao seu diagnóstico, no prontuário do CMP afirma-se uma doença mental
não especificada. Os dados obtidos nas entrevistas não foram conclusivos para afirmar o
distúrbio cerebral como um tipo de epilepsia, provavelmente trata-se de uma psicose
paranoide. A certeza que temos é de um padrão de funcionamento psíquico, voltado
para a recusa à castração, dissociação do eu e falta de consciência sobre sua
ambivalência de afetos não integrando objetos totais.
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V. Atílio e a horda primitiva

Certo dia, os irmãos que tinham sido expulsos retornaram juntos, mataram o pai e
devoraram o pai, colocando, assim, um fim à horda patriarcal. Unidos, tiveram a coragem
de fazê-lo e foram bem-sucedidos no que lhes teria sido impossível fazer individualmente
[...] O violento pai primevo fora sem dúvida o temido e invejado modelo de cada um do
grupo de irmãos: e pelo ato de devorá-lo, realizaram a identificação com ele, cada um
deles adquirindo uma parte de sua força [...] Odiavam o pai, que representava um
obstáculo tão formidável ao seu anseio de poder e aos desejos sexuais; mas amavam-no e
admiravam-no também [...] Um sentimento de culpa surgiu... O pai morto tornou-se mais
forte do que o fora vivo.
(Freud, 1913, pp. 170-1)

Para apresentar Atílio, optei por iniciar com esta citação freudiana, uma vez que
durante as entrevistas tive a sensação de estar diante de um sujeito que concretizara em
ato o crime mítico da horda primitiva. Mas, como compreender que o mito da horda −
cujo estatuto é de narrativa simbólica − seja atuado? O que o caso de Atílio revelaria
sobre a realidade psíquica?
O pai da horda primitiva é um pai todo-poderoso. O líder da horda primeva tinha
acesso a todas as mulheres e por isso foi assassinado pelos filhos, que se uniram e
construíram o pacto de proibição ao incesto e ao parricídio, e assim fundaram o
sentimento de culpa e a castração como limite − limitando tanto o acesso a todas as
mulheres como o poder do pai.
Com esse crime mítico, instauraram-se a interdição do incesto e a proibição do
parricídio como as duas principais leis do estado civilizado, em detrimento do caos
pulsional. Se existiu ao menos um homem para quem a função fálica não incidiu (o pai
do Totem e tabu), essa exceção fundou uma regra: para todo homem é verdadeiro que a
função fálica existe. A partir dessa regra, o gozo sexual do homem está atrelado ao falo,
logo tem limite porque está submetido à castração.
O desenlace desse mito dirige-se para dois aspectos importantes: primeiro, o pai
todo-poderoso está morto; e, segundo, trata-se do gozo ilimitado do pai, porque é o pai
que goza de todas as mulheres.
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Nessa perspectiva, seria possível argumentar que houve falência na inscrição da
lei da castração na subjetividade de Atílio representada pela foraclusão do significante
Nome-do-pai, dessa forma impedindo de limitar o gozo absoluto do Outro. No entanto,
os dados da entrevista tornarão essa discussão mais complexa.
Atílio disparou um tiro mortal contra seu pai diante da ameaça paterna de
deserdação. Atílio e suas irmãs seriam expulsos do clã paterno. Ao longo de sua vida,
odiou seu pai, mas também o amou e o admirou, no entanto, não foi atormentado pela
culpa diante do ato cometido, ainda que relate remorso. Em suas contraditórias palavras
e ambivalentes afetos: “Eu gostava dele, apesar de tudo. Meu pai foi um bom homem e
um bom pai, eu que não fui um bom filho. Eu tinha muito ódio dele”.
Atílio tem 42 anos e há 14 está preso pelo crime de patricídio.25 Atílio tem boa
aparência, expressa-se de forma articulada e racional. Possui curso superior incompleto
e seus pais e irmãs têm curso superior e pertencem à classe social média-alta. Atílio foi
casado e teve dois filhos.
Durante as entrevistas, soube que a representação psíquica em torno da morte do
pai ocupou seu pensamento entre os 15 e 28 anos, idade esta em que cometeu o crime.
Tentei identificar no discurso do entrevistado o que ocorrera durante esse período e por
que aos 28 anos ele cometeu o crime de forma premeditada e com um único tiro na
cabeça do pai.
Atílio justifica na primeira entrevista ter cometido o crime porque é
esquizofrênico. Na terceira entrevista, questiona esse diagnóstico psiquiátrico.
Argumenta que o convívio com o pai sempre foi difícil. “Era difícil a convivência. Eu
achava que ele me perseguia e não me valorizava.”
Quando perguntei sobre a ideia de perseguição, ele foi muito claro: “Não achava
que ninguém estava me perseguindo. Nunca achei isso. Achava que meu pai me
perseguia porque a gente não se dava bem, mas não que fosse uma pessoa doentia”.
A intenção da pergunta foi verificar se havia fenômenos discursivos delirantes.
Sua resposta demonstra que a expressão sentir-se perseguido não se refere a alteração
de pensamento (delírio), tampouco de percepção (alucinação ou ilusão).
Acho importante relembrar os fenômenos elementares, isto é, “fenômenos
psicóticos que podem anteceder o delírio e o desencadeamento de uma psicose” (Miller,
1997, p. 227).

25

Assassinato da figura paterna realizado pelo filho ou filha.
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No caso de Atílio, estão ausentes os três tipos de fenômenos elementares: 1)
automatismo mental (irrupção de vozes, discursos alheios na esfera psíquica); 2)
automatismo corporal (sentir o próprio corpo como estranho, como se partes do corpo
não lhe pertencessem), distorção na percepção do tempo e espaço; 3) fenômenos
concernentes ao sentido e à verdade (testemunho do paciente de vivências de certeza
absoluta, por exemplo, a respeito da identidade e hostilidade de um estranho).
Tampouco encontrei metáfora delirante. Entendo-a como uma metáfora de suplência.
É um simbólico de suplência que consiste em construir uma ficção diferente da edipiana e
levar a um ponto de estabilização [...] Ali onde o Nome-do-pai foracluído não promove a
significação fálica, advém uma significação de suplência. (Soler, 2007, p. 187).

Com os dados das entrevistas, optei por destacar quatro núcleos discursivos: a
relação de Atílio com seu pai e mãe; a sexualidade; o percurso do desejo de matar até o
crime consumado; os efeitos subjetivos após o crime cometido.
V.1. Sobre a mãe e o pai:
Sobre a mãe, de forma geral, Atílio a definiu como uma mulher esforçada,
determinada, bondosa, com quem tinha liberdade para conversar sobre todo tipo de
assunto e que lhe possibilitou o primeiro emprego. “Ela se formou em medicina junto
com as minhas irmãs. Estudou na mesma sala. Ela é bem esforçada e determinada.
Conversava mais com ela sobre qualquer assunto.”
Num ponto eles divergiam: a mãe achava que seu pai não era uma boa pessoa,
tampouco correta, Atílio discordava: “Ele era correto com os filhos, só não era com a
mulher, porque traía”. Aos olhos maternos, o marido era um traidor, o que despertava
nela o desejo de matá-lo.
Ela era muito ciumenta; quando descobria de outras mulheres, volta e meia tinha uns
acessos de raiva e dizia que ia matá-lo. A gente ouvia e ficava quieto, com certo espanto.
Ela falava isso pro ar, aos ventos. Não falava direto pra nós. Ela tinha muita raiva dele
demorar em visitar a família: dizia que ele ficava saracoteando com as galinhas dele.

No discurso de Atílio, em que não há conflitos com a mãe, parece existir
identificação ao ódio que a mãe nutria pelo marido. Aqui, um dado curioso: a queixa
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materna dirigia-se à conjugalidade (um marido que trai), ao passo que a queixa de Atílio
dizia respeito ao conflito parental (correto com os filhos sob a ótica financeira;
afetivamente, o pai mostrava-se inibidor, autoritário, de difícil relacionamento).
Julien (2000) convida a refletir sobre a conjugalidade e a parentalidade. Para o
autor, instaurar aliança com uma mulher ou um homem é fazer a experiência de três
dimensões da conjugalidade: o amor, o desejo e o gozo. No amor há um pedido para ser
o único. “Por isso é que, diante da recusa do outro, o amor se inverte em ódio por aquele
que não quer receber seu bem de mim” (p. 34). O desejo é dom daquilo que não temos e
daquilo que não somos: é confissão da falta, do vazio. “É o que diz o amor à primeira
vista no encontro de puro acaso: ‘Tu, sim, tu és o que me falta’” (p. 35). E o gozo
refere-se ao encontro de dois corpos, ainda que se entenda que esse encontro não é
redutível à genitalidade ou à eventualidade da procriação, porém:
Quando a conjugalidade de uma mulher leva-a a ser mãe, há frequentemente nela um
deslocamento de gozo do corpo do homem para o corpo da criança. A gestação, o parto, o
aleitamento e o cuidado constante do recém-nascido instauram um corpo a corpo, uma
sensorialidade a dois que homem algum sente com tal intensidade e que só pode
imaginar. (Julien, 2000, p. 37).

Julien (2000) acrescenta que a parentalidade é fundada pela conjugalidade de um
homem e de uma mulher e esta assegura ao filho ou à filha uma filiação. A proposta de
Julien é de que a lei do desejo, que possibilita cumprir com a interdição do incesto e a
fundação de uma nova família, só se transmite se a parentalidade se fundar
primeiramente em uma conjugalidade. “Só uma mãe e um pai que foram e ainda
continuam sendo um para o outro mulher e homem podem transmitir a lei do desejo a
seus filhos” (p. 46).
Nessa linha de raciocínio, funda-se um homem como pai na medida em que ele
recebe este lugar do desejo de sua mulher. Assim, a paternidade depende do desejo de
uma mulher, fato envolto de tensão na biografia de Atílio. Por um lado, identifico a
existência de um pai por meio do desejo que sua mãe nutria pelo marido, desejo que,
não correspondido, gerou o desejo da morte do marido; por outro lado, o pai era uma
presença autoritária, que proferia ordens sobre tudo, desde a escolha afetiva de Atílio
até a escolha profissional.
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Atílio relata que os seus momentos de raiva pelo pai surgiam quando se sentia
frustrado em razão de punições ou brigas. O entrevistado expõe vários exemplos de
frustrações, uma delas relativa à sua escolha conjugal:
Não queria de jeito nenhum que eu me casasse. Ele achava que a moça tinha me dado o
golpe da barriga. Ele tava errado: gostava muito dela. Nós vivemos juntos cinco anos.
Depois que ele morreu, ela ficou me visitando um ano; depois parou e pediu divórcio.

Durante a entrevista, Atílio apresentou sua relação com o pai e como este estava
representado para o filho. O primeiro destaque se refere ao afastamento do pai, aos nove
anos, que perdurou até os 18 anos. A família morava numa cidade do interior e decidiu,
para oferecer melhores condições de estudo aos filhos, que a mãe, Atílio e suas irmãs se
mudassem para a capital: “Eu acho que a gente foi muito bem criado do ponto de vista
financeiro. A única coisa que fazia falta era o meu pai em casa. Ele morava longe e
minha mãe reclamava muito”.
O entrevistado relata que visitava o pai com certa frequência, tanto porque gostava
da cidade de infância quanto porque gostava de ficar próximo ao pai. Esses encontros
também eram difíceis.
Meu pai sempre foi um homem rude, fechado. Não era muito de conversar. Lembro que
eu gostava dele e de visitá-lo, mas nosso relacionamento não era bom. Ele era um
homem bravo, batia em mim, sisudo, não conversava comigo, com os filhos em geral.
Gostava dele como pai, mas ele repelia minha aproximação.

Acrescentou sobre o pai alguns termos hostis que apareceram para defini-lo, tais
como: rude, fechado, traidor, distante, bravo, sisudo, agressivo, mal-humorado, crítico,
difícil. Estas características apareciam como inibidores da aproximação de Atílio, que se
sentia rejeitado por esse pai, especialmente por não conseguir atender ao seu ideal de
filho . Atílio declarava necessidade afetiva de ficar próximo do pai, ainda que este não
pudesse corresponder à demanda. Também encontrei uma posição infantil diante do pai,
mesmo quando adulto:
Tinha medo dele, me embargava a voz. Eu ficava meio menino diante dele. A autoridade
que meu pai exercia sobre mim era muito forte. Quando decidi matá-lo é porque queria
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me libertar dele, da pressão que ele exercia sobre mim. Após matá-lo, parecia que eu
tava livre. Me senti livre da angústia que sentia.

Disse ter tentado agradá-lo estudando o que ele sugeria, mas não dava certo:
Atílio não gostava de estudar e não sabia o que desejava fazer na vida. Afirma que se
desagradava por ser dependente financeiramente do pai e acreditava que a única forma
de adquirir independência seria com uma profissão. Novamente percebi que a figura
paterna não serviu de mediadora para as escolhas de Atílio. Este não conseguia seguir o
caminho indicado pelo pai, mas também não conseguia escolher e sustentar suas
próprias escolhas.
Diante desses dados, um primeiro raciocínio me fez recordar que, na constituição
psíquica de um sujeito humano, romper com a alienação ao desejo do Outro caracteriza
um momento sofisticado do amadurecimento psíquico, quando temos a distinção do eu
e do outro, do mundo interno e externo, e que culmina na resolução de um complexo
intersubjetivo que determina o tipo e a escolha de objeto, a identidade sexual de um
sujeito, a constituição do seu desejo e sua posição diante do mesmo. A este complexo
chamamos Édipo.
Ao final do processo edípico, estima-se que os desejos hostis dirigidos aos pais
possam ter sido destinados ao recalque ou à sublimação. Porém, esses destinos
pulsionais não caracterizaram o discurso de Atílio. Discutirei duas características
peculiares do material discursivo apresentado até agora: a voz da mãe (palavras ao ar,
ao vento), revelando um desejo de morte do marido; e o pai como um personagem que o
repelia e o fazia sentir-se meio menino diante dele.
Entendo a voz como elemento pulsional. Em Freud, o objeto da pulsão é
indiferente e de natureza variável; Lacan imprimiu o conceito de objeto a como objeto
da pulsão enquanto um objeto faltoso, porque representa a falta, e enunciou cinco objeto
a primordiais – objeto oral (o seio), objeto anal (as fezes), objeto fálico, o olhar e a voz
(1962-3).
Creio que em Freud essa dimensão pulsional para a voz está indiretamente
apontada em O estranho/O inquietante (1919). Nessa obra, Freud apresenta três tipos de
Das Umheimlichkeit que vêm da proximidade ao complexo de castração, procedentes do
silêncio, da solidão e da escuridão, e acrescenta:
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Quanto ao silêncio, solidão e escuridão, tudo o que podemos dizer é que são realmente os
fatores a que se acha ligada a angústia infantil, que na maioria das pessoas nunca
desaparece inteiramente. (Freud, 1919, p. 376, grifo meu).

A dimensão pulsional para a voz está diretamente demonstrada em O Eu e o id
(1923), ao descrever que o “Eu possui um ‘pavilhão auricular’” (p. 37) e “os restos de
palavras provêm basicamente das percepções acústicas, o que já implica certa origem
sensorial do sistema P-Cs” (p. 34).
Soler (2007) fornece esclarecimento importante para estes estudos:
O olhar está mais ligado ao imaginário − especialmente em sua definição visual como
campo das imagens, que não esgota [...] enquanto a voz, por sua vez, está mais ligada ao
simbólico da cadeia significante articulada. (Soler, 2007, p. 210, grifo meu).

De Lacan (1962-3), especificamente do seminário sobre a angústia, selecionei
algumas ideias importantes. A primeira relaciona-se à afirmação de que no mito do
assassinato do pai fica inscrito o desejo original, mas que “ele é secundário no tocante à
voz” (p. 279). Mais adiante, “a voz de que se trata é a voz como imperativo, como
aquele que reclama obediência ou convicção” (p. 300). A terceira contribuição reside na
interrogação sobre de que voz se trataria, ao que o autor responde que se verificam seu
sentido e seu lugar referenciando-se pela topografia da relação com o grande Outro (p.
274), acrescentando a voz sob a forma das vozes perdidas da psicose e sob a forma dos
imperativos do supereu (p. 275).
Penso que a palavra materna agiu como um imperativo superegoico na montagem
psíquica de Atílio, direção que tentarei esclarecer. Aquela voz ao ar, aos ventos foi
absorvida por Atílio como um imperativo: faça! Lembrando-me do axioma lacaniano
sobre o supereu: goza! Como entender esta relação?
Todo vivente humano nasce na condição de ser objeto fálico para a mãe e precisa
posteriormente ser separado dessa condição pela operação da castração. Freud ensinou
que a criança vivencia esse estado de separação com angústia. Lacan fez um acento
interessante, ao compreender a função angustiante do desejo do Outro ligado ao eu não
saber que objeto a ele é para esse desejo (1962-3, p. 353). Chegar nesse ponto de se
interrogar sobre o que se é para o desejo do Outro, apesar de causar angústia quando se
descobre não ser o objeto absoluto para o desejo do Outro, possibilita estar inscrito nas
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trilhas do desejo, da falta, da cadeia significante, isto é, pelas vias simbólicas da
existência. Dito de outro modo, é unir um desejo à lei. Atílio ficou embaraçado na
trajetória de tornar-se um ser desejante e marcado pela lei da castração.
Retornarei ao conceito de supereu na teoria psicanalítica, partindo de Freud,
passando por Klein e chegando ao axioma lacaniano: “O superego é o imperativo do
gozo − goza!”.
Em Freud (1932), o supereu é paterno, não se encontra referência ao supereu
materno, todavia ele alerta sobre a voracidade superegoica afirmando que onde há
degradação da lei ou um tratamento do real pelo ideal, há o comparecimento dos efeitos
violentos do supereu.
Klein e Lacan alertaram para a existência de um supereu ainda mais arcaico e
devastador, o supereu materno. Pergunta-se Lacan (1957-8) se não haveria, por trás do
supereu paterno, um supereu materno ainda mais exigente, mais opressivo, mais
devastador, mais insistente (p. 167).
Figueiredo (2009) segue pelas mesmas trilhas da precocidade do supereu.26
Id e Supraeu, estas são as duas forças poderosas que formam o inconsciente dinâmico,
muito antes de haver uma consciência, muito antes de haver um Eu coerente. Estas são as
forças que, em sua potência quase incontrolável e em seu embate titânico, criam as
condições do que venho chamando de loucura precoce, na qual estas duas forças se
potencializam ao mesmo tempo em que se chocam. (Figueiredo, 2009, p. 200, grifo meu).

Em Freud, o conceito de supereu surge pela primeira vez na obra O eu e o id
(1923), na conhecida teoria da segunda tópica. Nesse texto, o conceito de supereu fica
mesclado com o conceito de ideal do eu, apresentando a instância do supereu menos
ligada à consciência e mais próxima do isso (id), portanto, dependente do seu
inconsciente. Nesse mesmo texto, é como se Freud deixasse pistas para articular a
origem do supereu a um período mais arcaico, anterior ao Édipo, porque ele abordará
sua origem a partir das coisas que a criança ouviu. Adiante, retornarei a isso para
analisar a voz materna de Atílio.
Sobre a origem do supereu, Freud estabelece uma dupla fonte. Por um lado, por
causa do desamparo original do ser humano e, por outro, pelo Édipo. Este determinaria
na criança o sentimento de culpa adquirido pela repressão do desejo de matar o pai, pelo
26

Em seu texto, Figueiredo fará a opção pelo termo supraeu.
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assassinato do pai tirânico da horda primitiva, que é mítico, e pelo desejo incestuoso. É
por isso que Freud não faz distinção, na neurose, entre o ato realizado e a intenção de
realizá-lo. A intenção se equipara ao ato e o mal pode ser desejado e prazeroso para o
ego. Sobre o desamparo, há aqui novas pistas freudianas para considerar a vertente
arcaica do supereu, uma vez que o desamparo é o mais primitivo dos sentimentos
humanos.
Em1932, Freud apresenta o superego como representante das exigências da
moralidade, “o advogado de um esforço tendente à perfeição” (p. 86), sendo o
sentimento de culpa a expressão da tensão entre o ego e o superego.
O papel que mais tarde é assumido pelo superego é desempenhado, no início, por um
poder externo, pela autoridade dos pais [...] quando a coerção externa é internalizada, e o
superego assume o lugar da instância parental e observa, dirige e ameaça o ego,
exatamente da mesma forma que os pais faziam com a criança [...] o superego pode
adquirir essas mesmas características de severidade inflexível, ainda que a criança tenha
sido educada de forma branda e afetuosa. (Freud, 1932, pp. 80-81).

Freud também demarcou a relação existente entre o supereu e a pulsão de morte
por meio do sadismo e masoquismo, que seria o componente autodestrutivo do supereu
que se volta contra o eu.

Direcionada ao mundo externo, a pulsão de morte passaria a atuar como pulsão de
destruição, pulsão de apoderamento ou como vontade de exercer poder. Outra parcela
ainda dessa pulsão também teria sido dirigida para fora, mas a serviço da função sexual.
Seria esse o sadismo propriamente dito. (Freud, 1924, p. 109).

A pulsão de morte projetada no exterior seria o sadismo, e os três tipos de
masoquismo relacionados por Freud seriam três formas de operar com a pulsão de
morte voltada para si (masoquismo erógeno, feminino e moral).
Freud (1924) defendeu a tese da existência de um masoquismo primário (ou
erógeno) como um prazer derivado da dor e explicou isso com base na fusão e defusão
das duas classes de pulsão. Esse masoquismo conduz a duas formas derivadas:
masoquismo feminino (explorado em outro texto freudiano, Batem numa criança: uma
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contribuição da gênese das perversões sexuais de 1919b e o masoquismo moral, que
vincula com sentimentos de culpa e o funcionamento da consciência.
No masoquismo, a dor e o desprazer passam a ser metas almejadas, contrapondose ao princípio do prazer de obter prazer e evitar o desprazer. No masoquismo moral, a
ênfase recai sobre o próprio eu na forma de culpa, em geral, inconsciente, que anseia
por um castigo provindo do supereu ou dos poderes parentais, só se satisfazendo pelo
castigo e pelo sofrimento.
O masoquismo moral é um perfeito testemunho da existência de uma fusão pulsional. Sua
periculosidade deriva de sua origem na pulsão de morte, daquela parcela que escapou de
ser direcionada para fora sob a forma de pulsão de destruição, mas, por outro, o
masoquismo moral também representa um componente erótico. (Freud, 1924, p. 115).

O masoquismo feminino pode estar presente em alguns homens. Nesse tipo de
masoquismo, o sujeito quer ser tratado como uma criança pequena, indefesa,
dependente e, acima de tudo, como uma criança desobediente e má. “A pessoa foi
colocada em uma situação típica da condição feminina, ou seja, ser castrado, ser objeto
de coito ou dar à luz” (p. 108).
Demonstro neste recorte da obra freudiana que ele percebeu a origem primitiva do
supereu atrelada à condição de desamparo inicial de um vivente humano e às palavras
que a criança ouviu, mesmo tendo sustentado uma origem paterna, apoiado na teoria
edípica.
No entanto, Freud fez uma modificação importante quando deixou de justificar o
sentimento de culpa pelo recalque dos dois desejos primitivos (incesto e parricídio) e
passou a demonstrar a correlação existente entre o supereu e a pulsão de morte
(masoquismo e sadismo), logo um supereu mais ligado ao isso (id). Penso que esta será
a base de sustentação de Lacan ao afirmar o imperativo do gozo ao superego. É
importante acrescentar que Freud reconhecia a voracidade do superego nos momentos
em que a lei estava degradada ou quando o sujeito ficava aprisionado ao ideal.
Sabemos que Atílio não conseguiu responder ao ideal que lhe fora transmitido,
tampouco se desvencilhou dessa demanda − ao contrário, durante muito tempo tentou
corresponder ao ideal paterno. Apenas após o assassinato e o período de internação no
CMP conseguiu fazer uma escolha profissional − afirmando mesmo que, se tivesse uma
profissão, talvez não tivesse cometido o crime.
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Em Klein, o superego é a manifestação da pulsão de morte e percebeu culpa e
remorso já no segundo ano de vida. Para Klein, quanto mais jovem a criança, mais
severo é o superego. Com o desenvolvimento da criança, ocorre um processo de
suavização contínua de um superego arcaico sádico. Essa severidade seria suavizada
principalmente pela influência do objeto externo real.
Para Klein (1952), o superego inicia-se com os processos de introjeção mais
arcaicos e forma-se a partir das figuras boas e más, que são internalizadas com amor e
ódio em diversos estágios do desenvolvimento, e gradualmente assimiladas e integradas
pelo ego (p. 88).
O desejo por gratificação ilimitada, assim como a ansiedade persecutória, contribuem
para o sentimento do bebê de que existe tanto um seio ideal quanto um seio devorador
perigoso, os quais são mantidos bastante afastados um do outro em sua mente. Esses dois
aspectos do seio da mãe são introjetados e formam o núcleo do superego. (Klein, 1952, p.
95).

Em Klein (1952), o superego é resultado de um processo que abrange os primeiros
anos de vida, encontrando seu auge do desenvolvimento no período de latência quando
a relação com os pais é mais segura; os pais introjetados aproximam-se mais da imagem
dos pais reais; seus padrões, advertências e proibições são aceitos e internalizados e,
portanto, a repressão dos desejos edípicos é mais efetiva.
Figueiredo (2009), ao contrário de Freud e seguindo Melaine Klein, toma o campo
do supereu de forma muito ampla.
Não se trata apenas da culpa inconsciente provinda de um Supereu unificado e
moralizante, posto que excessivamente severo, mas dos ataques cruzados provindos de
um Supraeu primitivo – o Supereu arcaico kleiniano − estreitamente associados aos
próprios ataques pulsionais. (Figueiredo, 2009, p. 210).

Figueiredo (2009) sustenta a tese de que o campo do supraeu é formado pela
internalização das funções intersubjetivas, quando incorporadas e submetidas às cisões e
dissociações, muito antes de um supraeu unificado e moralizante, herdeiro do complexo
de Édipo. Para o autor, os rudimentos arcaicos do supraeu agem muito antes de o eu ter
se constituído.
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Cintra e Figueiredo (2004) contam que uma das melhores intuições de Klein foi a
descoberta de que a violência pulsional sofre uma inflexão sobre a própria pessoa,
originando o termo superego precoce.
Esse superego pulsional é uma concepção que envolve a noção de que as primeiras
formas de contrapor-se a certas moções pulsionais são de natureza também pulsional: são
as próprias forças do Id que, dispostas umas contra as outras, criam essa primeira forma
de interdição. A identificação e a interpretação das fantasias sádicas mostram que a
intensidade do amor pré-genital e a dificuldade de moderá-lo produzem uma espécie de
infiltração e um retorno de violência. (Cintra & Figueiredo, 2004, p. 60).

Há diversas diretrizes conceituais para sustentar a precocidade do supereu:
acrescento que quando Lacan formulou o objeto a como voz, ele atingiu sua delimitação
conceitual pensando o supereu como uma das formas do objeto a, especificamente
como objeto voz.

A voz do Outro deve ser considerada um objeto essencial. Todo analista será solicitado a
lhe dar seu lugar e a seguir suas encarnações diversas, tanto no campo da psicose como,
no mais extremo do normal, na formação do supereu. Ao situar a fonte a do supereu,
talvez muitas coisas fiquem mais claras. (Lacan, 1963, p. 71).

Penso que a frase lacaniana (1972-3, p. 11) “Nada força ninguém a gozar, senão o
superego. O superego é o imperativo do gozo − goza!” pode ser compreendida a partir
da interpretação feita por Gerez-Ambertín (2009) dos textos lacanianos de que a voz
não se assimila, incorpora-se, operando como pura ordem descarnada. Esse percurso
conduziu Lacan para a concepção do supereu real, que seria a intrusão do Outro com
seu imperativo de gozo.
Esta primazia do real no supereu é o verdadeiro achado lacaniano, um achado que
transcende a teoria freudiana e que se complementa com a formulação do supereu como
correlato da castração que impele ao gozo. Itinerário lacaniano que vai do registro
imaginário-simbólico ao real como objeto causa de desejo e gozo. (Gerez-Ambertín,
2009, pp. 218-9).
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Quanto à relação de Atílio com seu pai, distingui sua frase: meio menino diante
dele. Seria um menino pela metade; portanto, um meio homem ou remeteria à posição
do infantil, de submissão à figura de autoridade. Pareceu-me que essa posição subjetiva
de Atílio está diretamente articulada à exigência superegoica de gozo.
Se o pai foi duro, violento e cruel, o superego assume dele esses atributos e, nas relações
entre o ego e ele, a passividade que se imaginava ter sido reprimida é restabelecida. O
superego se tornou sádico e o ego se torna masoquista, isto é, passivo de uma maneira
feminina. Uma grande necessidade de punição se desenvolve no ego que em parte se
oferece como vítima ao destino e em parte encontra satisfação nos maus tratos que lhe são
dados pelo superego (no sentimento de culpa), pois toda punição é uma castração. (Freud,
1928, p. 213).

Esse tipo de conflito me conduziu aos textos freudianos sobre a neurose
obsessiva, especialmente ao caso do Homem dos ratos (1909), que se tornou o
paradigma dessa neurose. Nesse trabalho, discutem-se a hostilidade/ódio ao pai, as
fantasias sádicas e os impulsos criminosos como característicos dessa neurose. Da
mesma forma, a feminilização (posição passiva diante do pai) foi explicada por Freud
como uma posição narcísica, na qual o ego se oferece às exigências do superego.
Sabe-se que no processo edípico de um menino o pai precisa entrar na trama, e
essa aproximação de um filho homem ao pai implica, pelo menos no início, uma
submissão ao desejo paterno. Lacan (1957-8) lembra que o menino fazer-se amar pelo
pai consiste em passar para a categoria de mulher.
Outro dado (evidenciado mais adiante) foi o pensamento persistente dos 15 aos 28
anos em torno do desejo e das fantasias de morte ou assassinato do pai. Novamente
pensei na neurose pelo conflito obsessivo ser deslocado para o pensamento. Mas, se
entendo que o recalque é o principal mecanismo de defesa na neurose, tenho um
impasse com Atílio.
Em Atílio não houve recalque, pois este ocorre em duas situações diferentes −
quando um impulso instintual indesejável é provocado por certa percepção externa e
quando surge internamente sem qualquer provocação, produzindo um conflito entre um
desejo/representante pulsional (id) e a censura egoica. Atílio parece não ter recalcado
seus impulsos, tampouco se angustia com eles, ao contrário, relata sobre seu desejo
parricida sem pudor ou autorrecriminação. Não há conflito com seu desejo parricida,
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muito diferentemente das neuroses obsessivas e seu extremo horror ao desejo agressivo
dirigido ao pai, tendo de recalcá-lo.
Também não encontrei inibição, ainda que me interrogasse se a fase de espera
para o crime poderia ser um indício inibitório, mas a realização do crime o retira da
inibição. Para Freud (1926), a inibição é a expressão de uma restrição de uma função do
ego (sexual, de nutrição, de locomoção, de trabalho).
Aventou-se a hipótese de uma neurose obsessiva porque o pai do Homem dos
ratos se assemelha ao pai de Atílio: ambos não se escrevem na função fálica, e
dificultam que os filhos se reconheçam numa filiação ao pai. No entanto, no caso dos
ratos, o homem repete a dívida simbólica que seu pai tinha: a dívida de jogo não paga
ao amigo e a dívida relativa ao casamento, representada no drama casar por amor ou por
dinheiro. Dunker (2009) resume o drama obsessivo:
Se ele é capaz de investir um objeto de amor, ou seja, inscrever alguém no seu campo
fálico, ele tem que negar a existência de “ao menos um que não se escreve”. Por outro
lado, se é mantida a identificação com o pai, o Homem dos ratos fica incapaz de produzir
as escolhas que a vida lhe exige, a escolha profissional, da carreira, da noiva. (Dunker,
2009, p. 8).

Atílio também ficou impossibilitado de fazer algumas escolhas na vida,
especialmente profissionais. Quanto à escolha afetiva, ele conseguiu sustentá-la na
oposição ao desejo do pai. Atílio teve um pai que não era ausente, ao contrário, esteve
presente em excesso com sua autoridade e violência, mas o que impediu que a eficácia
paterna tivesse sido simbólica? Atílio ficou fora das tramas da neurose?
Em Lacan, encontra-se o conceito de neurose de autopunição que goza com o
supereu, fazendo certa economia do sadismo-masoquismo, e temos a psicose de
autopunição, apresentada no caso Aimée, que também goza com as exigências do
supereu. Possivelmente, Atílio gozou com a voz internalizada do desejo materno.
Lacan (1938) discute a neurose de autopunição no texto Complexos familiares na
formação do indivíduo. Afirmou que esse tipo de neurose se manifesta por meio de toda
a gama das condutas de fracasso, inibição ou decadência nas quais os psicanalistas
reconheceram uma intenção inconsciente e novamente dirigindo o raciocínio para a
função da mãe:
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Os analistas têm insistido nas causas de neurose em que se constituem os distúrbios da
libido na mãe [...] uma mãe frígida, da qual apreendemos que a sexualidade, ao se desviar
para as relações com o filho, subverteu sua natureza: mãe que paparica e mima com
ternura excessiva, na qual se exprime um impulso recalcado; ou mãe de uma secura
paradoxal de severidades mudas, com uma crueldade inconsciente em que se traduz uma
fixação bem mais profunda da libido. (Lacan, 1938, p. 87).

Lacan (1938) acrescenta que se deve levar em conta uma anomalia correlata no
pai, de modo que a frigidez materna seja compreendida nos desequilíbrios libidinais.
Pensamos que o destino psicológico da criança depende, antes de mais nada, da relação
que mostram entre si as imagens parentais [...] nenhuma conjuntura é mais favorável à
identificação anteriormente evocada como neurotizante do que a percepção muito segura
na criança, nas relações que os pais mantêm entre si, do sentido neurótico das barreiras
que os separam, muito especialmente no pai. (Lacan, 1938, pp. 87-88).

As características desse tipo de neurose estão presentes na configuração familiar
de Atílio. Em contrapartida, tem-se o estudo de Lacan sobre a autopunição na psicose.
O autor apresentou na sua tese de doutoramento em 1932, intitulada Da psicose
paranoica em suas relações com a personalidade, o caso da paciente nomeada Aimée.
Esta havia realizado uma passagem ao ato desferindo golpes com uma faca contra uma
famosa atriz do teatro parisiense nos anos 1930 e foi encontrada por Lacan em um
hospital psiquiátrico de Paris. Lacan observou que Aimée estava estabilizada em relação
à psicose após o ato cometido e concluiu que a realização do crime e a consequente
prisão foram os responsáveis pela sua estabilização. Para Lacan, o que justificava a
autopunição de Aimée era o fato de que a irmã representava para ela, sob certo aspecto,
a imagem do ser que ela era incapaz de realizar.
Lacan (1932) concluiu que a psicose paranoica de autopunição revela o valor de
fenômeno de personalidade por seu desenvolvimento coerente com a história vivida do
sujeito, seu caráter de manifestação ao mesmo tempo consciente (delírio) e inconsciente
(tendência autopunitiva) do ideal do eu, e sua dependência das tendências psíquicas
próprias às relações sociais (tensões traduzidas imediatamente tanto nos sintomas e
conteúdos do delírio quanto em sua etiologia e seu desenlace reacional).
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As psicoses autopunitivas se traduzem clinicamente por um delírio de interpretação, as
energias autopunitivas do superego se dirigem contra as pulsões agressivas provenientes
do inconsciente do sujeito, e retardam, atenuam e desviam sua execução. (Lacan, 1932, p.
304).

Tanto na neurose quanto na psicose de autopunição há o gozo com as exigências
superegoicas. Na neurose, atreladas às figuras parentais; na paranoia, pelo complexo
fraterno. Em Atílio, ambas as características estão presentes. Atílio não ouvia vozes no
sentido delirante, mas sua identificação com a palavra materna parece ter impelido ao
ato, bem como a ameaça de deserdação das irmãs, que atingiria todas as mulheres da
família. Ele se identificou com o lugar subjetivo materno e fraterno.
Conforme mencionado anteriormente, na perspectiva de Freud, o supereu é um
dos nomes do inconsciente, na medida em que o sujeito se apresenta diante de si mesmo
como radicalmente dependente do inconsciente. No entanto, não se trata do inconsciente
da surpresa, e, sim, do inconsciente como lei que ordena. Não uma lei reguladora,
apaziguadora, mas uma lei voraz que exige a submissão do sujeito ao mandamento
lacaniano: goza!
Portanto, o supereu se apresenta na vertente da pulsão de morte como a lei tirânica
do gozo. Na psicose, com a foraclusão do nome-do-pai, o sujeito fica mais exposto aos
desmandos do supereu. O nome-do-pai constitui, de certa maneira, uma barreira aos
excessos do supereu. Na neurose, o insensato da voz se apazigua pelo nome-do-pai.
Nesse sentido, Atílio não estaria nas trilhas da neurose. A castração como representante
de uma lei “significa que é preciso que o gozo seja recusado, para que possa ser atingido
na escala invertida da Lei do desejo” (Lacan, 1960, pp. 839; 841). Em outras palavras,
Lacan sugere que se o Outro interrogar ao vivente “Que quer você? É a que melhor
conduz ao caminho de seu próprio desejo” (Lacan, 1960, p. 829).
V.2. Sobre a sexualidade:
Atílio casou-se, mesmo contra a vontade de seu pai, e teve dois filhos. Três
circunstâncias no discurso de Atílio chamaram a atenção no que diz respeito à
sexualidade, as quais me fizeram pensar numa posição subjetiva feminina. A primeira
dessas circunstâncias corresponde a sua identificação com o discurso materno de desejo
de morte do marido. A segunda circunstância compreende seu relato de sentir-se
menino diante do pai e minha lembrança das afirmações de Freud (sobre o masoquismo
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feminino) e de Lacan (sobre o menino fazer-se amar pelo pai, que consistiria em passar
para a categoria de mulher). Por fim a terceira circunstância é o momento do crime,
discutido mais adiante, que se dá na ameaça paterna de deserdação das irmãs de Atílio,
com as quais ele se identificou.
Se ser homem ou mulher significa tomar uma posição diante da função fálica,
qual seria a posição de Atílio?
Na teoria da sexuação, há o lado homem e o lado mulher. Lacan posiciona o mito
do Totem e tabu do lado do homem e, como recorda Dunker (2010), é um mito de
homens para homens, que fala sobre a morte, a morte do pai.
Na fórmula da sexuação, o lado dos homens se sustenta pelo líder da horda como
representante do “há ao menos um homem para quem a função fálica não incidiu” (o pai
do Totem e tabu). Esse pai da horda, que não é castrado e limitado em seu gozo, como
exceção, fundamenta a regra de que todos os homens são castrados. Do lado feminino,
não há uma fórmula universal, tal qual para os homens. Do lado da mulher, uma parte
satisfaz a função fálica e outra não. Uma parte está no simbólico e outra no real. O
feminino não é todo submetido à função fálica, então há um gozo fálico e outro mais
além.
Mas se a função fálica está tanto do lado homem quanto do lado mulher, a questão
é de que lado está Atílio? O próximo tópico auxiliará na busca pela resposta.
V.3. Sobre o crime:
Sobre o percurso até o crime efetivado, tomei conhecimento por Atílio que, em
torno dos 15 anos, surgiu o primeiro desejo consciente de matar o pai:
Eu tava com uns 15 anos mais ou menos. Minha mãe sempre falava que queria matá-lo.
Ela era muito ciumenta, e quando descobria de outras mulheres tinha uns acessos de
raiva e dizia que ia matá-lo. A gente ouvia e ficava quieto. Ele era muito mulherengo.
Pensei que quando ficasse velho ia abaixar o fogo, mas não abaixa, não.

Atílio, quando contou essa história, sorriu com satisfação e não parecia se
incomodar com esse pai sexualizado, ao contrário, admirava-o. Quando interroguei
sobre a influência dessa fala materna, respondeu que não acreditava nisso e que fora
uma decisão dele, porque sua angústia em relação ao pai fora aumentando, bem como o
desamor em relação a ele. Atílio relatou que durante os anos foi amadurecendo a ideia
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de matar o pai e o relacionamento deles ficava mais difícil e conturbado. Seu pai exigia
que ele seguisse seus passos, mas o entrevistado não tinha os mesmos interesses e
talentos que o pai para os estudos, demonstrando impossibilidade de identificação com
o mesmo. Quanto mais Atílio buscava cumprir com as metas do ideal paterno, mais se
deparava com a impossibilidade:
Ele me pressionava muito para estudar medicina e isso frustrou ele, o deixou muito
chateado porque eu era o único filho homem. Aí estudei agronomia porque ele tinha
terras e ele tinha sugerido. Eu não sabia o que queria. Eu tentava obedecer, mas
posteriormente descobri que não era agronomia e isso piorou ainda mais o
relacionamento.

Aos 18 anos, outro episódio significativo aumentou o ódio de Atílio. Eles
brigaram. O pai tentou agredi-lo e não conseguiu.
Aí ele contratou um peão de boiadeiro para me dar uma surra. O próprio peão
confessou. Aí senti um ódio mortal do meu pai. Ele achou que tava perdendo a
autoridade porque eu não deixei ele me bater. Ele achou que eu tinha de apanhar
passivamente, mas eu já era homem feito.

Outro momento em que Atílio pensou em matar o pai foi aos 20 anos. Na época, o
jovem administrava a fazenda da mãe e queria fazer um empréstimo no banco para um
projeto de irrigação. Necessitava, para isso, de um avalista e pediu ao pai que assumisse
tal posição. Inicialmente, o pai aceitou, porém, na hora da assinatura do contrato, negou
o aval, alegando que o filho não tinha maturidade para lidar com o projeto. Na opinião
de Atílio, o pai retirou o aval porque queria sociedade no negócio, não aceita por Atílio,
que queria cuidar do projeto sozinho.
Fiquei revoltado e tive vontade de matá-lo. Aí não consegui fazer o projeto e fui à
falência. Na época, cheguei a contratar um pistoleiro para matá-lo, mas o pistoleiro
desistiu da empreitada. Falei com ele e dei uma entrada no serviço. Ele desistiu e eu não
soube por quê. Aí eu desisti porque não tinha dinheiro. Vim embora pra cidade onde
minha mulher nasceu. Fui trabalhar como vendedor de carros até a morte dele.
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A morte aconteceria sete anos depois, de forma premeditada e consciente. Após o
crime, “fui para casa e fiquei esperando o chamado da família, dizendo que tinham
encontrado o corpo. E fui pro enterro com a maior cara de pau... não sei como consegui.
Eu sentia dor, remorso, mas na minha cabeça pensava que tinha que me acalmar”.
Sobre a concretização da passagem ao ato, informações específicas foram
fornecidas por Atílio. Ele afirmou que, na época do crime, era independente. Estava
casado, com dois filhos e administrava uma fazenda. O motivo do crime foi relatado
pelo entrevistado da seguinte forma:
Na época que decidi matá-lo estávamos vivendo uma crise muito grande. Minha irmã
estava grávida de um homem casado. Meu pai ficou bravo e irritado com isso e resolveu
não ajudar mais os filhos. Eu e minha irmã estávamos brigados com ele e outra irmã
estava grávida solteira do namorado. Aí ele tava revoltado com a família e decidiu
deserdar os filhos. Aí decidi matá-lo. Ele tava morando com uma namorada dele, e ela
também engravidou. Ele tava bravo porque não queria mais filhos, e achei que ele iria
deserdar esse filho também, e resolvi matá-lo. Eu já era independente, mas achei que
minhas irmãs precisavam dele, e ele não podia fazer isso. Aí resolvi matá-lo.

Questionei o entrevistado sobre as motivações financeiras do crime e ele
respondeu não ter certeza se seria por isso: “Ainda hoje fico pensando que pudesse ser
pelo motivo do dinheiro. Talvez se ele não tivesse falado em deserdar, talvez não tivesse
matado”. Atílio insistiu no deserdar como fator de passagem ao ato.
Antes da consumação do crime, ocorreram quatro circunstâncias significativas: os
pensamentos de assassinato, que se acentuavam sempre que o pai exigia coisas com as
quais Atílio não conseguia corresponder; a contratação, feita pelo pai, de um peão para
agredir Atílio; a recusa do pai em ser avalista do projeto de trabalho de Atílio; a ameaça
paterna de deserdação.
Na terceira situação, Atílio fez seu primeiro movimento efetivo para o assassinato,
por meio da contratação de um matador profissional; na quarta, o próprio Atílio
executou o assassinato. Em uma circunstância, há a retirada do aval paterno, sendo que
avalizar significa dar um título de crédito, apoiar alguém. Na outra, o pai quer deserdar
os filhos.
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A palavra deserdar, no dicionário Houaiss, é definida como “1- privar de herança
a que se tinha direito ou que se esperava receber; 2- privar-se de certos bens ou
vantagens de natureza diversa, desfavorecer-se”.
Entendo que o ato paterno de deserdação produziu o embaraço, a atrapalhação de
Atílio e a possível interpretação de que com este ato o pai se retiraria do lugar de um
“pai provedor” que sustentava seu lugar para Atílio (a gente foi muito bem criado do
ponto de vista financeiro), e encaminhou para a passagem ao ato. Em suma, o pai, na
posição de não avalizar o desejo de Atílio, é o ponto inicial para se entender a passagem
ao ato parricida.
A característica de exclusão de todos os filhos do clã paterno inevitavelmente me
conduziu para o mito da horda e as reflexões freudianas sobre o mito do parricídio.
Figueiredo (1998) argumenta que o pai da horda primitiva é uma figura do
excesso, que monopoliza a potência da comunidade atirando os demais – fêmeas e filhos
– à impotência, à exclusão, à marginalização e, eventualmente, à morte.
A questão é: como sustentar o pai como destinatário e como remetente de um apelo?
Como mantê-lo na distância justa que a ambivalência diante dele solicita? Como sustentar
este luto, jamais plenamente consumado? Como renunciar a trazer o pai para a presença
plena e opressiva nos momentos em que ele parece nos escapar completamente,
deixando-nos entregues à loucura e ao desespero, e como continuar confiando nele e a
persegui-lo quando ele em sua presença diminuída nos parece reduzido a uma impotência
ignominiosa? (Figueiredo, 1998, p. 85).

Todas essas interrogações cabem ao caso de Atílio, incluindo a de ter tido no pai
uma “figura do excesso”. Um pai presente, mas violento, agressivo, autoritário. No
discurso de Atílio, é um pai que não se submete à lei (contrata peão para surrar filho,
retira aval, deserda filhos, trai a esposa), mas tenta submeter seus filhos aos seus limites,
aos seus mandos e desmandos.
Desde Totem e tabu (1913), Freud argumenta que o pai da horda primeva
assassinado tem o estatuto inaugural da civilização, engendrando a lei universal, e cada
sujeito herdaria o supereu como censura inconsciente, que ordena o sujeito nos laços
sociais.
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As mais antigas e importantes proibições ligadas aos tabus são as duas leis básicas do
totemismo: não matar o animal totêmico e evitar relações sexuais com membros do clã
totêmico do sexo oposto. Estes devem ser os mais antigos e poderosos dos desejos
humanos [...] que os psicanalistas consideram como sendo o ponto central dos desejos da
infância e o núcleo das neuroses. (Freud, 1913, p. 52).

Lacan retomou o texto freudiano Totem e tabu para demonstrar que a lei universal
surgiu por meio de um crime primordial: “Não importa a que crítica de método esteja
sujeito esse trabalho, o importante foi que ele reconheceu que com a Lei e o crime
começava o homem” (Lacan, 1950, p.132).
Em Dostoiévski e o parricídio (1928), Freud aborda o desejo parricida por meio
da análise da produção literária e da biografia daquele escritor russo. Freud menciona as
crises histéricas de epilepsia como autopunição pelo desejo de que o pai odiado
morresse. Para Freud, esse desejo é a fonte principal do sentimento de culpa − embora
talvez não a única. Freud relembra que o relacionamento do menino com o pai era
ambivalente. Além do ódio com que procurava livrar-se do pai como rival, certa medida
de ternura por ele também estava presente. Essas duas atitudes mentais se combinaram
para produzir a identificação com o pai: o menino desejava estar no lugar do pai porque
o admirava e queria ser como ele. O ódio pelo pai tornou-se inaceitável pelo medo
direto da punição e da castração e pelo temor à atitude feminina.
Em sua análise sobre Dostoiévski, Freud concluiu que ele nunca se libertou dos
sentimentos de culpa oriundos de sua intenção de matar seu pai.
Você queria matar seu pai, a fim de ser você mesmo o pai. Agora você é seu pai, mas um
pai morto [...] agora seu pai está matando você. Para o ego, o sintoma de morte constitui
uma satisfação, em fantasia, do desejo masculino e, ao mesmo tempo, uma satisfação
punitiva, isto é, uma satisfação sádica. Ambos, o ego e o superego, levam adiante o papel
do pai. (Freud, 1928, p. 214).

No texto Criminosos por sentimento de culpa (1916), Freud aponta os crimes que
são cometidos para aliviar um sentimento de culpa, logo, discute a função do superego
nessa dinâmica criminosa. Nessa discussão, introduz duas perguntas: de onde vem o
obscuro sentimento de culpa anterior ao ato e se essa causa teria maior participação nos
crimes humanos. À primeira questão, Freud responde que o sentimento de culpa vem do
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complexo de Édipo e seria uma reação aos dois grandes intentos criminosos: matar o pai
e ter relações sexuais com a mãe. Quanto à segunda questão, Freud considera que
ultrapassa o âmbito do trabalho analítico, mas afirma que entre os criminosos adultos é
necessário excluir aqueles que cometeram crimes sem experimentar culpa, que não
desenvolveram inibições morais ou crêem que sua luta com a sociedade justifica seus
atos.
Considerando que os criminosos parricidas desta pesquisa não apresentaram relato
de culpa, desistiríamos de imediato do auxílio freudiano, contudo, nas entrelinhas
freudianas, encontra-se alento para a presente pesquisa. No texto O parecer do perito no
caso Halsmann (1931), que discute um caso de parricídio efetivado, Freud deduz que o
Édipo não dá conta de explicar o ato parricida.
Enveredando pelas teias teóricas kleinianas, descobri que a autora também
discutiu o parricídio e fez contribuições à criminologia. Afirma ela que a experiência
com crianças lhe confirmou que há um superego impiedoso e persecutório, coexistindo
com a relação com os pais amados e idealizados. Sob o impacto da ansiedade, da
frustração e de sua insuficiente capacidade de expressar emoções para com seus objetos
amados, a criança é levada a transferir suas emoções e ansiedades para os objetos que a
cercam. Klein ainda afirma que quanto mais culpada e perseguida uma criança se sente,
mais agressiva com frequência se torna.
Devido ao fato de serem os impulsos destrutivos primariamente dirigidos contra os pais, o
pecado que é sentido como o mais fundamental é o assassinato dos pais [...] Isso é
claramente expresso nas Eumenides quando, após a intervenção de Atena, as Erínies
descrevem a situação de caos que surgiria se elas não mais agissem como um agente
coibidor contra os pecados do matricídio e parricídio e não os punisse, se esses crimes
tivessem acontecido. (Klein, 1963, p. 329).

Klein (1963) analisa a obra Oresteia, que trata do assassinato de Clitemnestra,
morta por seu filho Orestes. Sugere ela que Orestes pode superar suas ansiedades
persecutórias e elaborar a posição depressiva, porque ele nunca desiste da necessidade
premente de purificar-se de seu crime e de retornar a seu povo e governar de modo
benevolente. Essas intenções apontam o impulso da reparação, que é característico da
superação da posição depressiva. Sua relação com Electra, que mobiliza seu amor e
piedade, o fato de que ele nunca deixa de ter esperança, a despeito do sofrimento e de
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toda a sua atitude em relação aos deuses, particularmente sua gratidão para com Atena,
– tudo isso sugere que sua internalização de um objeto bom era relativamente estável e
que uma base para um desenvolvimento normal havia sido assentada (pp. 325-6).
Em outros dois textos (Sobre a criminalidade, 1934, e Tendências criminosas em
crianças normais, 1927), Klein discute alguns fatores que estariam presentes no
desenvolvimento antissocial ou criminoso.
Descobri que quanto mais teme a retaliação cruel dos pais como punição pelas fantasias
que dirige contra eles, mais a criança apresenta tendências criminosas e antissociais,
expressando-as repetidas vezes em seus atos. (Klein, 1934, p. 297).

Klein atinge uma importante conclusão de que o responsável pelo comportamento
criminoso ou antissocial não é a falta de consciência, ou fraqueza e ausência de
superego, mas sim a severidade avassaladora do superego.
Nos casos em que a função do superego for principalmente causar ansiedade, ele desperta
violentos mecanismos de defesa no ego, de natureza antiética e antissocial; no entanto,
logo que o sadismo da criança se reduz e o caráter do superego se modifica de tal forma
que este passa a gerar menos ansiedade e mais sentimento de culpa, os mecanismos de
defesa que formam a base de uma atitude moral e ética são ativados. A criança passa,
então, a ter mais consideração pelos seus objetos e se torna sujeita a sentimentos sociais.
(Klein, 1934, p. 299).

Esse percurso pelos textos clássicos da psicanálise freud-kleiniana confirma a
importância da instância do superego no ato agressivo e mostra como a falibilidade da
figura do pai conduziria o psiquismo a constituir um supereu severo e rigoroso, para se
contrapor à agressividade e à violência diante do outro. O sadismo seria, então, uma
modalidade de defesa do psiquismo para que esse não seja tomado pelo masoquismo e
pela pulsão de morte.
Entendo o pai de Atílio como um representante do pai da horda primeva para
quem a função fálica não incidiu, no entanto esta representação não foi mítica,
tampouco simbólica. Esta posição do pai impossibilitou que a transmissão da castração
simbólica fosse feita ao filho, que ao assassiná-lo eliminou a satisfação toda do pai.
Com o crime, Atílio fundou um limite ao pai pela literalidade, novamente fora do eixo
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simbólico, além de ter invertido a ordem de filiação. É ele quem transmitiu a interdição
do gozo absoluto ao pai e não o contrário.
Mas, por que este pai precisou ser eliminado, “castrado” com a morte efetiva?
Entendo que, com a realização do crime, Atílio passou a ocupar o lugar do pai do
Totem, o lugar subjetivo de “ao menos um não castrado”, pois Atílio, com seu ato,
exclui-se da lei que interdita o parricídio, ficando fora desta inscrição de lei cultural e
subjetiva, ou seja, da lei fálica. Atílio é o todo poderoso que interdita o pai.
Porgé (1998) ilustra que a questão “o que é um pai” pode colocar-se a partir de
pelo menos dois pontos de vista. Aquele do adulto, que se torna pai e diz “eu sou pai”, e
do ponto de vista da criança para quem o pai funciona. Aqui, segundo o autor, introduzse o ternário pai simbólico, imaginário e real. E acrescenta-se o dito de Julien (1999)
sobre o que é ser um pai:
O Nome-do-pai, o pai como nome, como significante, não é transmitido ao sujeito nem
por um homem que se declara pai, nem pela sociedade política ou religiosa, mas graças
ao desejo da mãe [...] se ao contrário, o Nome-do-pai está foracluído, será preciso
adicionar incessantemente significações como resposta ao ser-pai, correndo-se o risco de
que a adição não seja suficiente um dia. (Julien, 1999, p. 26).

O pai simbólico tem uma representação mítica, freudianamente correspondente ao
pai da horda primeva, logo o pai simbólico é um pai morto, de modo que se interiorize a
lei paterna e instaurem-se as leis de interdição.
Totem e tabu é feito para nos dizer que, para que os pais subsistam, é preciso que o
verdadeiro pai, o pai singular, o pai único, esteja antes do surgimento da história, e que
seja o pai morto. Mais ainda: que seja o pai assassinado. E realmente como isso poderia
ser pensado fora do valor mítico? (Lacan, 1956-7, p. 215).

Atílio realizou o assassinato do pai fora do valor mítico marcando para sempre
ambos os personagens desta tragédia.
Sobre o pai imaginário, Lacan (1957-8) afirma que é aquele com que lidamos o
tempo todo. É a ele que se refere a dialética da agressividade, da identificação, da
idealização pela qual o sujeito tem acesso à identificação com o pai. É o pai assustador e
da rivalidade fraterna, sem alteridade. Este pai precisaria sucumbir ao recalcamento
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(fato que ocorre na neurose), pois, por se tratar de uma relação imaginária, corteja a
agressividade e a rivalidade.
Quanto ao pai real, encontrei algumas frases lacanianas enigmáticas (1969-70)
para defini-lo: “aquele que intervém concretamente como agente da castração”; “pai
real nada mais é do que um efeito da linguagem”; “a noção de pai real é cientificamente
insustentável. Só há um pai real, é o espermatozoide, e, até segunda ordem, ninguém
jamais pensou em dizer que é filho de tal espermatozoide”; “a posição do pai real como
um impossível é o que faz que o pai seja imaginado como privador”.
Nessa definição percebe-se que o pai real não deve ser confundido com o pai da
realidade, mas como uma função que não se consegue defini-la completamente.
Segundo Julien (1997), o pai real é aquele que transmite o poder de reconhecer
que homem nenhum no mundo encarna a imagem do pai primordial, possibilitando aos
filhos fazerem o luto da imagem paterna toda-poderosa.
Para Julien (2000), quando a mãe dirige seu olhar para o homem, para o pai, a
criança precisa de uma imagem com a qual ela possa se identificar, assim é preciso um
modelo nobre, atraente. Um pai ideal, um mestre digno de ser amado e admirado por ser
forte e todo-poderoso. “O filho que cumpriu o luto do pai ideal poderá abandonar os
pais e fazer aliança, em sua própria geração, de acordo com a lei do desejo” (p. 53).
Cabe à mãe possibilitar a entrada do pai:
O essencial é que a mãe funde o pai como mediador daquilo que está para além da lei
dela e de seu capricho, ou seja, pura e simplesmente, a lei como tal. Trata-se do pai,
portanto, como Nome-do-pai. (Lacan, 1957-8, p. 197).

Julien (1999) acrescenta que o pai real chega se já houver um lugar marcado, mas
este lugar está vazio e ele o ocupa como quiser.
É este pai real que permite à criança, à medida que cresce, operar com o luto, isto é,
operar o luto da grande imagem que a criança pede ao pai: fazer o luto do pai ideal [...] Só
o pai real permite ao adolescente ou à adolescente reconhecer que o pai ideal não existe.
Por quê? Porque o real do pai não é ideal. (Julien, 1999, p. 38).
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Porgé (1998) afirma que ali onde o pai real desfalece, há apelo ao pai simbólico, e
ali onde este desfalece em garantir a castração, surge o pai imaginário. A função do
significante nome-do-pai é conjugar as três dimensões: real, simbólico, imaginário.
Dentro desse quaternário borromeano, arrisco afirmar que o pai real que teria sido
fundado e permitido pela mãe não foi demarcado, convocando o pai simbólico, que
também sucumbiu. Assim, o pai da realidade de Atílio sustentou-se no imaginário,
acentuando a rivalidade e a agressividade.
Aprendemos com a teoria que quando o pai mítico, todo poderoso, que goza
ilimitadamente está morto, abre a possibilidade de fundar e operar o pai simbólico. Mas,
quando a morte ocorre pela literalidade do assassinato não é eficaz para resgatar a
operação simbólica da relação pai-filho. O caso Atílio nos confirma que o assassinato
necessita ser simbólico, pelas tramas do desejo e das fantasias inconscientes. Saindo do
âmbito mítico haverá a falência desta inscrição simbólica.
Ao longo desta discussão, deparei-me com o questionamento de que para
classificar um crime de parricídio deveria identificar uma relação de filiação e pertença
familiar. Caso não houvesse essa relação filial, seria possível questionar a existência do
crime de parricídio, tornando-se um homicídio comum. Entendo que Atílio cometeu um
crime parricida. Seu crime não foi casual, acidental ou banal, havia uma direção
mortífera ao pai, especialmente porque reconheço Atílio inscrito numa ordem de
filiação não simbólica como abaixo demonstro na afirmação de Jerusalinski, mas
sustentada imaginariamente pela concepção de um pai provedor, como demonstrei neste
tópico.
Jerusalinski (2010) afirma que a filiação é o que permite a continuidade do
simbólico, independentemente da mudança da moral, da moda, do aspecto e do
comportamento. A filiação é como um traço que sustenta a continuidade simbólica.
O que quer dizer a continuidade simbólica [...] significa a continuidade, a permanência,
ou persistência de uma lei que obriga o sujeito a certas formas de proceder para produzir
um reconhecimento de valor recíproco [...] Significa que aquilo que o filho faz seja
passível de ser reconhecido pelo pai como algo que assegura a continuidade histórica da
sua estirpe, a continuidade dos valores essenciais que estavam em jogo, que não são de
ordem moral. O filho pode obedecer ou não aos modos que legitimam o reconhecimento
[...] ele inscreve seu ato no julgamento da geração anterior e aceita ser reconhecido ou
rejeitado em função de seu ato. Quer dizer que seu ato não é rompimento, não é ataque à
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ordem simbólica anterior; é um novo modo de demandar reconhecimento. (Jerusalinski,
2010, p. 13).

V. 4. Efeitos após a internação:
Sobre os efeitos subjetivos e a reação de Atílio após o assassinato, percebi que ele
apenas assumiu a autoria do crime após a punição jurídica. Interessante observar que,
após o reconhecimento do Outro (aqui representado pela lei jurídica) sobre seu desejo
mortífero e seu sadismo, Atílio conseguiu reconhecer-se no seu ato.
A partir do momento em que fui julgado e condenado, aí passei a assumir a autoria do
crime. As provas foram circunstanciais. O delegado foi um bom delegado [riso]. Eu tinha
um comportamento suspeito. Acho que eu tava nervoso, preocupado com a investigação:
quem é beneficiado financeiramente é suspeito.

Após o fato consumado, sentiu dor e remorso no velório, mas tentou se acalmar.
Fui para casa e esperei o chamado da família, dizendo que tinham encontrado o corpo.
Eu fui pro enterro com a maior cara de pau. Nove dias depois fui preso como suspeito:
neguei até o último momento. Só disse que era eu no sistema com a psicóloga. A partir
do momento em que fui julgado e condenado, passei a assumir a autoria do crime.

Na terceira e última entrevista ele questionou o que havia dito na primeira, sobre
ter cometido o crime por ser esquizofrênico:
Até hoje sou relutante com essa história de ser doente. Não sei se sou doente mesmo. O
médico fala que sou doente, que tenho esquizofrenia, mas tem horas que acho que sou
normal. Acho que a besteira que fiz, ia acabar fazendo por não ser uma pessoa bem
resolvida na vida. Mas não sou violento, não ouço vozes, não vejo coisas. Me vejo
normal, quero trabalhar, cuidar dos filhos. E teve outra doutora que achava que eu não
tinha nada e outro médico achava que eu era retardado mental. Esses médicos não estão
se entendendo. Eu tenho plano de quando sair daqui, minha mãe vai me ajudar e vou
procurar outro médico pra ver o que ele acha. Enquanto estou aqui vou me submeter ao
tratamento.27
27

O paciente recebe mensalmente uma injeção de haldol, medicamento indicado para tratamento de
sintomas psicóticos. Também pode ser usado para controlar agitação, agressividade devido a outras
perturbações mentais ou ainda para tratar o distúrbio de Gilles La Tourette.
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Atílio pretende, após sua alta, ter uma avaliação profissional sobre seu
diagnóstico, mas fato de relevância é a sua dúvida sobre ser doente. Ao contrário, seu
discurso é de alguém que vislumbra adaptar-se as suas funções sociais (paternidade e
profissão). Por exemplo, tem expectativas para reencontrar os filhos: “Não sei como
será, mas sou o pai deles. É normal querer recuperar o convívio com eles”. Atílio
reconhece-se na função paterna.
Outra mudança foi o tempo de permanência na prisão fazê-lo repensar a opinião
sobre seu pai:
Eu tinha desprezo por ele, minha mãe achava que ele não era uma pessoa boa e correta e
ele era correto com os filhos, só não era com a mulher porque traía. Meu pai foi um bom
homem e pai. Eu que não fui bom filho. Achei que ele não era uma boa pessoa, mas hoje
posso dizer que ele era.

Marin (2002) em sua pesquisa sobre a violência fundamental recorda que “Totem
e Tabu” aponta para o que funda a civilização não é só o assassinato do pai tirânico e
sim a partir da comunhão dos irmãos em torno do crime, a criação de um pai bom e
protetor e do conseqüente acesso à lei paterna que regula o acesso ao gozo.
Atílio reafirma que se irritava ao se perceber dependente do pai e acreditava ser a
profissão uma válvula de escape.
Não queria ser dependente dele, mas eu achava que não ia conseguir me manter,
conseguir trabalhar. Aqui, preso, a gente pensa muito. Concluí que se tivesse feito um
teste vocacional não teria matado o meu pai. Teria investido numa profissão.

Interessante esta afirmação do impedimento do assassinato pela via profissional.
Penso que Atílio queria dizer que ter um lugar simbólico organiza a subjetividade de
uma pessoa. Após a condenação jurídica e sua conseqüente prisão no CMP: 1) ele
assume a autoria do crime; 2) após receber a vigiada28 resgatará a relação com os filhos.
Deseja exercer a função paterna; 3) decidiu-se por uma profissão; 4) reavaliou a opinião
que tinha de seu pai e reconhece sua filiação (meu pai foi um bom homem e pai. Eu que

28

Medida de segurança não detentiva que visa à gradual reabilitação do indivíduo à vida social, em
liberdade, mas sob particular vigilância, sob responsabilidade de autoridade competente.
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não fui um bom filho); 5) sabe que não haverá retorno com a esposa, ela pediu
separação (com a esposa não quero nada); 6) teve três diagnósticos médicos e/ou
psicológicos: esquizofrenia, retardo mental e normalidade. Sua escolha: acho que sou
normal.
A teoria ensina que com o assassinato do pai primitivo o gozo é interditado pelos
filhos, introduzindo a castração do gozo absoluto29 e abrindo a possibilidade do gozo
fálico30 e parcial para os filhos, pois uma vez que o pai primevo é morto, torna-se da
ordem do mítico o gozo absoluto. Como recorda Marin (2002):
Volto à questão de que foi preciso matar um pai, assumir sua morte, ou seja, a orfandade,
para criarmos as leis de reciprocidade, respeito às diferenças e reconhecimento do semelhante
(Marin, 2002, p. 176).

Em acréscimo, Lacan (1932) ensinou que nas paranóias de autopunição a própria
reação agressiva podia satisfazer indiretamente o desejo de autopunição.
As curas espontâneas são de fato incontestáveis; elas sobrevêm principalmente após uma
resolução ao menos parcial do conflito gerador, e dependem também casualmente de
todas as condições externas de natureza a atenuar este conflito, mudanças de meio
principalmente [...] mas uma condição interna é a base primeira dessas curas: a satisfação
da pulsão autopunitiva. (Lacan, 1932, p. 278).

Finalizamos esta discussão alertando que aparentemente ocorreu uma organização
psíquica em Atílio após o crime cometido. No entanto, acrescento às nossas reflexões
que o acompanhamento terapêutico de Atílio seria mais eficaz para confirmar ou não
nossa hipótese, pois permaneço convicta de que uma passagem ao ato na forma de
assassinato do pai marcará para sempre os dois personagens desta relação parental me
fazendo questionar como seria possível fazer uma elaboração simbólica de um crime
com estas características.

29

O conceito de gozo implica transgressão à lei. Pode ser entendido como a tentativa de ultrapassar os
limites do princípio do prazer (Roudinesco & Plon, 1998).
30
Gozo parcial de origem sexual. É um gozo limitado, pois está submetido à ameaça da castração
(Roudinesco & Plon, 1998).

95

VI. Otto e seu real do ser

Acordo às três da manhã. Daí começo a brigar. – Com
quem?- Com a minha cabeça.
Dalton Trevisan

Otto apresenta aquilo que a psiquiatria classifica como distúrbio crítico, isto é, sua
capacidade autocrítica está comprometida, apresentando distúrbio de valores morais e
éticos. Não há remorso pelo crime cometido. Durante as entrevistas mostrava orientação
no tempo e no espaço, mas o conteúdo de pensamento se revelou delirante e
persecutório, mesmo seus planos para o futuro são delirantes.
É um indivíduo rústico, com baixa escolaridade e cultura limitada. As entrevistas
me conduziram pelas trilhas de uma subjetividade linguística diferenciada na articulação
do pensamento e foram marcadas por uma dificuldade de entender sua pronúncia, muito
impregnada pela origem ucraniana e pelo sotaque característico das colônias do interior
dos Estados sulistas. Compreendendo a linguagem como a capacidade que possuímos
de expressar pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos, como forma de comunicação
e expressão entre as pessoas, Otto é diferente. Sua linguagem é mais descritiva do que
reflexiva. Não titubeia diante das certezas que enuncia e tem sentimentos por objetos
inanimados (exemplo: sentir pena de um machado). Frequentemente Otto respondeu às
minhas perguntas pela literalidade dos fatos, com ausência de linguagem metafórica.
Otto é um homem de 50 anos que aos 42 realizou o crime de matricídio31 numa
passagem ao ato sem premeditação, numa vivência pulsional sem mediação. No retorno
para casa, após a ausência da mulher com quem tinha marcado um encontro amoroso,
fez a descarga da sua frustração na mãe.
Eu me lembro que minha mãe brigava muito comigo e eu fiquei nervoso, mas um dia não
aguentei mais. Uma vizinha quis namorar comigo e eu fiquei esperando horas por ela e
ela não apareceu. Fui pra casa da minha mãe e matei ela.

Após matar a mãe, enterrou-a atrás de um poço a 30 ou 50 metros da casa.

31

Assassinato da mãe realizado por filho ou filha, biológico ou adotado.
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Enterrei e coloquei uma cruz em cima. Daí peguei a barra de ferro e lavei. Lavei pra
polícia não descobrir, mas esqueci de lavar a calça que estava com sangue. Aí a polícia
entrou e me prendeu.

Outra característica de Otto é o fato de atender literalmente e diretamente à
demanda do outro: durante a entrevista, o agente penitenciário que o acompanhava disse
que Otto sabia rezar em ucraniano e imediatamente ele começou a fazer isso. Em outro
momento, o agente disse que Otto não era bravo e ele, na sequência, disse: “Não. Não
sou bravo. Aqui eu trabalho na oficina, na lavanderia, na faxina”. Após o crime, quando
o policial interrogou onde ele havia enterrado o corpo da mãe, não dissimulou e
respondeu ao policial.
Otto também demonstra que sua agressividade é contida quando supõe que o
outro é mais forte fisicamente: “Uma vez briguei com meu irmão, mas ele era mais forte
e aí nunca mais briguei com ele”. O limite está presente não pela via da linguagem, da
palavra, mas pela força física.
Optei por separar as entrevistas em quatro grupos discursivos; o primeiro se refere
aos dados biográficos familiares (mãe, pai, irmãos); o segundo versa sobre a percepção
de si e sua sexualidade; no terceiro discutem-se as circunstâncias do crime e, no quarto,
os efeitos psíquicos após o ato cometido.
VI. 1. Dados biográficos:
O material discursivo revela que o pai de Otto faleceu quando o garoto tinha 12
anos de idade. Ele apresentou desconforto por falar no assunto.
Ele era bonzinho pra mim. Ele trabalhava com caminhão. Chegava, namorava minha
mãe e ia embora trabalhar. Lembro que, quando era pequeno, ele me pegava no colo e
fazia pinhão e me dava pra comer. Eu chamava o pai de Tatu. Numa noite escura, ele
sofreu um acidente. Caminhão bateu no marido dela, que era meu pai. Chorava, mas não
adiantava chorar. Quase não penso nessas coisas. Depois que meu pai morreu, minha
mãe começou a brigar com eu, meu irmão também discutia. Meu pai me protegia. Ele era
bravo, brigava com minha mãe, puxava os cabelos, mas com os filhos era bonzinho.

Embora apresentado como homem bom e protetor, o pai de Otto não foi presença
constante devido à profissão e à morte precoce. Lacan (1957-8) ensina que não se deve
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avaliar a presença do pai pela realidade dos fatos, mas verificar se há carência paterna
como metáfora, isto é, como um significante que surge no lugar de outro significante
(“o pai vem no lugar da mãe”). Essa problemática será discutida ao final deste tópico.
De todo modo, achei curioso o fato dele chamar o pai de Tatu. O termo que designa um
mamífero muito comum no Brasil, em sentido figurado, serve para nomear pessoas
bobas, tolas.
A relação com a mãe era tensa. “Ela dizia não me encha o saco”. Otto a descreveu
como uma pessoa muito nervosa, que se dizia cansada dele. Quando tinha em torno de
30 anos, Otto correu atrás da mãe com uma foice, mas não fez nada. Mesmo assim ficou
internado algumas vezes (quatro ou cinco) em um hospital psiquiátrico do Paraná.
Minha mãe não me achava boa gente. Eu era bonzinho com ela, não sei por que era
assim comigo. Desculpe dizer, mas minha mãe era meio louca. Acho que minha mãe não
era certa da cabeça. Acho que ela tinha a cabeça estragada. Uma vez meu pai foi cortar
o cabelo e ela achou que ele ia procurar outra.

Outra característica citada sobre sua mãe se refere a proibições: “Ela não queria
que eu namorasse, nem que eu casasse. Acho que ela não deixava de inveja. Eu acho
que era inveja, porque ela não queria que eu ficasse rico”.
Aqui o elemento inveja aparece e recordo-me da teoria kleiniana.
A inveja é o sentimento raivoso de que outra pessoa possui e desfruta algo desejável –
sendo o impulso invejoso o de tirar este algo ou de estragá-lo. Além disso, a inveja
pressupõe a relação do indivíduo com uma só pessoa e remonta à mais arcaica e exclusiva
relação com a mãe. (Klein, 1957, p. 212).

O psiquiatra francês Guiraud (1931), em texto no qual discute um caso de
assassinato imotivado, alerta sobre a inveja:
Ele a assassinou por inveja/ciúme inconsciente. Quando nós escrevemos inveja/ciúme,
nós não percebemos nada de sexual neste sentimento, é o temor de perder uma pessoa
amada cuja presença é necessária. Para alguns exemplos nós desejamos chamar a atenção
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sobre a importância dos motivos profundamente inconscientes em certos atos de violência
cometidos pelos alienados32 (Guiraud, 1931, p. 34).

Otto responsabiliza sua mãe pela impossibilidade de acesso a uma
namorada/sexualidade e a bens materiais, isto é, a mãe atrapalhava seu acesso às
satisfações. “O desejo de destruir, como manifestação da pulsão de morte, decorre do
sentimento de se ter sido lesado em termos de satisfação” (Cintra & Figueiredo, 2004, p.
129).
Quando questionado sobre por que não havia se mudado da casa da sua mãe, já
que o convívio era difícil, ele disse:
Por que não fui morar em outro lugar? Uma noite ou outra eu dormia fora, mas voltava
pra casa. Às vezes ficava na zona, às vezes ficava andando pela cidade, via amigos ou
dormia dentro de carro velho e aí vinha embora, voltava pra casa.

Lembro-me que ao ouvir essa resposta pensei no equívoco do entrevistador
quando dirige uma pergunta típica para as questões da neurose a alguém cuja
subjetividade não está inscrita na ordem fálica. A resposta de Otto foi pela literalidade
dos fatos.
A literalidade é uma marca discursiva de Otto. Muitos são os exemplos obtidos
nas entrevistas, o que me fez pensar que a função da metáfora na linguagem −
transportar o sentido literal de uma palavra, dando-lhe outro sentido − está
impossibilitada em Otto.
Uma de suas irmãs aparece com características discursivas semelhantes às de sua
mãe, proibindo-o de ter acesso aos objetos de uso cotidiano. Durante um período, após
uma avaliação médica no CMP, Otto recebeu o direito de retornar ao convívio social e
foi morar com essa irmã.
Ela quase me matou de remédio. Proibia passeio, que eu saísse na rua, não quis comprar
as coisas pra mim, sabonete. Ela tava recebendo duas aposentadorias e não queria
comprar as coisas pra mim.

32

Il la tue par jalousie inconsciente. Quand nous écrivons jalousie nous ne voyons rien de sexuel dans ce
sentiment, c'est la crainte de perdre une personne aimée dont la présence est nécessaire. Par ces quelques
exemples nous avons voulu attirer l'attention sur l'importance des motifs profondément inconscients dans
certains actes de violence commis par des alienes.
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Otto tentou matar sua irmã, por isso retornou ao CMP. Com seu pai não encontrei
conflito, ao passo que com sua mãe e irmã o relacionamento caracterizou-se pela
agressividade. A partir desta relação com seus semelhantes (outro), passei a discutir o
Outro como o “lugar em que se situa a cadeia de significante que comanda tudo”
(Lacan, 1964, p. 193).
O Outro primordial (no início representado pelo outro semelhante) exerce uma
função fundamental para fornecer unidade ao nascente. É daí que surge a afirmação
lacaniana de que o primeiro acesso do sujeito humano ao objeto é como “ser objeto do
desejo do outro” (1955-6 p.50). Dessa forma, o ponto de partida de toda constituição
psíquica humana é na condição de objeto para o outro.
Há, com efeito, uma discordância patente entre a posição freudiana segundo a qual o
recém-nascido, em sua entrada no mundo, está numa relação dita autoerótica, ou seja,
numa relação na qual o objeto não existe, e a observação clínica de que seguramente,
desde o início da vida [...] todas as espécies de objetos existem [...] essa dificuldade não
pode encontrar uma solução senão ao distinguir o outro imaginário na medida em que ele
é a forma originária do campo no qual se estrutura uma multiplicidade de objetos, e o
Outro absoluto. (Lacan, 1955-6, p. 287).

Inicialmente, cabe à mãe ou a quem exerça essa função ocupar o lugar do Outro
primário e imaginário, dando suporte às primeiras necessidades do bebê, e este se torna
objeto de demanda imaginária desse Outro. Esse Outro primário é um objeto real, que
proporciona a satisfação das necessidades do vivente e se diferencia do Outro como
objeto simbólico, que se relaciona às leis da linguagem. No entanto, se essa distinção
não ocorrer, o Outro poderá ocupar a função de Outro absoluto. Verifico isso nos
momentos em que Otto se refere à mãe e à irmã.
Lacan (1964) considera que o advento de um sujeito psíquico passa por dois
processos: alienação e separação. Na alienação, o sujeito se assujeita ao Outro. Porém, é
na separação que a criança se divide psiquicamente, isto é, torna-se um sujeito marcado
pela falta e por sua cadeia desejante ($). Nessa segunda operação, o sujeito confronta a
alienação primordial e busca lidar com esse desejo inicial do outro/Outro sobre ele, ou
seja, rompe com o Outro absoluto, este se torna também marcado pela falta, pela
linguagem e pelas leis (

).
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Alienada nessa relação imaginária inicial, a criança forma o seu eu à semelhança
do outro. Isso muda quando a criança percebe a falta no Outro,33 quando se instala o
significante falo.
Entendo que essa separação ocorre com a entrada do significante nome-do-pai, o
falo passa a significar tanto o significante do desejo quanto significante da falta relativa
ao desejo da mãe. Isso assegura ao sujeito que sua castração será simbólica. No entanto,
para que esse processo ocorra, a mãe precisa estar psiquicamente interditada pela lei
para possibilitar a entrada do nome-do-pai.

Figura 3

Nesses dois círculos, vemos de um lado o ser (o sujeito), do outro, o sentido (o
Outro), e a intersecção é o inconsciente (o não senso). Se um lado fosse inteiro,
deduzimos que o outro seria mutilado. Também seria letal para o sujeito se ele se
dissolvesse no Outro, desaparecendo como sujeito. Será problemática a constituição do
sujeito, se ele ficar alienado no Outro, prejudicando sua sobrevivência como desejante,
logo necessitando do processo de separação para se constituir psiquicamente.
Nesse esquema também se percebe a importância do espaço vazio entre o sujeito e
o Outro representado pela intersecção. Esse espaço faz surgir a falta, a castração. Essa
intersecção mostra a dialética do desejo do sujeito com o desejo do Outro.
A separação é uma operação tão essencial quanto a alienação, pois a entrada da
função do pai regula a relação com a fantasia primordial do parricídio e do incesto. O
nome-do-pai, ao regular a separação, possibilita o surgimento do sujeito. Dessa forma, a
castração é um tipo de separação que limita o gozo absoluto. Com o nome-do-pai é
possível se perguntar o que sou eu para este Outro, ou seja, questionar o seu lugar de
objeto para o desejo do Outro, caracterizando um sujeito marcado pela divisão ($).

33

No Outro também há uma falta e é barrado (
). Se o Outro é o lugar do significante, ele é faltoso e
sempre haverá a possibilidade de introduzir um novo significante.
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Ao contrário, quando há a falência simbólica, o sujeito será determinado nas
tramas da defesa psicótica. Segundo Lacan (1955-6, p. 126), “uma psicose não é
simplesmente o desenvolvimento de uma relação imaginária, fantasmática, com o
mundo exterior.” E ainda: “O que mais seria? Minha tese [...] a realidade é marcada de
saída pela aniquilação simbólica” (p. 171).
Então, se o simbólico não faz a mediação necessária, o lugar do Outro é tomado
como Outro absoluto que invade e ordena. Creio ser esse o lugar ocupado pela mãe e a
irmã de Otto. Elas aparecem como personagens intensas, interceptoras (ela não queria
que eu namorasse, nem que eu casasse) e como assinalou Lacan (1955-6), quando a
imagem é desmedida, se a personagem se manifesta simplesmente na ordem da
potência, é uma relação de rivalidade que aparece.
Os dados apresentados conduziram a deduzir que no contexto familiar de Otto a
função simbólica que é fundamental para marcar o sujeito dividido ($) foi ineficaz. Já
quando o pai substitui a mãe, ocorre a operação da metáfora paterna. Todo o trabalho do
pai configura a metáfora paterna, isto é, a “colocação substitutiva do pai como símbolo,
ou significante, no lugar da mãe” (Lacan, 1955-6, p. 186).
Quando isso não ocorre, a ambiguidade, que é própria do significante e da
linguagem, fica excluída. Lembremos que na psicose com o mecanismo da foraclusão,
impossibilita-se a função fálica, logo o psicótico se situa fora da lógica fálica, fixandose no plano imaginário.
Diante da impossibilidade de assumir o significante pai ao nível simbólico, o que lhe
resta? Resta-lhe a imagem a que se reduz a função paterna. É uma imagem que não se
inscreve em nenhuma dialética triangular, mas cuja função de alienação especular dá
assim ao sujeito um ponto de enganchamento, e lhe permite apreender-se no plano
imaginário. (Lacan, 1955-6, p. 233).

Outra função do pai é possibilitar a amarração do simbólico, imaginário e real,
desta forma o nome-do-pai é o quarto elo, presença a partir da qual será possível
diferenciar real, simbólico e imaginário. Essa concepção está indiretamente afirmada já
no seminário sobre as psicoses:
[...] o que faz manter-se em pé a concepção freudiana do complexo de Édipo não é o
triângulo pai-mãe-criança de que se trata, é de um triangulo (pai) − falo-mãe-criança.
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Onde estará o pai ali dentro? Ele está no anel que faz manter-se tudo junto! (Lacan, 19556, p. 358).

De acordo com Bernardino (2004), essa citação lacaniana é uma antecipação do
que virá mais tarde na sua obra, o nó borromeu e o papel do nome-do-pai como o quarto
aro do nó.

Figura 4

“O pai simbólico é o nome-do-pai. Este é o elemento mediador essencial do
mundo simbólico e de sua estruturação” (Lacan, 1955-6, p. 374).
Lacan propôs como tradução para o termo freudiano de verwerfung: a foraclusão.
É um termo importado do campo jurídico, que remete a algo que passou do prazo e não
admite recursos. Assim, na neurose temos uma negação (verneinung), seja pelo recalque
ou pela denegação, e na psicose há outro tipo de negação (verwerfung), aos moldes da
recusa, provocando como consequência a ausência de elemento psíquico organizador da
psique.
Como afirma Calligaris (1989), o que está foracluído não são os significantes
relativos ao pai, mas a função organizadora do nome-do-pai. Entendo que em Otto a
função organizadora paterna ficou excluída. Nesses casos, uma saída subjetiva seria a
metáfora delirante. A constituição de um delírio é a tentativa do sujeito psicótico de
armar para si mesmo uma significação que não lhe foi garantida por uma filiação
simbólica. Demonstrarei esse tipo de significação nos próximos tópicos.
VI. 2. Percepção de si e de sua sexualidade:
Perguntei a Otto sobre suas atividades na infância e na vida.
Eu estudava, brincava, fazia espada, caçamba, prego. Matei uns cachorro, porque estava
brigando com um gatinho. Matei um gato também, mas não lembro como foi. Carpia
roça, colhia milho, carregava carroça.
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Na segunda entrevista, perguntei se havia lembrado algo que desejasse falar e
respondeu: “Se alembrei que quando era pequeno brincava de asfalto, brincava com
meu amigo de fazer chapinha. Eu caçava passarinho, fazia tanque de peixe, colocava
muita água e levava tudo o peixe”.
Na terceira entrevista, novamente repeti a pergunta:
Eu me lembro que andava de carroça com meu pai e ele se embebedava e na volta
corria. Se lembro que fiquei muito bravo com minha irmã, mas era criança. Se lembro
que fazia colete à prova de bala, capacete em forma de fusca de madeira, em forma de
jipe. Tava com 35-40 anos.

Não percebi em Otto pensamento reflexivo sobre sua história, apenas o relato dos
fatos concretos. Até a realização da entrevista, não tinha passado pela experiência de
relacionamento afetivo/sexual duradouro. Disse que teve algumas namoradas, “umas
dez de cada tempo”, com relacionamentos que duravam “um tempo de uma, duas horas
e ia embora”.
Disse ter gostado de uma moça “uma loira. Gostava dela e ela de mim. Disse que
ia morar comigo, nem que seje embaixo da ponte”. Essa relação não foi adiante porque
sua mãe não desejava que ela morasse na casa com eles.
Relatou que sempre sentiu vergonha com as meninas.
Queria ter uma namorada. Uma vez saí da escola e uma guria me disse para encontrá-la
depois da aula, mas não tive coragem, e depois ela casou com outro. Eu tinha vergonha.
Eu tava com 19, 20 anos. Moça séria não queria namorar com eu.

Em nenhum momento Otto questionou-se sobre os motivos para uma mulher não
se enamorar dele, exceto por achar que não tinha boa aparência:
Teve uma moça que trabalhava no banco. Ela comprava camisa, par de meia, tênis, duas
fatias de pão com mortadela. Gostava dela. As outras, eu marcava encontro: elas não
iam. Eu acho que porque eu era mal-arrumado.

Sua primeira relação sexual, em torno dos 25 ou 30 anos, foi com uma prostituta.
“Antes não pensava em namorar. Pensava em ter um emprego, comprar um carro.
Queria muito comprar um carro”:
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Foi numa zona. Eu tinha medo de ir, porque achava que mulher tinha doença. Meus
amigos me levaram. Estranhei, mas não tive vergonha. Depois, num hotel, com uma
vizinha, fui fazer o serviço pra ela, mas ela tinha uns 60 anos, não tomava banho. Eu
acho que fizeram feitiço pra eu não ter namorada. Dois vizinhos e um parente fizeram.
Depois passou um tempo, levei dinheiro pra um cigano, ele foi me curando. Depois disso,
fiquei curado. As mulheres se aproximavam, mas eu não tinha coragem porque ela podia
ter marido. Depois disso, fui num supermercado. Tinha uma mulher bonita e séria. Eu
marquei encontro, mas ela não aceitou. Uma vez uma vizinha dizia que ia me encontrar,
mas não ia, e isso me deixava bravo, nervoso.

Segundo o agente penitenciário, Otto era parceiro passivo no sexo com alguns
internos, em troca de guloseimas e cigarros. Otto negava:
Já teve homem querendo, mas eu não queria. Alguns forçava que eu desse a bunda pra
ele, mas eu não gosto dessas coisas. Eles querem, mas eu não topo. Eu gosto de mulher.
Quando vejo na televisão, fico com vontade, mas não levanta... faço punheta.

(Ao falar disso, Otto ficou ruborizado e colocou as mãos no rosto.)
Quando decidiu ter uma namorada, Otto não reconheceu seus impasses em relação
às mulheres, manifestados no temor da doença e vergonha. Em vez disso, atribuiu seu
insucesso a elementos externos, um feitiço que parentes e vizinhos teriam feito, ou o
impedimento de sua mãe. Relembro que sua iniciação sexual ocorreu porque colegas o
levaram ao prostíbulo.
Na teoria freudiana, cabe ao complexo de Édipo estabelecer as diretrizes da
sexualidade humana quanto à identificação sexual e à escolha objetal sexual. Na última
versão da teoria freudiana edípica, prevalecem o centro fálico e o complexo de
castração.
Lacan (1957-8) fez uma releitura do Édipo freudiano, assinalou três momentos
edípicos e afirmou que numa psicose alguma coisa não se completou no Édipo: “Não
existe a questão do Édipo quando não existe o pai, e, inversamente, falar do Édipo é
introduzir como essencial a função do pai” (Lacan, 1957-8, p. 171).
Para Lacan (1957-8), o pai no primeiro tempo edípico aparece de forma velada, “a
questão do falo já está colocada em algum lugar da mãe” (p. 200). No segundo, o pai se
afirma em sua presença privadora, como suporte da lei: “isso não é feito de forma
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velada, porém de um modo mediado pela mãe, que é quem o instaura como aquele que
lhe faz a lei” (p. 200). No terceiro, o pai se revela como aquele que tem. É a saída do
complexo de Édipo. “Essa saída é favorável na medida em que a identificação com o pai
é feita, no qual ele intervém como aquele que tem o falo... no terceiro tempo, o pai
intervém como real e potente” (pp. 200-201).
Nesse instante, há um impasse a esclarecer. Se o Édipo tem como efeito na
sexualidade do menino e da menina os seguintes destinos: “o menino se identifica com
o pai como possuidor do pênis, e a menina reconhece o homem como aquele que o
possui” (Lacan, 1957-8, p. 203), como entender a sexualidade de Otto?
Otto ficou identificado ao momento alienante especular com sua mãe. Essa
relação imaginária e não terceirizada acentuou a relação de agressividade entre eles,
como discutido no caso Conrado, por meio dos conceitos de identificação e narcisismo.
Otto ficou fixado no primeiro momento edípico, numa etapa pré-genital anterior à fase
fálica e genital.
Outro aspecto a ser exaltado na fala de Otto é sua atribuição de importância e
interesse aos bens materiais (dois carros, uma moto, relógio de ouro, boné e cinto de
polícia rodoviária), que entendo como representantes fálicos (dinheiro, poder e lei). Otto
contou que, certa vez, acertou 24 pontos na tele-sena e precisava de 25. Sua mãe disse:
“Eu não quero que ele fique rico, porque aí vai aprontar coisas” − e isso o deixou com
raiva. Novamente a mãe aparece no discurso como alguém que impede seu acesso aos
objetos de seu interesse, despertando a agressividade.
Na primeira entrevista, perguntei algo que tivesse sido importante na vida dele e a
resposta foi na direção do poder financeiro,
Uma vez, encontrei diamante no rio, 300 gramas. Era diamante mesmo. Quis vender,
mas não quiseram comprar, não sei por quê. Depois fui roubado. Prenderam os ladrões.
As pedrinhas não foram mais achadas. Achei que ia ficar rico, comprar as coisas. Eu fico
chateado, mas não ligo muito.

Na sequência, interroguei: “tem algo que você queira muito?”, ao que ele
respondeu: “Quero comprar carro novo, relógio de ouro e quero mulher também”.
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VI. 3. Sobre o crime:
Sobre as circunstâncias do crime, Otto relatou duas passagens ao ato criminosas
contra a mãe e a irmã. Sobre a mãe:
Foi um dia de noite, de lua, 10 horas. Ela tava deitada. Eu fui lá, peguei chapa de
carroça e dei na cabeça dela. Já tava deitada, mas não dormindo ainda. Eu tava na casa
do vizinho, esperando namorada. Ela não veio. Eu queria muito namorar uma menina,
ela não quis me namorar, eu fiquei muito nervoso e descarreguei minha raiva na minha
mãe.

Otto relatou ter se arrependido de matar sua mãe, mas sua justificativa versava
sobre motivos do cotidiano, isto é, argumenta que não deveria tê-la matado porque ela
“trabalhou, fazia comida, fazia compras, levava flor para casa, lavava as coisas.”
Quando questionado sobre a opinião da sua irmã sobre seu ato, soube que ela
também cultivava afeto odioso pela mãe.
Ela disse que eu fiz bem. Que ela tinha vontade de fazer isso com a mãe, mas não tinha
coragem. Eu achei que ela não devia ter falado isso porque eu gostaria de ter minha mãe
viva ainda. Minha irmã também ficava brava com ela.

Otto teve uma segunda passagem ao ato, então dirigida à irmã − que sobreviveu .
Percebi que, na sua subjetividade, a irmã ocupava um lugar semelhante ao da mãe.
Eu fiz isso porque os polícias mandaram eu fazer isso. Os polícias mandaram eu matar
porque eles viam ela implicar comigo, porque ela era ruim pra mim. Era ruim igual
minha mãe.

Tanto a mãe quanto a irmã são apresentadas como interditoras de seu acesso aos
objetos. Para Dutra (2002), o encontro com o Outro gozador é condição essencial para o
desencadeamento de uma passagem ao ato na psicose. A passagem ao ato pode ser
entendida como tentativa de realizar a castração simbólica pela via do real, por não ter
tido acesso à castração simbólica.
De acordo com Freud (1924b), numa psicose há duas etapas, na primeira
arrastaria o ego para longe da realidade, enquanto na segunda etapa tentaria reparar o
dano causado, restabelecendo as relações do indivíduo com a realidade pela criação de
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uma nova realidade que não levanta mais as mesmas objeções que a antiga, que foi
abandonada. Assim, a psicose repudia a realidade e tenta substituí-la, por meio do
delírio.
Freud afirma ainda que na psicose a transformação da realidade é executada sobre
os traços de memória, as ideias e os julgamentos anteriormente derivados da realidade:
“Ao passo que o novo e imaginário mundo externo de uma psicose tenta colocar-se no
lugar da realidade externa” (Freud, 1924b, p. 234).
Lacan (1955-6) denomina o delírio de metáfora delirante e afirma que a diferença
entre metáfora paterna e delirante reside no fato de aquela fazer surgir uma significação
fálica que dá um sentido ao ser do sujeito, ao passo que esta consiste em construir uma
ficção diferente da edipiana e levar a um ponto de estabilização.
No momento do desencadeamento de uma crise psicótica, o que estava foracluído volta
no real. Mas o que volta não é o real mesmo, e sim uma constelação simbólica com seus
corolários imaginários (Lacan, 1955-6, p. 54).

Conteúdos delirantes sempre habitaram o universo psíquico de Otto. Seleciono
três momentos: para explicar porque tentou matar sua irmã, justificou que era a polícia
que mandava fazer isso (automatismo mental com irrupção de voz); em outro momento,
contou que quando adulto fazia colete à prova de bala porque achava que alguém ia
matá-lo (delírio persecutório); num terceiro momento, na última entrevista, a construção
delirante aparece após eu ter interrogado sobre qual era sua opinião sobre a vida e o
crime.
Eu havia feito uma pergunta semelhante na primeira entrevista, quando Otto ficou
em silêncio e, diante da minha insistência, respondeu que sua natureza era assim. Na
terceira entrevista, insisti na pergunta e Otto respondeu com um delírio. Teria sido
escolhido para ser “governador do Estado” para ganhar dinheiro e enriquecer. Ele disse
que seria possível porque perguntaria ao atual governador como é governar. Disse ter
tido essa ideia após ter ouvido seu nome na televisão. “Falaram assim, o Otto vai ser
governador no nosso Estado. Os caras da televisão falaram. Eu escutei” (automatismo
mental com invasão de voz). Quando questionado por que o teriam escolhido,
respondeu que não sabia.
Nesse discurso de Otto, há ainda a temática do saber na psicose que se revela
como certeza: “porque é minha natureza assim”. Para esta discussão, resgato o conceito
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de Kakon e na seqüência incluo as contribuições sobre a certeza na psicose
desenvolvido por Calligaris (1989).
No texto A agressividade em psicanálise (1948), Lacan recorre à teorização de
Melanie Klein a respeito do arcaísmo na subjetivação de um kakon, um objeto mal que
o paciente incorpora, sendo essa incorporação uma das formações mais precoces do
supereu. Esse mal que o sujeito porta dentro de si é denominado kakon. O termo é
importado da mitologia, segundo a qual o kakon é o mal trazido por uma figura
feminina – tal como no mito de Pandora.34 Esse termo é estabelecido por Monakov e
Morgue, nos anos 1920. O kakon e o consequente sentimento desagradável que ele
acarreta a seu portador podem levar esse sujeito a cometer uma passagem ao ato
violenta, na tentativa de se liberar desse mal.
Em 1931, Guiraud afirmou:
No início, os hebefrênicos, quando sentem esgotar as fontes instintivas da vida mental,
não aceitam passivamente sua decadência, eles têm sobressaltos de energia
frequentemente sob a forma ansiosa dramática [...] O kakon, para empregar a expressão
de V. Monakow e de Mourgue. Matar o tirano foi para ele matar a doença. ”35 (Guiraud,
1931, p. 28).

Em outro estudo, Guiraud e Bussard (1923) estabeleceram duas afirmações sobre
assassinatos imotivados nos casos de hebefrenias (esquizofrenias):
Considerando que é na hebefrenia que observamos sempre estas reações, nós buscamos a
causa desta doença nela mesma36. (Guiraud & Bussard, 1923, p. 357).
Em última análise, nós pensamos que é preciso ver nestas violências imotivadas dos
hebefrênicos iniciando não uma reação sem causa, mas um esforço de liberação/reação contra a
doença transferida patologicamente no mundo exterior37. (Guiraud & Bussard, 1923, p. 359).
34

Epimeteu tinha em seu poder uma caixa que outrora lhe haviam dado os deuses, que continha todos os
males. Pandora não resistiu à curiosidade. Abriu-a e os males escaparam. Outra interpretação ainda sugere
que um destes males é o de conhecer a hora de sua própria morte.
35
Les hébéphréniques au début, quand ils sentent se tarir les sources instinctives de leur vie mentale,
n'acceptent pas toujours passivement leur déchéance, ils ont des sursauts d'énergie souvent sous forme
anxieuse dramatique [...] le Kakon pour employer l'expression de V. Monakow et de Mourgue. Tuer le
tyran c'etait pour lui tuer la maladie. (Tradução livre da autora).
36
Considerant que c’est dans l´hébéphrénie que l’on observait toujours ces réactions, nous en avons
cherché la cause dans la maladie elle-mème. (tradução livre da autora).
37
En dernière analyse nous pensons qu’il faut voir dans ces violences immotivées des hébéphréniques
débutants non une réaction sans cause, mais un effort de libération contre la maladie transposée
pathologiquement dans la monde exterieur.
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Dutra (2002) cita Guiraud para afirmar que o motivo para alguns tipos de crimes
na psicose está na própria doença. O Kakon seria próprio da doença. Segundo a autora,
Lacan, na sua tese, cita o kakon como um “inimigo interno” da própria doença da
personalidade. Em Formulações sobre a causalidade psíquica (1946), ele diz que
Guiraud fez questão de reconhecer que não é outra coisa senão o Kakon de seu próprio
ser que o alienado procura atingir no objeto que ele fere (p.176). Dutra alerta que Lacan
se refere ao “próprio ser” do sujeito, mas que Guiraud não referiu kakon ao ser, mas à
doença, ao mal transposto no mundo externo. Isso leva Dutra a concordar com Tendlarz
(1995) ao supor que com o posterior aparecimento do conceito de gozo na obra de
Lacan, conceito que se mostra essencial para tratar o ser do sujeito, o termo kakon é
então esquecido na sua obra.
Entretanto, deixo aqui acentuada esta informação do conceito de Kakon como
aquilo que é inerente à doença por meio de um exemplo de Guiraud (1931), o caso de
Edouard.
Edouard tinha necessidade de realizar um ato violento libertador para tentar se
desembaraçar de sua cenestesia dolorosa, de sua inquietude e de sua desconfiança patológica.
(Guiraud, 1931, p. 31)38.

Como demonstrarei adiante, na teoria lacaniana, a utilização do termo kakon perde
força a partir da noção de gozo. Embora o termo Kakon foi deixado para trás na teoria
psicanalítica, ele descreve muito bem o sentimento que se apossa do sujeito como algo
da ordem de um gozo insuportável, do qual ele precisa se liberar, e que o atira à
passagem ao ato, muitas vezes criminosa. O ato tem, então, uma função para o sujeito: a
de liberá-lo do kakon, do mal que o atormenta e que é projetado no Outro. Dos três
casos estudados, Otto foi quem melhor ilustrou este conceito, inclusive adiante discuto
o termo “por si”, utilizado por Otto para explicar porque deixaria de ser violento.
Segundo Calligaris (1989), o sujeito psicótico sustenta o seu saber com o seu eu
porque não há um saber inconsciente, já que não pode se referir a um agente reprimido.
Diferentemente da neurose cujo saber é suposto no Outro, na psicose trata-se de uma
certeza.
38

Edouard avait besoin de réaliser un acte violent libérateur pour essayer de se débarrasser de sa
cénesthésie pénible, de son inquiétude et de sa méfiance pathologique. (Tradução livre da autora).
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Calligaris (1989) faz uma separação do lado do saber inconsciente, a repressão da
função paterna, que é normal e faz parte da simbolização, e do lado do eu algo
homólogo à constituição de um delírio, na qual vai se fundar o eu com a certeza da sua
autonomia.
Para o psicótico relacionado a um saber sem sujeito suposto, é certo que a tarefa de
sustentar este saber cabe ao sujeito mesmo. Ele só pode sustentá-lo assim, com a sua
pessoa, então com a sua certeza egoica. (Calligaris, 1989, p. 24).

Conforme mencionado, para Lacan (1955-6), o próprio da psicose seria a
foraclusão do significante nome-do-pai. No entanto, Calligaris (1989) se interroga do
porquê dessa afirmação, uma vez que ela poderia ser imprópria por estabelecer um
universal negativo.
Por que Lacan fundou assim um universal da psicose? Acho que ele se interessava muito
por um ponto particular e decisivo da clínica, que é a questão do desencadeamento da
crise psicótica. (Calligaris, 1989, pp. 19-20).

Adiciono este raciocínio ao de Soller, que alerta para algo importante:
A psicose encontra sua condição essencial na foraclusão do Nome-do-Pai [...] mas a
foraclusão não é condição suficiente da psicose. Junto com ela precisa se associar uma
causa ocasional [...] é uma causa que varia conforme os acidentes da vida, conforme as
circunstâncias. A tese de Lacan é que, seja qual for a causa ocasional, é ela que produz
um apelo ao Nome-do-pai [...] esse apelo se produz pelo encontro de um pai real (Soller,
2007, p. 200).

De certa forma, o ideal e o real se confundem em Otto, e a causa ocasional foi a
ausência da mulher ao encontro que ocasionou alta tensão psíquica e o conduziu à
passagem ao ato. Assim, o embaraço parece ter sido produzido pela falta da moça ao
encontro marcado e a emoção que o conduziu ao ato, a raiva. A frustração parece ter
sido seu entendimento de um suposto impedimento da mãe ao seu namoro, logo,
atribuiu à mãe um lugar invasivo e absoluto.
Em Otto, o sujeito dividido não pareceu fundado, assim, a passagem ao ato
violento foi consequência de um afeto intenso que não encontrou saída linguística para
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descarregar o seu excesso de energia psíquica. Tal estado gera tensão interna, mal-estar
intenso que impulsiona ao movimento. A passagem ao ato, então, se dá como tentativa
de saída desse lugar de tensão. Esta concepção se diferencia da afirmativa lacaniana do
seminário sobre a angústia que apresentei no capítulo III.
Na sequência, discutir-se-á a perspectiva do sujeito articulado ao conceito de real
e gozo, porque Lacan (1955-6) afirmou que na psicose “a questão não é tanto a de saber
por que o inconsciente que está aí, articulado à flor da terra, permanece excluído para o
sujeito, mas porque ele aparece no real” (p. 20).
Em diversas passagens discursivas, demonstra-se que em Otto a palavra perdeu
seu poder metafórico e isso, segundo Lacan, ocorreria pela Verwergung (negação) da
metáfora paterna, do nome-do-pai. Desta forma, o que não veio à luz do simbólico
aparece no real.
A Verwerfung corta pela raiz qualquer manifestação da ordem simbólica, isto é, da
Bejahung que Freud enuncia como o processo primário em que o juízo atributivo se
enraíza, e que não é outra coisa senão a condição primordial para que, do real alguma
coisa venha se oferecer à revelação do ser. (Lacan, 1954, p. 389).

Não estabelecerei uma discussão filosófica sobre o ser, mas percebi pelas
entrevistas que o ser de Otto estava vinculado ao ter. Ter um carro, relógio de ouro,
mulher, ser o governador do Estado e prefeito.
Ensina Lacan: “a categoria do real é essencial a ser introduzida... é somente a
partir daí que é possível aclarar o fenômeno psicótico e sua evolução” (Lacan 1955-6, p.
98). Permaneceu insistindo na importância do real nos anos 1970 quando o conceito de
nó borromeu já havia se estabelecido: “O importante é o real. Depois de haver falado
longamente do simbólico e do imaginário, fui levado a me perguntar o que podia ser o
real nessa conjunção” (Lacan, 1975-6, p. 103).
O Real não diz respeito ao significante nem à linguagem, por isso Lacan sugere
a escrita por letras, uma vez que é diferente dizer real e escrever R, perdendo assim sua
carga imaginária. O Real só tomou forma com a banda de moebius, cujas bordas estão
em continuidade uma com a outra (Miller, 2010).
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Figura 5

Na literatura lacaniana, encontram-se em torno do Real os termos “nada”,
“buraco/falta” e “impossível” de ser representado. Como “nada” é no sentido daquilo
que antecede o aparecimento de toda a vida, que mais tarde será recalcado, como
recalque original/primário:
Existe uma primeira fase do recalque que consiste em interditar ao representante psíquico
da pulsão a entrada e admissão no consciente. Esse recalque estabelece uma fixação, e a
partir daí o representante em questão subsistirá inalterado e a pulsão permanecerá a ele
enlaçada. (Freud, 1915c, pp. 178-9).

O Real está fora do sujeito até o corpo ser marcado pelo significante. A partir
desta marca o Real deixa de ser “nada” e se inscreve como um “buraco”, e como tal,
continua sendo algo do impossível para se ter acesso direto comparecendo no registro
simbólico como uma “falta”, uma falta de significante (

). Nessa medida, ao Real não

é possível ser sobreposto à realidade, pois esta é composta pelas representações
conscientes e inconscientes organizadas pela lei fálica. O que é possível é fazer uma
aproximação do Real por uma rede de significantes e clinicamente aparecerá na
condição do gozo.
Dunker leciona que Lacan utiliza a noção de gozo para sinalizar a presença de
noções quantitativas no interior de seu sistema teórico, ilustrado pelo seu conceito
metapsicológico de Real:
Se procurarmos uma localização para a experiência enquanto acontecimento ou encontro
intensivo, inominável e resistente à representação ou à inscrição simbólica, isso
certamente residirá no que Lacan chamou de real e no seu principal correlato clínico que
é o gozo. (Dunker, 2002, p. 26).
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Como acesso ao Real, diz-se que esse registro não pode ser representado por
palavras ou imagens, assim não tem representação psíquica. Nesse sentido assemelha-se
ao conceito freudiano de pulsão, pois só se tem notícia da pulsão quando ela está
representada como representante pulsional.
Em seu clássico texto sobre as pulsões, Freud (1915) afirma que a pulsão seria um
estímulo para o psíquico, mas adverte para não equivaler a pulsão ao estímulo psíquico.
Esclarece que o estímulo pulsional provém do interior do organismo, concluindo que a
pulsão é um conceito limite entre o psíquico e o somático, como representante psíquico
dos estímulos que provém do interior do corpo e alcançam a psique. Se a pulsão não
aderisse a uma idéia ou não se manifestasse como um estado afetivo, dela nada
saberíamos.
Dunker acrescenta que a noção de gozo é algo que ultrapassa a realização da
satisfação pulsional:
O termo satisfação, etimologicamente, refere-se àquilo que é o bastante, aquilo que basta,
introduzindo assim a noção de limite [...] o limite, por sua vez, pode ser representado pela
ideia de lei, mas também pela ideia de um certo patamar de prazer, ou de desprazer,
suportável pelo sujeito. (Dunker, 2002, p. 43).

No entanto, Dunker (2009) convida a uma hipótese original. Questiona o conceito
de gozo e aposta mais numa forma de designar o caráter autocontraditório e não
identitário de uma zona de experiências. Esta reflexão do autor auxilia para pensarmos o
ato de Otto.
Talvez não seja um conceito, por isso que talvez nós estivéssemos nos atrapalhando, pois
talvez não seja um conceito no sentido forte de conceito que designe ou que possa ser
controlado por definições [...] talvez a graça e a polêmica em torno da ideia de gozo é que
se trata de um nome que Lacan dá para uma zona de experiência [...] seria uma zona de
experiência que tem a função de representar aquilo que é impensável [...] o gozo seria
mais do que um conceito, mais do que uma maneira de nomear, o gozo seria também uma
experiência, um fenômeno. (Dunker, 2009, p. 6).

Segundo Miller (2005), Lacan especializou, progressivamente, o termo gozo para
qualificar a satisfação dita inconsciente, a satisfação da qual não se sabe.
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No fundo, a vontade de gozo, a intenção de gozar, é sempre decepcionante. É a lição
imediata da referência ao paradigma do estádio do espelho: a vontade de gozo só libera
um falso ser, sempre alienado ao outro imaginário. (Miller, 2005, p. 23).

Já de acordo com Jorge (2007), para Lacan, a entrada na linguagem, campo do
Outro, implica uma perda de gozo, fazendo com que o corpo como substância gozante
se transforme em um corpo mapeado pelas zonas erógenas, um corpo pulsionalizado.
Assim, o autor interpreta que ao longo da obra lacaniana se estabeleceram duas
categorias diversas de sujeito: sujeito do gozo e sujeito do significante, o primeiro
designando o sujeito da psicose, não barrado pelo significante Nome-do-pai, e o
segundo oriundo da limitação instaurada por este.
Bernardino (2004) alerta que alguns analistas contemporâneos consideram o
primeiro momento (seminário III) como clínica do significante e o segundo momento
(seminário XXIII), como clínica do gozo. A autora afina-se, no entanto, com o
argumento de Rassial. Este demonstra como Lacan, em seus últimos trabalhos,
procedeu não a uma passagem do significante ao gozo, mas sim a uma desidealização
do significante e a uma mudança de estatuto do objeto quando o nó borromeu deixa de
obedecer a uma hierarquia (na qual o simbólico prevaleceria) e passa a ser concebido
como interdependente.
Até aqui, acentuei que o nome-do-pai é o significante que possibilita articular os
três elementos do nó borromeu. Quando isso não ocorre, acarreta distúrbios de
linguagem e alucinações. Percebo, ainda, que o eu de Otto procurou se defender de uma
dor insuportável diante dos seguintes acontecimentos: a mãe não queria que ele
namorasse e fosse rico; a mulher falta ao encontro marcado; mãe teria impedido a vinda
da mulher; raiva, vingança, passagem ao ato criminoso.
Sabe-se que a mãe e a irmã de Otto estão representadas no seu psiquismo como
interditoras da sua satisfação, de seu acesso aos bens materiais e a uma mulher. Porém,
essa interdição é literal, levando a concluir que a inscrição das leis está fora de um
registro simbólico, isto é, tanto Otto quanto o Outro não ficaram barrados no gozo. Se
na origem o Outro sempre goza de mim e recobre-se isso com as fantasias primordiais
do incesto e parricídio, as quais representam as leis organizadoras da subjetividade, por
que Otto atuou o matricídio e fez tentativa de fratricídio?39
Três termos auxiliaram nesta tentativa de resposta.
39

Assassinato de um irmão ou irmã.

115

Kakon, palavra grega utilizada nos anos 1920 para designar uma tensão
interna que desorganiza o psiquismo e visa liberar-se da excitação
matando o tirano próprio das características da doença hebefrênica. Nessa
perspectiva, o sujeito precisa ser pensado identificado à sua doença.
O conceito de gozo, que na teoria lacaniana remete ao ser do sujeito e a
uma experiência de satisfação.
Por fim, chega-se ao conceito de Real como a dimensão humana daquilo
que resiste à representação e à interrogação lacaniana de o porquê o
inconsciente, na psicose, aparece no real.
Miller (2009), ao interpretar o Seminário XXIII de Lacan, observa que há no texto
nova perspectiva para o conceito de inconsciente em sua dimensão real, inconsciente
real que se diferencia do inconsciente freudiano produtor de sentido.
A teoria do inconsciente, nessa fase de elaboração lacaniana, é feita não mais a
partir da histeria, como em Freud, mas a partir da psicose. Miller ressalta que Lacan
entende que o inconsciente freudiano é um inconsciente que tem sentido e que se
interpreta, ao passo que com o termo real, sentido e interpretação se apagam. Ele supõe
no ensino de Lacan alguma coisa que fosse mais longe do que o inconsciente. “Essa
alguma coisa, ele não a nomeou. Então, guardamos dele o pseudônimo de inconsciente
real” (Miller, 2009, p. 108).
A principal característica do inconsciente real é ser um inconsciente sem recalque.
Temos de um lado o inconsciente no qual se esconde o recalcado e o retorno do
recalcado, seu retorno na mesma dimensão da história, com suas retroações significantes;
e, do outro, temos o X no real que é forcluído, que não obedece às leis, o que de certa
forma o situa como um fato de não simbolização. (Miller, 2009, p. 47).

Sou cautelosa em adotar o conceito de inconsciente real, mas acho interessante a
ideia de um inconsciente sem recalque, pois isso retorna aos princípios freudianos numa
clássica afirmação:
Tudo que é reprimido tem de permanecer inconsciente, mas constatemos logo de início
que o reprimido não cobre tudo que é inconsciente. O inconsciente tem o âmbito maior; o
reprimido é uma parte do inconsciente. (Freud, 1915 d, p.100).
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Retorno à pergunta: por que Otto atuou? É evidente que Otto não recalcou a
fantasia primordial do parricídio, tampouco após o crime Otto não produziu uma nova
compreensão ou significação para seu ato.
Como recorda Marin (2002):
A psicanálise nos ajuda a pensar no desamparo suscitado pelo transbordamento das
moções pulsionais e de como o Eu sozinho não é capaz de dar conta de administrar toda essa
excitação. Se falham as funções recalcantes o outro é apenas obstáculo à satisfação,
principalmente se representar alguém que goza mais e assim pode ser eliminado (Marin, 2002,
p. 172).

Otto me pareceu estar só, sem inscrição filial e sem marcações de um sujeito
psíquico, logo sem separação entre eu e outro. Apoio esta hipótese por meio da última
entrevista de Otto, quando ele afirmou que não seria mais violento. Perguntei como
evitaria isso e ele me respondeu que seria relevando as coisas. O agente penitenciário
acrescentou: “Ele é calminho, tranquilo. Fica na dele. Ninguém lembra do Otto porque
ele não pede nada. É sempre quieto”. Quando perguntei sobre a razão de ele ser calmo,
me respondeu enigmaticamente: “Por si”. Termo este (“por si”) que remete à ideia do
estar só no mundo.
VI. 4. Efeitos após a internação:
Sobre os efeitos psíquicos após o cometimento do crime, verifiquei que não
ocorreu mudança significativa, como ficou demonstrado nos tópicos anteriores. Sobre
sua rotina no CMP, responde: “Eu trabalho, faço limpeza, mas quero sair daqui porque
ficam me apressando no boi (vaso sanitário). Eles ficam apure, apure, vamos! Eu
demoro um tempo, uns 15 minutos pra fazer”.
Seu motivo para a alta está apoiado num impasse voltado para as necessidades
primitivas e fisiológicas de um sujeito. Durante a análise das entrevistas, fui sempre
encontrando na psicose a justificativa para o seu tipo de linguagem, relação com o outro
e com as satisfações pulsionais. Aposto num diagnóstico de esquizofrenia, em que
ocorre uma fixação numa fase muito precoce do desenvolvimento da libido, havendo
um sobreinvestimento nas representações de palavras (distúrbios da linguagem) e das
representações objetais (alucinações).
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Especificamente no caso Otto, penso na hipótese de uma esquizofrenia paranoide.
De acordo com Palomba (2003), é o tipo mais comum de esquizofrenia e a que mais
leva o indivíduo à delinquência. Seus principais sintomas são as alterações na sensopercepção, em formas de alucinações auditivas, distúrbios do conteúdo do pensamento,
em forma de delírios persecutórios, e os distúrbios da afetividade. Há pobreza de
discurso, com respostas vazias, lacônicas, breves. O esquizofrênico paranoide nunca
julga estar doente (anosognosia), e desconhece a própria doença.
No entanto, essa descrição comportamental não foi suficiente para entender a
passagem ao ato de Otto. Interroguei se a psicose poderia ser suficiente para o
argumento do crime de parricídio. Penso que não, por uma dedução simples, nem todo
psicótico mata seus pais. E, aqui, reapresento a discussão sobre a filiação. Acho que em
Otto não houve crime de parricídio porque não houve a inscrição da filiação simbólica
ou imaginária, tal como argumentei no capítulo V e retomo no capítulo VII.
Os três casos apresentados direta ou indiretamente fizeram com que eu flertasse
com as disjunções dos registros borromeanos, com as contradições e negatividades dos
sujeitos entrevistados. Isso me encaminhou para a dimensão de um “mais-além”. Esta é
uma característica muito própria do campo psicanalítico. A obra freudiana se iniciou
com a formulação de que para além da consciência está o inconsciente (“o ego não é
senhor da sua própria casa”), seguida da máxima de que para além do inconsciente está
a pulsão de morte, pelo viés da compulsão à repetição (em Além do princípio do prazer,
de 1920).
Um dos primeiros axiomas de Lacan foi “o inconsciente está estruturado como
uma linguagem”, em um período que coincide com a aproximação aos campos da
linguística (especialmente de Saussure) e da antropologia de Lévi-Strauss. Algumas
décadas depois, Lacan dialogou com a topologia e a lógica matemática, isso alicerçou a
formulação da Teoria dos Discursos, da Fórmula da Sexuação, do gozo Outro, chegando
à lógica do não-todo.
A verdade não completa o saber, assim como o gozo não se completa com o desejo. Há,
pois, uma disjunção entre o universal (representado pelo eixo castração-falo-desejo) e a
totalidade (representada pelo eixo castração-objeto-gozo). Se para o primeiro eixo Lacan
consegue reaproveitar a dialética, no segundo ele se vê obrigado a defender a curiosa
lógica do “não-todo”. (Dunker, 2002, p. 221).

118

Autores contemporâneos chegaram por caminhos conceituais diversos à mesma
questão de um além do pulsional e do recalcamento. Figueiredo anuncia:
A ênfase no mundo pulsional e nos recalcamentos levou a psicanálise a se preocupar
principalmente com esse inconsciente dinâmico e com os retornos do recalcado [...] no
entanto, para tratarmos da questão do sentido hoje [...] seria necessário focalizar muito
mais o inconsciente invalidado, os episódios traumáticos e as defesas primitivas como a
clivagem e a “desautorização” e suas consequências, como os estados dissociados e os
enactments. (Figueiredo, 2003, p. 39).

No próximo capítulo, tentarei estabelecer uma proposta de diagnóstico para o
parricídio a partir dos casos entrevistados, resgatando as contribuições Freud-kleinianas,
acrescentando o conceito de psicose ordinária, o conceito de traço e nó-borromeu da
teoria lacaniana.
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VII- O parricídio: uma proposta de diagnóstico
Quanto mais nos aprofundamos no estudo dos processos mentais,
mais reconhecemos sua abundância e complexidade.
Freud, 1932

O que podemos aprender sobre a organização da realidade psíquica com aqueles
que cometeram a passagem ao ato parricida?
A partir desta questão central de minha tese, outras surgiram: na passagem ao ato
parricida, o sujeito modifica seu posicionamento subjetivo após o ato criminoso? Se
praticamente todos os humanos desejaram a morte dos pais e se embaraçaram com a
angústia da separação, por que alguns realizam em ato o desejo parricida?
Em busca de respostas para tais indagações, busquei estabelecer o diálogo com a
tradição do pensamento psicanalítico − aqui representada por Freud, Klein e Lacan. Na
presente pesquisa, me deparei com contradições, negatividades que enriqueceram a
discussão e motivaram o estabelecimento de uma proposta de diagnóstico para o ato
parricida. Entendo que na psicanálise um comportamento precisa ser lido em uma rede
de significantes, representantes psíquicos, para tentarmos compreender a lógica do ato
de uma pessoa.
Nos capítulos anteriores, evidenciei as circunstâncias psíquicas de cada
entrevistado para que o ato tivesse ocorrido e demonstrei o caminho percorrido até o
momento da execução do crime. Neste último capítulo, buscarei estabelecer um
diagnóstico para o parricídio, levando em conta, além do já apresentado, as reflexões
sobre a temática da psicose ordinária,40 a teoria do fato clínico, a psicopatologia nãotoda e o diálogo com as contribuições da teoria freudiana e kleiniana. Começo
resumindo a história dos casos.
VII. 1 − Resumo dos casos
VII. 1-a − Conrado

Conrado é um homem marcado no nascimento pela imprecação da mãe biológica:
pode morrer! Foi adotado pela irmã de sua mãe. O complexo fraterno é uma informação
40

Atendendo a sugestão do Prof. Dr. Octávio de Souza, na banca de qualificação.
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importante, uma vez que além de ter sido criado pela irmã da mãe, foi por intermédio de
orientações de sua irmã que se aproximou afetiva e sexualmente das mulheres. Não se
identificou ele com o polo do detentor fálico: demonstrou, sim, uma identificação ao
imaginário feminino. Seu discurso é organizado, orientado, porém descritivo e
infantilizado. A ideia alienada que faz de si − a de um sujeito calmo e amoroso −,
desconsidera a agressividade que o invade e rompe com esse ideal.
Supus que sua conduta social se caracterizou pela suplência no amor, numa
demanda ao outro, de ser escolhido, cuidado e aceito − posição subjetiva que definiu
seu conceito de felicidade. A relação com o outro/Outro se sustenta em Conrado por
meio de Deus, como representante do amor e da máxima cristã de amar a todos. O que,
em seu caso, inclui também o agente penitenciário, pelo apoio e confiança ofertada, e os
remédios, que controlam a química do seu cérebro.
Na época do crime estava casado, tinha uma filha e trabalhava. No dia do delito,
atentou contra todos que estavam na casa: pai, avó e mãe (sendo esta a única que
sobreviveu). Seu ato, que não foi premeditado e tampouco consciente, não continha
metáfora delirante ou presença de alucinações. Ele faz planos para o futuro, se bem que
não verifiquei mudança na posição subjetiva após o crime cometido. Entendo que o
risco de curto-circuito permanece.
O sujeito Conrado permanece cindido em seu ego. Não integrou a ambivalência
dos afetos e manteve-se identificado ao ideal de um sujeito amoroso e feliz. Entendo
que Conrado recusou a castração − aqui entendida como operação psíquica que submete
o sujeito à falta. A pulsão escópica destaca-se no entrevistado, uma vez que Conrado
está alienado a uma imagem. Nesse circuito escópico, sua satisfação gira em torno do
ser aceito pela pessoa que é, em amar e ser amado.
VII. 1-b − Atílio

Em sua história de vida, Atílio se viu marcado pelo discurso materno de morte do
marido e por um pai da realidade, autoritário e violento. Sua fala é orientada, articulada
e não delirante. A ideia que faz de si é de um sujeito normal, que cometeu um ato de
agressividade como forma de se libertar das amarras autoritárias paternas. Têm planos
para o futuro, pretende reaproximar-se dos seus filhos e trabalhar.
Pareceu-me que, tal como Conrado, estava identificado ao discurso feminino,
tanto com a mãe quanto com as irmãs em seu desejo de protegê-las do pai. Seu crime foi
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premeditado, com plena consciência do seu pensamento e ideias de morte do pai. Na
época do crime, estava casado, tinha filhos e trabalhava. O ato parricida parece ter
possibilitado ao Atílio transitar para o lado do homem mítico da horda primitiva, do
gozo ilimitado não submetido à castração, tal como descrito por Lacan no estudo das
fórmulas da sexuação. Com o assassinato, Atílio recusou-se submeter à lei cultural que
interdita o crime de parricídio.
O sujeito Atílio sustentava o lugar paterno por meio do traço de provedor,
reagindo com agressividade quando o significante provedor colocou-se em risco de
queda da fantasmática de Atílio. A pulsão invocante (voz) presentificou-se, por um
lado, no anúncio materno de desejar “encher a cara do marido de bala” (e será com um
tiro no rosto do pai que Atílio cometerá o delito), e, por outro, pela negativa na voz
paterna do aval e da herança. A satisfação libidinal que sustinha a relação pai-filho
mantinha-se na rivalidade, até o momento em que o pai ameaçou retirar-se da
manutenção dessa relação.
A entrevista sugere estabelecer a hipótese de ter ele se reposicionado
subjetivamente após o crime. Considera-se normal − ainda que considere seu ato
anormal − e quer se submeter a uma avaliação médica/psicológica, após a alta do CMP,
para discutir seu diagnóstico de esquizofrenia.
Após um tempo de internação, ressignificou sua filiação e concluiu não ter sido
um bom filho − como consequência, repensou sua opinião sobre o pai, correlacionandoo ao significante bom pai. Deseja resgatar a relação com seus filhos, buscando ocupar o
lugar de pai para eles. Percebi que o reconhecimento de Atílio na condição de filho de
um bom pai franqueou-lhe a ocupação de sua função paterna.
VII. 1-c − Otto

Dos três casos, Otto foi o único que apresentou metáfora psíquica delirante. Não
tem planos para quando tiver alta do CMP. O motivo para desejar a saída do manicômio
vincula-se à sua irritação com colegas internos, que o apressam no uso do banheiro. Na
época do crime, não trabalhava, era solteiro e não tinha filhos. Não identifiquei cisão do
Eu − ao contrário, se considero o estádio do espelho como referência teórica, entendo
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que a imagem de Otto é anterior à montagem especular do Eu. Identifico-o na fase do
autoerotismo.41
Otto também se frustrou com o corte (a separação) − o que se exemplificou na
atitude do não comparecimento da mulher ao encontro e constituiu seu embaraço − e
atribuiu à mãe a responsabilidade por aquela ausência. Percebi que, mesmo antes do
crime, ele se encontrava fora do eixo sexual. Garantiu que a feitiçaria que o atrapalhava
com as mulheres fora desfeita: seu medo de mulher fora curado. Porém, mesmo depois
desse ‘serviço’, ele permaneceu afastado das mulheres, afirmando que “mulher séria
não queria nada com ele”. Em nenhum momento Otto se questionou sobre sua
participação para esse afastamento, tampouco sobre os motivos das mulheres para não
desejarem namorá-lo.
A relação de Otto com o Outro se caracteriza pela marca do gozo absoluto, que
invade e ordena – portanto, fora da inscrição do Outro barrado

. Os objetos e sua

satisfação libidinal são predominantemente autoeróticos ou pré-genitais.
VII. 2 − Relembrando Freud e Klein
Iniciamos a revisão bibliográfica desta tese com as contribuições de Freud e Klein
sobre o tema do parricídio. Essencialmente, aprendi com Freud que a rivalidade e a
agressividade de um menino contra seu pai − o desejo parricida do período edípico −
não é suficiente para compreender a passagem ao ato na forma de assassinato do pai.
Em Totem e tabu (1913), aprendi sobre a fundamental importância da função interditora
e organizadora do psiquismo, representada pela figura do pai mítico assassinado: o pai
morto simbolicamente é mais eficaz que o pai da realidade para fundar o processo
civilizatório. Aprendi ainda sobre a importância de o representante paterno ser castrado,
como nos lembra a análise de Souza (1994) sobre o pensamento freudiano:
Quando a instância interditora é normalizadora, a abertura que instaura não tem por efeito
proeminente a demonstração da potência do pai, mas sim, pelo contrário, de sua própria
castração: ele não goza da mãe dele, assim como eu não gozo da minha. (Souza, 1994, p.
83).

41

Característica de um comportamento sexual infantil, pela qual uma pulsão parcial encontra sua
satisfação sem recorrer a um objeto exterior e sem referência a uma imagem do corpo unificada a um
primeiro esboço do ego, tal como ele caracteriza o narcisismo (Laplanche e Pontalis).
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Outra importante contribuição freudiana foi o conceito e a origem do superego,
que discutimos no caso Atílio. Com a teoria kleiniana, aprendi que o início da vida de
um bebê é marcado pela presença de angústias arcaicas, de natureza psicótica
(característica que verificamos nos entrevistados).
Cintra e Figueiredo (2004) esclarecem que a noção de humano, em Klein, consiste
numa perspectiva de um início da vida problemático, turbulento, capaz de gerar
angústias arcaicas de caráter psicótico, persecutórias e depressivas – superiores à
capacidade de tolerância do bebê e da criança pequena.
A concepção kleiniana propõe a existência de um aparato psíquico com ego e
superego primitivos. Dessa forma, é possível compreender a vivência de duas
ansiedades básicas diante das quais a criança se defende: medo de que o ego sofra
algum dano (ansiedade paranoide/persecutória) e medo de perder o outro (ansiedade
depressiva). Cada uma dessas ansiedades caracteriza as posições esquizoparanoide e
depressiva, respectivamente. Considerando estes dois tipos de ansiedade, afirmamos
que os três sujeitos entrevistados reagem ao receio de sofrer algum dano, caracterizando
a angústia da posição esquizoparanoide. Nenhum deles parecia estar angustiado com a
possibilidade de perder o outro, neste caso pai e/ou mãe.
Dentre as defesas primitivas para se proteger da ansiedade paranoide, há a cisão,
projeção, introjeção, que caracterizam o grupo das defesas esquizoides e psicóticas. São
defesas narcísicas, uma vez que, ao negar o outro, relaciona-se com ele, sem considerálo. Essas defesas foram claramente identificadas no caso Otto.
Em Otto, também observamos a ação do sujeito kleiniano: projetado, o mau passa
a vir de fora. Logo, a ansiedade predominante é a persecutória (ameaça de aniquilação),
mecanismo verificado, por exemplo, quando Otto, ao se sentir perseguido pela mãe,
responsabilizou-a por seu fracasso amoroso e a matou. Temos aqui a existência de
objetos parciais, indistinção entre realidade e fantasia, conduta onipotente, presença da
inveja, ciúme, voracidade e ódio.
Com Conrado, penso que há a cisão na sua ação psíquica, em que o ideal amoroso
desconhece o “monstro” que o habita, ainda que demonstrasse ter conhecimento da
existência de sua faceta destrutiva (mesmo atribuída ao funcionamento do cérebro). Não
o considero agindo com as características exclusivas da posição esquizoparanoide,
como em Otto.
De acordo com Cintra e Figueiredo (2004), as defesas para lidar com o medo de
perder o outro na posição depressiva são mais elaboradas, uma vez que integram o bom
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e mau em si e no outro: logo, temos a relação com o objeto total. Há um
reconhecimento da própria hostilidade, ocorrendo a entrada da castração e, com isso, o
conhecimento ampliado de si e do mundo, ficando este mais criativo, estético e ético.
As defesas podem ser o recalque, a sublimação e a reparação, que consiste no
reconhecimento que fez mal ao objeto e tenta repará-lo, levando em conta a experiência
vivida e aprendendo algo sobre si.
Embaso-me nesse raciocínio para conjeturar que o crime de Atílio configurou
uma regressão à posição anterior (ver grifos na citação a seguir). Entendo que Atílio foi
incapaz de lidar com a ameaça paterna, que o fez regredir à posição esquizoparanoide
(em alguns momentos das entrevistas ele apresentava marcas da posição depressiva),
como a tentativa de reparar seu ato, assumindo a paternidade de seus filhos, a par do
desejo de encontrar uma definição diagnóstica sobre seu comportamento. Ele quer saber
algo de si.
Se o processo de incorporar o objeto bom foi bem-sucedido − o que implica que a
ansiedade persecutória e os processos de cisão não são excessivos e que certo grau de
integração foi alcançado −, a ansiedade persecutória e os mecanismos esquizoides
enfraquecem-se gradualmente e o ego é capaz de introjetar e estabelecer o objeto
completo e de atravessar a posição depressiva. Se o ego é incapaz de lidar com as muitas
situações graves de ansiedade que surgem nesse estágio − por fatores internos ou
experiências externas, pode ocorrer uma forte regressão da posição depressiva para a
posição esquizoparanoide.42 (Cintra & Figueiredo, 2004, p. 101).

Sob a concepção kleiniana, penso que Conrado e Atílio, mesmo com suas
singularidades, podem vir a circular pelas duas posições, principalmente caso consigam
perceber as particularidades da sua condição psíquica, enquanto Otto fixou-se na
posição esquizoparanoide, com as características mais primitivas do humano.
Outro ponto teórico de reflexão nesta tese foi a teoria de Guiraud (1931) sobre
tipos de crimes, que retomo a seguir.

42

Grifo meu.
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VII. 3 − Crimes do eu, isso e supereu
Encontrei para o debate teórico algumas propostas de teorias para o crime
(Guiraud, 1931 e Tendlarz, 2008). Paul Guiraud (1931), em seu texto “Os assassinatos
imotivados”,43 propõe duas categorias de crimes: os crimes do eu e os crimes do isso.
Nós desejamos chamar a atenção para outra categoria de assassinatos realizados pelos
alienados, sem intervenção de um impulso ou de uma cólera patológica, e que não
parecem ser motivadas por uma ideia delirante [...] Nestes casos, é preciso admitir a ação
de movimentos inconscientes dos quais daremos alguns exemplos. Nós diremos,
utilizando a terminologia de Freud, que se devem distinguir os crimes do Eu e os crimes
de si mesmo (SOI). No primeiro caso, o indivíduo age de sua plena vontade e com ilusão
de liberdade; no segundo caso, o organismo obedece diretamente ao Isso, Id (ÇA), o Eu
fica como espectador admirado, passivo e algumas vezes resistente. (Guiraud, 1931, pp.
25-6).44

Nessa linha de raciocínio, a priori reconheceríamos Otto como representante de
um crime cometido por ideia delirante. Atílio pelo tipo de “crimes du Moi” e Conrado,
“crimes du Soi”, isto é, determinado pelo id (ça).
Amparado nessa teoria de Guiraud, e refletindo sobre o caso Aimée, Lacan (1932)
acrescentou a esses dois tipos de crime a concepção de crimes do supereu, a propósito
da paranoia de autopunição de sua paciente. Essa noção ficou limitada à discussão desse
caso específico e não retornou em sua teorização posterior, em relação à psicose. Com
essa problemática, poderia ser corroborada a ideia de que alguns crimes cometidos por
psicóticos são crimes do supereu. Atílio, especialmente, se acomodaria nessa
terminologia, pois me pareceu o mais próximo da reação autopunitiva paranoica, o que
me levou a levantar também a hipótese do diagnóstico de neurose de autopunição45
(capítulo V).

43

Les Meurtres Immotivés.
Nous désirons attirer l'attention sur une autre catégorie de meurtres réalisés par des aliénés, sans
intervention d'une impulsion ou d'une colére pathologique, et qui ne paraissent même pas motivés par
une idée delirante [...] dans les cas de ce genre, il faut admettre l'action de mobiles inconscients dont
nous donnerons quelques exemples. Nous dirons, en utilisant la terminologie de Freud, qu'on doit
distinguer les crimes du Moi et les crimes du Soi. Dans le premier cas, l'individu agit sa pleine volonté et
avec l'illusion de la liberté; dans le second, l'organisme obéit directement au Ça, le Moi restant un
spectateur étonné, passif et quelquefois résistant. (Tradução livre da autora.)
45
Sugestão do Prof. Dr. Christian Dunker, na banca de qualificação.
44
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Ao se submeterem ao mandamento tirânico do supereu: Goza!, esses sujeitos
partem para a ação. Sem a mediação do significante nome-do-pai, e não tendo passado
pela elaboração da castração, tampouco inscrito o significante fálico, o psicótico não
contaria com a função pacificadora: aquela que enlaça o gozo à função fálica e permite
dar sentido simbólico ao Outro absoluto e gozador, barrando-o e inscrevendo a
interdição e falta no Outro (

).

Tendlarz (2009), citando a aula de Jacques-Alain Miller de fevereiro de 2005,
propõe pensar os crimes do isso, do eu e do supereu articulando-os aos três registros
borromeanos. Distingue ele os crimes do imaginário, próprios do estádio do espelho; os
crimes do simbólico, que atacam os representantes da autoridade; e os crimes do real,
em que a realidade resulta ser uma figura mista entre o simbólico e o real.
Apesar de não ter tido acesso à fonte original da citação de Miller, creio que esse
viés conceitual amplia a discussão sobre os tipos de crimes de Guiraud. Receio, porém,
que restrinja o raciocínio sobre a complexidade do ato que encontramos na análise dos
nossos sujeitos de pesquisa. Por exemplo, arriscar articular os crimes do eu (Guiraud)
com o registro imaginário; os crimes do Id (puramente pulsionais) com o registro do
real; e os crimes do supereu com o simbólico.
Pelos dados coletados, poderia destacar o crime do imaginário para Conrado e
Otto, por se tratarem de dois sujeitos presos no estádio do espelho. Atílio melhor se
ajustaria no tipo de crime do simbólico, pelo ataque à figura de autoridade,
especialmente por ter sido excluído da filiação, condição simbólica de pertença. De
outro lado, poderia acomodar Otto nos crimes do real, por remeter à figura mista, citada
por Tendlarz, um crime motivado pela pulsão (real) e pelo Outro (simbólico), ainda que
absoluto, representado por uma mãe invasora. Mais, posso colocar Conrado na fronteira
entre o imaginário (quando a representação egoica do amor ficou ameaçada, ele
agrediu) e o real, representado este pela química do seu cérebro: o “desliga-liga”, ao
qual ele se referiu.
Força concluir que os três sujeitos apresentam as características borromeanas.
Toda metáfora delirante (Otto) tem sua faceta simbólica, pois se trata de uma
linguagem. O amor (Conrado), apesar de sua premência imaginária, tem laços com o
simbólico e o real; Atílio, em seu embaraço com o pai da horda, um pai não marcado
pela castração simbólica e pelo gozo fálico, nos recorda que este gozo funda-se na
articulação entre o real e o imaginário.
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Evidencia-se que o que mais se acentuou nesse esforço de enquadre foram as
contradições e mobilidades entre os registros borromeanos. Da mesma forma, afirmar
que os casos ilustram a estrutura psicótica não significa afirmar que, por ter foraclusão
do nome-do-pai, a psicose estaria excluída do simbólico. Aprendemos com Otto que,
apesar de estar ele excluído da função fálica, os emblemas fálicos continuavam a
circular em seu imaginário. (Não por nada sua reivindicação, que abrangia de carro e
relógio de ouro a dinheiro e mulher.) A questão parece desembocar em como os três
elementos do nó borromeu se enlaçam: afinal, eles são interdependentes.
Retomarei ao enlaçamento dos elementos psíquicos em nossa discussão final.
Desejo ora resgatar outra reflexão que acompanhou a elaboração desta tese. Trata-se do
diagnóstico de psicose.
VII. 4 – Estrutura e psicopatologia não-toda
Meus estudos lacanianos demonstraram que na psicose é preciso pensar cada caso
como uma singular forma de relação dos três registros borromeanos. Diferentemente da
neurose − em que o que foi inscrito retorna no recalcado −, na psicose, o significante
que não ficou inscrito pela via simbólica reaparece como exterior à realidade psíquica.
Que se passa, pois, no momento em que o que não é simbolizado reaparece no real? Tem
sua serventia empregar a esse respeito o termo defesa. É claro que o que aparece, aparece
sob o registro da significação [...] Uma significação essencial que diz respeito ao sujeito
[...] Mas por que será aqui que o recalque não cola, isto é, não tem como resultado o que
se produz quando se trata de uma neurose? (Lacan, 1955-6, p. 103).

Explica-se a pergunta:
Quando alguma coisa aparece no mundo exterior que não foi primitivamente simbolizada,
o sujeito se vê desarmado, incapaz de fazer dar certo a verneinung (negação) com relação
ao acontecimento. O que se produz tem o caráter de ser excluído do compromisso
simbolizante da neurose, e se traduz em outro registro, por uma reação em cadeia ao nível
do imaginário [...] O sujeito por não poder fazer uma mediação simbólica entra [...] em
outro modo de mediação [...] por uma proliferação imaginária. (Lacan, 1955-6, p. 104).
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O acesso do psicótico ao simbólico é singular. Lacan (1955-6) diz que o psicótico
fica de testemunha aberta do inconsciente, do discurso do Outro, por não ter ele o véu
do recalque que protege o neurótico da sua relação com o Outro.
Calligaris (1989) lembra:
Um universal positivo próprio da psicose é extremamente problemático, porque, se não
existe uma amarragem central para todos, seguramente não há uma significação que seja
a mesma para todo psicótico [...] o certo é que não existirá uma significação que seja a
mesma para todo sujeito psicótico, se houvesse não seriam psicóticos. (Calligaris, 1989,
p. 33).

Ao analisar os casos, com frequência pendi para o diagnóstico estrutural de
psicose, ainda que o considerasse insuficiente para justificar a passagem ao ato
parricida. Como já dissera: nem todo psicótico comete o parricídio.
Exceto para Otto, em vários momentos da feitura desta tese estive em dúvida
sobre o enquadre de Atílio e Conrado em uma estrutura psicótica. Se fosse uma psicose,
seria um tipo fora de crise, que se assemelharia mesmo à neurose?
Calligaris (1989) aborda o assunto.
Estrutura psicótica fora de crise é a de um sujeito psicótico que nunca enfrentou uma
crise, nunca encontrou uma injunção que o forçasse a referir-se a uma função paterna e
então a construir uma metáfora delirante. (Calligaris, 1989, p. 41).

A partir dessa afirmação, posso presumir que Atílio e Conrado não exemplificam
a psicose fora de crise: interpreto que ambos se encontraram com uma injunção de apelo
ao nome-do-pai. O cometimento do crime − confirmação da foraclusão da inscrição do
nome-do-pai na estrutura psíquica dos mesmos −, configura, nesse sentido, uma psicose,
ainda que sem constituição da metáfora delirante.
Nos anos 1950, no seminário sobre as psicoses (1955-6) e no texto “De uma
questão preliminar a todo tratamento possível da psicose” (1957-8b), entendia-se a
amarração do sujeito neurótico pelo significante nome-do-pai: a ocorrência da
foraclusão desse significante organizava uma subjetividade psicótica.
Calligaris (1989) expressa graficamente essa noção teórica.
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Figura 6

Em contrapartida a tais concepções, encontrei a proposta de Dunker (2009, 2010)
de uma psicopatologia não-toda. Essa sugestão é uma tentativa de ler o sujeito de uma
maneira não integrativa.
Dunker (2006) considera que a diagnóstica psicanalítica é muito mais extensa que
a diagnóstica da estrutura. O autor empreenderá denso caminho para sustentar essa
afirmativa retomando conceitos lacanianos:
O sujeito se apoia na estrutura, ou seja, a estrutura não é o sujeito, o sujeito se apoia nela.
Portanto, o tratável pela análise se reduz ao fantasma ($ a), às relações com o desejo e o
sintoma e à organização narcísica (i(a)- moi) [...] Há pontos de apoio do sujeito na
estrutura, mas há também dimensões do sujeito que ex-sistem à estrutura. (Dunker, 2006,
p. 136).

Dunker (2009) examina a hipótese de uma psicopatologia não-toda, derivada de
quatro elaborações de Lacan: a teoria das estruturas, a proposição dos quatro discursos,
as formulações sobre a sexuação e a teoria dos três registros. Lembra o autor que a
teoria dos discursos foi feita para tratar do impossível, inferido para as profissões
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impossíveis: governar (discurso do mestre); educar (discurso universitário); analisar
(discurso do analista).
Para Dunker (2009), a psicopatologia de orientação lacaniana encontra-se em dois
eixos. A estrutura como algo da ordem do necessário, como uma condição, cujo ponto
de necessidade se fundaria na existência de “ao menos um que não se escreve na função
fálica”, representado pela figura do pai da horda primitiva, aquele que escaparia à
castração, aquele que está fora da função fálica.
Uma segunda leitura da estrutura − e a partir daqui entramos no campo da nossa hipótese
− é a de que esse necessário se relaciona tanto com o possível como com o impossível.
Por quê? Porque o problema desse modelo é nos permitir pensar diferenças estruturais no
homem e na mulher [...] ou seja, aqui para todo que se escreve na função fálica nós
subdividimos: aqueles que se inscrevem na via do ter e aqueles que se inscrevem na via
do ser [...] Essas são subdivisões secundárias, no fundo homem e mulher são só diferentes
posições em relação ao falo. (Dunker, 2009, p. 9).

Dunker apoia-se nas quatro categorias lógicas de Aristóteles, reinterpretadas por
Lacan no seminário XX. O Necessário (ao menos um que não se escreve em função
fálica); o Possível (para todo que se escreve em função fálica); o Impossível (não existe
nenhuma que não se escreva em função fálica); e a Contingência (não todo um se
escreve em função fálica).
Especificamente para esta tese, utilizei parte do raciocínio de Dunker para o
diagnóstico do parricídio. Em seu decorrer, discuti o conceito de estrutura psicótica,
demonstrei a posição subjetiva dos entrevistados nas fórmulas da sexuação e resgatei o
debate sobre a amarração do nó-borromeu.
Não incluí aqui a teoria dos discursos, porque tive conhecimento da hipótese de
Dunker somente na reta final. Deixo indicada para futuro próximo a discussão sobre o
parricídio com o quaternário conceitual proposto por Dunker.

VII. 5 − Passagem ao ato
Daqui para frente, discuto a passagem ao ato e encaminho o raciocínio para uma
proposta de diagnóstico.
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No capítulo III, discuti a teoria da passagem ao ato. Entendo que o de Conrado
caracterizou-se por um curto-circuito: ausência de consciência e premeditação, sem fuga
do local do crime. Atílio fez um julgamento consciente e premeditado para seu ato, com
fuga da cena criminal. Em Otto, houve um julgamento delirante: após o delito, enterrou
o corpo da mãe e colocou uma cruz em cima.
Esses dados produziram outra pergunta: subjacente ao ato criminal, o que os
sujeitos desconheciam sobre si? Quais saberes de si não puderam suportar? Não sou
amado, sou um tolo (Conrado); meu pai não é provedor (Atílio); minha mãe impede o
acesso aos objetos (Otto). Nas três situações, há um elemento em comum: ficar fora de
um lugar almejado.
Na psicanálise lacaniana, se entende que na passagem ao ato o objeto que sustenta
a fantasia sofre uma queda na montagem fantasmática, produzindo o embaraço do
sujeito. O ato ocorre quando o sujeito se confronta com aquilo que ele é como objeto a
para o Outro − melhor dizendo, como não sendo o objeto causa do desejo do Outro,
produzindo a angústia.
Entendo que os crimes não foram cometidos como uma mensagem dirigida ao
Outro, do qual se espera por uma interpretação. Em nenhum dos casos, por isso, não
considerei uma encenação de acting out.
No mesmo capítulo, apresentei a origem da angústia, na visão de Freud, em quatro
situações: 1) desamparo (imaturidade inicial da vida); 2) medo da perda de ser amado;
3) temor de ser castrado; 4) temor do superego.
Localizo em Conrado a vivência do desamparo, o medo da perda do amor e de ser
castrado. Em Atílio, o temor de ser castrado e o temor do superego. Quanto a Otto, não
o reconheci nessas circunstâncias angustiantes, exceção feita, com certa ressalva, ao
medo de ser castrado, pelo receio do encontro com o outro sexo, que o impediu de se
deparar com as questões subjetivas suscitadas pela percepção da anatomia sexual, tal
como proposto por Freud nos textos sobre o complexo de Édipo.
Levanto a hipótese de que Otto está na vivência gozante e distante da elaboração
do desejo enquanto inscrição simbólica, em um tempo em que não constituiu uma
fantasia sobre um lugar para si na relação com o Outro. Acrescento que identifico Otto
como o entrevistado mais próximo da proposta conceitual do Kakon. Compartilho aqui
da afirmação de Dutra (2002), segundo a qual a teoria da passagem ao ato de Lacan não
dá conta nos casos de psicose: nestes, não se trataria de um embate com o desejo e, sim,
com o gozo. Questiono um aspecto: ainda que concorde que os psicóticos estão
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propensos ao “empuxo ao gozo”, como efeito da foraclusão do significante organizador
nome-do-pai, isso não ficou claramente identificado nos casos de Conrado e Atílio.
Conrado e Atílio encontram-se em uma situação que poderia ser denominada de
fronteira móvel, transitando entre o “empuxo ao gozo” e as marcas do desejo, no
intervalo entre os dois tempos, vivendo a angústia. Como pontua Lacan (1960), no texto
“Subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano”, uma das
condições da posição desejante é o interrogar-se sobre o que sou para o desejo do
Outro. Conrado e Atílio construíram uma teoria sobre o lugar que ocupavam. Otto, por
sua vez, esteve imerso no Outro absoluto, sem condições de se interrogar sobre quem
seria: é necessária a separação, retirar-se da alienação para surgir uma pergunta sobre si.
Nessa ótica, sugiro entrada da separação para Conrado e Atílio – sem, no entanto, a
produção do efeito simbólico da castração.
Se na psicanálise freud-lacaniana é na separação, operando como castração, que
surge a condição de um ser desejante, Conrado e Atílio tiveram notícias da inscrição
desejante. Numa analogia, se a castração fosse uma linha cheia ________−
representando uma ideia de efetividade e consistência −, no caso de Conrado e Atílio
essa linha seria pontilhada - - - - - -. Por um lado, está presente, mas com intervalos de
vazio, ocasionando um efeito de castração não efetiva. No caso de Otto, a entrada dessa
linha sequer ocorreu, está excluída, melhor dizendo, foracluída, numa típica organização
da psicose.
De todo modo, a definição de Julien (1999) para a fórmula da passagem ao ato −
“eu mesmo faço a justiça, ali onde a lei falha” (p. 62) − foi identificada nos três sujeitos
desta pesquisa. Nos três casos, apesar de suas singularidades, a lei simbólica,
representada pela interdição do parricídio, esteve foracluída.
Em outra reflexão, Melman (2008) propõe que a violência surge no momento em
que a identidade de pertencimento se perde. O sujeito se vê desconhecido, rejeitado,
menosprezado:
Se minha dignidade de homem ou de mulher se encontra recusada, pode ser que o único
meio que eu venha a ter para me trazer de volta à existência seja o da violência. (Melman,
2008, p. 78).

Em estar de acordo com essa afirmação, penso sobre qual elemento psíquico
possibilita a pertença de um sujeito. Tal ponderação me encaminhou a três direções de
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pensamento: psicose ordinária (1998), conceito de traço do caso (Bernardino, 2010) e
filiação (Cintra e Figueiredo, 2004).
VII. 5-a − Psicose ordinária

A partir do Seminário RSI e o Sinthoma, através de sua interpretação de James
Joyce, Lacan (1975-6) começou a tratar de outras manifestações da psicose, mais
discretas e com ausência dos fenômenos elementares.
À perspectiva estrutural, em foco num primeiro momento, acrescentou-se,
posteriormente, a localização do sujeito não apenas em termos de estruturas psíquicas e
seus modos de defesa diante da castração, mas em relação aos modos de amarração
borromeana e formas de gozo.
Nessa perspectiva, incluo o livro La psicosis ordinária, que contém novas
informações das sessões clínicas do campo freudiano a par de discussões teóricoclínicas, ocorridas em 1998.
Nas conversações de Arcachon e Antibes, foram discutidas as formas de atar e
desatar o nó-borromeu; os fenômenos do corpo que não são interpretados de maneira
clássica e o manejo da transferência nas novas psicoses. O termo “psicose ordinária”
coincide com a classificação psiquiátrica de psicose simples ou inespecífica, ou seja, os
casos de difícil classificação.
Os organizadores entendem que aquilo que orienta a clínica consiste em localizar
aquilo que, em determinado momento, para um sujeito se desengata, na relação com o
Outro, desata. Localizar esse momento, possibilita esclarecer o elemento que fazia o
engate para o sujeito.
Tais encontros permitiram a discussão sobre a possibilidade de a flutuação ocorrer
de uma estrutura a outra e se o modo de estabelecer o diagnóstico de estrutura deveria
ser mudado. Relativizou-se o desencadeamento da psicose como determinada pela
foraclusão do significante nome-do-pai e dos fenômenos elementares como condição
sine qua non para a psicose. As discussões desviaram o foco da premissa de o nome-dopai estar ou não inscrito, voltando-se para a discussão sobre o que faz os registros do
nó-borromeu ficarem atados.
Bernardino (2004) discute os casos clínicos designados como inclassificáveis,
debatendo o posicionamento de Jacques-Alain Miller. A autora relata que Miller, ao se
interrogar se esses casos implicariam uma gradação entre neurose e psicose, respondeu
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negativamente, afirmando que tanto na neurose quanto na psicose há o ponto de
capitonê.46 Num caso, é o nome-do-pai; no outro, coisa diferente do nome-do-pai.
Bernardino (2004) questiona se essa afirmação poderia levar à compreensão de
que a neurose seria uma forma “amena” de psicose. Recorda a autora que o raciocínio
estaria na contramão da proposta lacaniana, que acentuou a heterogeneidade das
psicoses em relação às neuroses.
Bernardino (2004), ao concluir pelo valor instrumental do sintoma articulado ao
significante do nome-do-pai, igualmente registra que, nos encontros, esclareceu Miller
tratar-se a distinção muito mais de artifícios teóricos do que de uma necessidade clínica,
admitindo a continuidade das ideias lacanianas e não seu rompimento.
Força salientar que a clínica borromeana não desconsidera a clínica do nome-dopai e a clínica estrutural. Tão só – em mudança de perspectiva − relativiza o nome-dopai. Como se disse, na clínica estrutural, a psicose era o resultado de uma negatividade,
da ausência do significante nome-do-pai. Com o sistema de atar do nó-borromeano, o
nome-do-pai passa a ser uma das formas de prender o nó.
O nó-borromeano compõe as três dimensões espaciais habitadas pelos seres
falantes e se organizam em torno do vazio (objeto a). Ele é formado por três círculos
que representam o Simbólico (S), Real (R) e Imaginário (I).

Figura 7

Embasada nos textos psicanalíticos e no Dicionário de Psicanálise, fiz um resumo
de cada elo do nó-borromeu. O Imaginário como o lugar do eu por excelência, passível
de ser representado de diversas maneiras, por meio de imagens. Essa instância pode ser
vista na relação dual do sujeito com a imagem de um semelhante − exemplo disto: o

46

Metáfora utilizada por Lacan para demonstrar que, do mesmo modo que o ponto com que um tapeceiro
une entre si as diferentes partes de um estofado, o ponto capitonê fixa a significação em uma determinada
cadeia de significantes.
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estádio do espelho. O Imaginário é o campo das satisfações libidinais ligadas às
imagens.
O Simbólico, demonstrado pelas construções lacanianas, por intermédio das leis
da linguagem, obedece às suas regras e leis. Trata-se sempre de símbolos organizados
na linguagem: portanto, funcionando a partir da articulação do significante e do
significado. Tal instância designa a ordem, representado pela função simbólica, a que o
sujeito se liga pela linguagem. O Simbólico libera o sujeito de sua alienação a seu eu
(imaginário).
O Real − oposto do imaginário − designa uma realidade impossível de
representação e de simbolização. O Real pode ser reconhecível nas fixações ou nas
repetições. A experiência analítica confirma que parte de real nos sujeitos sempre
escapa, torna-se inacessível.
Entendo o Imaginário como a imagem de si; o Simbólico como os traços nos
quais o sujeito se identifica; o Real como o campo pulsional. Cada qual em sua
singularidade, esboçam os três casos a circulação entre os três elos.
A letra a, no centro do nó-borromeu, na intersecção dos anéis, se refere ao
conceito de objeto a na teoria lacaniana. Entendido como um objeto pulsional, sem
materialidade ou consistência, o objeto a deve ser percebido como um resto do processo
de simbolização, na medida em que nem tudo do real é passível de ser transferido para o
nível simbólico – assim, nem tudo da experiência psíquica pode ser representado.
O objeto a, na teoria de Lacan, ocupa o lugar daquilo que na estrutura não é redutível ao
significante. Sua função permite que venha a desempenhar uma grande diversidade de
papéis nos avatares da subjetividade. Pode remeter tanto à dimensão do desejo, quando é
valorizado seu estatuto de objeto enquanto perdido, quanto à dimensão do gozo, quando é
seu valor de fetiche que vem à frente, operação que, segundo Freud, tem por objetivo
recusar a castração e a falta que ela implica. (Souza, 1994, p. 78).

Lacan considera o significante nome-do-pai como o quarto elo (Σ) que une esses
elementos do nó-borromeu.
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Figura 8

O nome-do-pai rege a dinâmica subjetiva, fundando um sujeito desejante por meio
da introdução da lei e da interdição. Faz parte da existência humana o encontro com a
impossibilidade de acesso à satisfação total − logo, a função do pai possibilitará a forma
com a falta será registrada na estrutura.
No último tópico, retomo a discussão do nome-do-pai e a articulo com os achados
da pesquisa.
VII. 5-b − Traço do caso e filiação

Recente trabalho de Bernardino (2010) compartilha com os leitores a novidade
clínica dos centros parisienses. A autora propõe uma atualização sobre a escuta e prática
psicanalítica através do termo “traço do caso” como estratégia para pensar a clínica, a
partir do conceito de “fato clínico”, discutido pelos psicanalistas franceses Melman,
Czermak e Thibierge.
Bernardino (2010), citando Melman, define o fato clínico como o destacamento
de um traço. Haveria nos casos clínicos algo que faria “um” e possibilitaria identificar
sua especificidade. Cita igualmente Lacan (1961-2), que concebeu o conceito de traço
para definir essa marca identificatória, necessária para o sujeito poder se reconhecer no
campo simbólico, e que chamou de “unário”, por sua função de permitir a alguém
contar-se como “um”, diferente dos outros.
Situar o traço é encontrar, nos diferentes pontos de repetição de um sujeito, o que marca
sua singularidade, relacionada certamente com sua estrutura clínica e com seus sintomas,
mas peculiares a ele. (Bernardino, 2010, p. 23)
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Acrescenta a autora que o traço é o suporte do Eu. Nessa perspectiva, acentuo
minha hipótese de que a montagem egoica de Conrado se organiza em torno do traço do
amor; em Atílio, do pai provedor. Em ambos, reconheço acesso ao simbólico, ainda que
por representações acentuadamente imaginárias (como se o acesso deles ao Simbólico
fosse possível pela marcação imaginária). Em Otto, não percebi o traço que o insere no
simbólico, em que pesassem seus pedidos de objetos fálicos (mulher, dinheiro). A
contribuição teórica do “Um”, que singulariza o sujeito, me encaminhou para outro
aspecto importante na discussão dos casos.
Afirmativa de Cintra e Figueiredo (2004) − “O que se observa nas psicoses é uma
recusa maciça da filiação e do mundo criado pelos antepassados” (p. 143) −, a par de
sua reflexão sobre a importância da triangularização para a saúde psíquica, tornou-se
fundamental para a discussão final.
Um poder paterno que vem moderar o poder materno, compatibilizando-se com ele, isto
é, sem desautorizá-lo, conduz a um sistema de mediações que é o próprio princípio
democrático de constituir diversos poderes para se evitar a concentração excessiva do
poder em uma única instância, o que favorece o abuso, a arbitrariedade e o despotismo.
Entretanto, só há triangularização se as figuras paterna e materna se mantiverem
discriminadas e estabelecerem um relacionamento de amor entre si. (Cintra & Figueiredo,
2004, p. 162).

Esta noção conceitual coaduna-se com as características da posição depressiva e a
passagem pelo complexo de Édipo. Cintra e Figueiredo (2004) acentuam o
reconhecimento da filiação, isto é, sem auto-engendramento decorre uma dívida para
com os pais:
É preciso deixar de querer ser tudo para tornar-se alguma coisa; e, somente quando os
ferimentos narcísicos da infância foram em grande medida superados, abre-se espaço para
investir o mundo extrafamiliar e fazer uma inserção nele. (Cintra & Figueiredo, 2004, p. 160).

Todos esses aportes, provindos embora de tradições e alinhamentos teóricos
diversos, levaram a uma mesma questão crucial para o estabelecimento do diagnóstico:
qual seria o elemento psíquico que amarra e, consequentemente, desamarra sua
organização? O que faz pertença a um sujeito? Na teoria do fato clínico, destacamos o
traço unário; na teoria lacaniana o Sinthome e o significante nome-do-pai; na teoria
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kleiniana a filiação. Nesta etapa final, construirei uma hipótese para o parricídio,
levando em consideração as concepções teóricas apresentadas.
VII. 6 − Hipótese para o parricídio
Nesta pesquisa, tivemos dois casos de morte do pai (patricídio) e um caso de
morte da mãe (matricídio), este em um contexto familiar, em que o pai da realidade já
havia perdido a vida em acidente automotivo.
O estudo do parricídio direcionou, naturalmente, o leme da tese para a temática da
filiação. Na teoria psicanalítica, pai e mãe são, antes de tudo, funções que podem
mesmo ser desempenhadas por outras pessoas, caso os pais biológicos não possam
exercê-la. Se puder se afirmar que nenhuma teoria psicanalítica, independentemente de
seu alinhamento teórico, desconsidera a importância fundamental das funções materna e
paterna, podemos dizer que os autores variaram na entonação. Casos do acento sobre a
mãe, na teoria de Klein, e da acentuação da noção de pai, na teoria freud-lacaniana.
Para Klein (1952), as relações objetais se iniciam com as experiências do bebê
com a alimentação e a presença da mãe.
Essa relação é a princípio uma relação com um objeto parcial, posto que os impulsos
orais, tanto libidinais como destrutivos, são desde o início da vida dirigidos em particular
para o seio da mãe. (p. 87).

Acrescenta ela:
O seio da mãe, tanto em seus aspectos bons quanto em seus aspectos maus, parece
também fundir-se, para ele, com a presença física da mãe, e a relação com ela como uma
pessoa é assim construída gradualmente desde o estágio mais inicial. (Klein, 1952, p. 87).

Nos casos desta pesquisa, a importância da mãe dos entrevistados − mesmo
naqueles em que o pai foi o foco do assassinato − se destacou nos relatos. Atílio não
externou impulsos matricidas, mas o desejo materno de morte influenciou seu ato
patricida. Otto realizou seu crime contra a mãe. Em seu triplo atentado − no qual
efetivamente assassinou pai e avó − Conrado, despertou minha atenção em relação ao
número de facadas desferidas em cada familiar. Quatro na mãe (o que, possivelmente,
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permitiu que ela sobrevivesse), 17 no pai e 21 na avó. Interrogação que me surgiu: teria
ele buscado preservar a mãe?
Nos textos psicanalíticos de tradição freud-lacaniana, a mãe é apresentada
fundamentalmente como a que dá suporte para a entrada da função paterna. Se o pai real
é quem transmite a castração, cabe a mãe possibilitar ou não que essa ação psíquica
opere. Normalmente, entende-se que é o pai quem possui um referente: o falo. E a mãe?
Não tem ela um referente que a defina? Por que Lacan não propôs um conceito de
destaque para a mãe, como o fez com a função de interdição, representada pelo
significante nome-do-pai? Não haveria uma contraparte materna ao nome-do-pai?
Poderia pensar em algo como nome-da-mãe ou qualquer outro termo? Independente do
nome, é importante reconhecer que apesar do pai ter sido morto, foi a mãe que se
revelou importante na narrativa dos entrevistados.
Em troca de e-mail com o Dr. Octávio de Souza, lembrou-me ele que não era
verdade que Lacan − mesmo sendo Lacan, autor que deu muita importância ao pai −
ignorasse a mãe:
No Seminário IV, por exemplo, ele fala muito sobre ela, sobre o dom de amor. A
experiência do estádio do espelho gira toda em torno do olhar da mãe; na metáfora
paterna, o desejo da mãe é um fator da equação, no Édipo, a criança é, de início, o falo da
mãe. Nas considerações sobre a psicose, observa que o nome-do-pai é veiculado pelo
discurso da mãe. (Souza, 2011).

No pensamento de Melman (2008), encontrei outro autor de apoio à minha
reflexão:
Se houvesse um referente do qual a mãe tivesse podido ser função, isso teria resolvido a
questão; a cada um seu referente, para os homens, o falo, para as mães, uma divindade
especificamente feminina, sei lá eu; mas é evidente que, por essa operação que lhes trago,
a mãe, ela também se torna função! Função desse falo que ela tem agora o encargo de
guardar, manter e transmitir com os mesmos direitos que seu parceiro no lar. (Melman,
2008, p. 135).

A mãe é quem primeiro introduz o Outro. Ela própria está marcada pela falta: um
ser desejante, portanto, introduz a criança na complexidade da existência psíquica. A
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mãe transmite a falta, por exemplo, quando aponta seu desejo em outra direção, que não
apenas em relação ao filho.
O presente que ela poderia dar a seu filho seria deixá-lo entender que ele não basta para
preencher seu desejo, e que ela é capaz de desejar fora dele e para além dele [...] no
melhor dos casos será isso: sim, você tem a ver com o meu desejo, mas você não basta
para fechá-lo. (Melman, 2008, p. 142).

Destaco um primeiro viés para o diagnóstico no parricídio: acentuar a importância
da mãe para a amarração dos elementos psíquicos. No seminário V, Lacan afirma que o
pai real só se realiza se for mediado pela palavra da mãe. A principal função da mãe é
transportar, transmitir o pai real − caso contrário, nada feito na marcação da castração e
do pai simbólico. A mãe se reconhece, assim, também submetida à lei do pai.
No seminário IV (“As relações de objeto”), Lacan apresenta o quadro abaixo, com
as possibilidades de os sujeitos se subjetivarem na relação com os objetos. Para o autor,
o processo de simbolização (Édipo, metáfora paterna, nome-do-pai) se realiza em três
tempos (frustração, castração e privação), e cada tempo é marcado pela falta do objeto.
AGENTE

FALTA

OBJETO

Pai Real

Castração Simbólica

Falo Imaginário

Mãe Simbólica

Frustração Imaginária

Seio Real

Pai Imaginário

Privação Real

Falo Simbólico

A falta inscrita na Frustração coincide com o período das primeiras experiências
do bebê. Nesse primeiro momento, a criança ocupa o lugar de objeto de desejo da mãe
(falo), assim ela é introduzida no universo simbólico (campo do Outro) da Lei (nomedo-pai). É o processo de humanização do ser falante, que tem como agente a mãe
simbólica (mãe marcada pela falta).
Na Castração, o pai entra para interditar a mãe. O pai real é o agente, sendo
apreendido pela criança como imaginário na figura terrível e tirânica do pai. Caberá à
mãe fazer a mediação da entrada paterna.
Na Privação, o agente é o pai imaginário e idealizado. A falta se inscreverá no
registro do real, porque aponta para o impossível: nessa perspectiva, o falo imaginário
converte-se em falo simbólico. A privação é entendida como a saída do Édipo, por
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reconhecer a castração do pai onipotente para um pai potente, enquanto portador de um
dom.
Nesse raciocínio de Lacan, temos a acentuação na função da mãe na operação da
frustração; do pai, na operação da castração e privação. Como os casos desta tese
apontaram na direção da frustração, temos a mãe como agente fundamental. Nessa
perspectiva, o raciocínio aproxima-se da compreensão kleiniana sobre a mãe:
Klein é muito sensível à dimensão de desamparo do recém-nascido, que, afastado da mãe,
vê-se entregue à sua própria violência pulsional [...] a situação de estar sendo devorado por sua
própria fúria pulsional é o que, mais tarde, Klein veio chamar de fantasia do “seio mau”, e ela
vai centralizar nisso sua teorização: em vez de experimentar uma ausência, o psiquismo imaturo
vivencia uma presença nefasta. (Cintra & Figueiredo, 2004, p. 151-2).

Segundo Cintra e Figueiredo (2004), quanto mais frustrada a criança, mais cruéis
seriam seus impulsos contra os objetos primários, resultando em um ego e superego
mais severo e cruel, como observamos nos casos estudados.
A capacidade do ego para suportar tensão e ansiedade [...] para tolerar frustração é
um fator constitucional. Uma maior capacidade inata para suportar ansiedade parece
depender, em última instância, da predominância da libido sobre os impulsos agressivos,
isto é, da parte que a pulsão de vida desempenha desde o início na fusão das duas pulsões.
(Cintra & Figueiredo, 2004, p. 92).

Nestas duas últimas citações percebo diferenças na concepção metapsicológica: a
discussão sobre presença ou ausência, o debate sobre a falta como estruturante e os
fatores inatos, mas, tanto na teoria kleiniana quanto na lacaniana, deduzimos a mãe
como substrato psíquico fundamental para pensar o parricídio.
Ao recordar a proposta lacaniana das fórmulas da sexuação, acentuei que, do lado
homem da sexuação, impera a fórmula edipiana de Freud e suas duas interdições
(incesto e parricídio), que não foram suficientes para compreender os sujeitos desta
pesquisa. Voltei, então, a atenção para o lado da mulher, onde encontramos tanto a
lógica do gozo outro, quanto do gozo fálico. O lado da mulher está inscrito na lógica do
gozo fálico (carrega a marca da castração), podendo realizar a equivalência simbólica
proposta por Freud (pênis – falo= bebê), e, na outra vertente, a lógica do gozo Outro, ou
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seja, um para além do falo, do simbólico, logo, uma mulher/mãe que olha para além do
filho.
Quero com isso dizer que fui novamente conduzida para pensar o lugar do
materno, do feminino neste processo de diagnóstico para o parricídio. Não desconheço a
existência de vasta literatura − especialmente de tradição de alinhamento teórico
kleiniano − sobre a temática, ainda que esta minha tese não tenha seguido nessa direção.
Tal noção conceitual não foi ponto de partida e, sim − com a análise dos casos −, de
chegada.
Uma primeira conclusão: em estudos futuros, estabelecer um diálogo mais
próximo entre a teoria kleiniana e a lacaniana, especialmente no tocante ao estatuto da
mãe na constituição psíquica de um ser humano.
Sobre o pai nos capítulos IV, V e VI, demonstrei que na teoria lacaniana há
vários desdobramentos para a função do Pai. Discutimos o significante nome-do-pai,
apresentado como uma função que dava suporte ao simbólico. Falei igualmente da
metáfora paterna − entendida como uma operação psíquica, na qual o significante
nome-do-pai substitui a função do desejo da mãe. A eficácia da função paterna, desse
modo, dependia da mãe reconhecer, validar, autorizar o lugar do Pai. Em sua obra,
Lacan passou mais tarde a utilizar a concepção de nomes-do-pai, entendida aqui como
uma ação que possibilita a suplência como forma de tornar a metáfora paterna eficaz.
Com os entrevistados, demonstrei a afirmativa de Porgê (1998): no
desfalecimento do pai real, surge um apelo ao pai simbólico e, se este não se sustenta, o
apoio ficará no pai imaginário, acentuando as relações de rivalidade. Entendo que com a
falência do pai real e do pai simbólico, a ancoragem psíquica torna-se imaginária e, com
essa montagem associada à retirada do traço imaginário de filiação, que mantinha a
relação do filho com seus pais, torna-se uma configuração psíquica fértil para ocorrer a
passagem ao ato parricida.
Esta pesquisa também demonstrou que as interdições próprias do Édipo não se
estabeleceram nos entrevistados. Recorde-se Bernardino (2004) e seu raciocínio sobre
os três elementos de marcação de um sujeito: o traço; a entrada da Lei, pelas interdições
do incesto e parricídio (Édipo), e o sinthoma. Afirmei anteriormente que a marcação
edípica foi insuficiente para discutir os casos: resta-nos discutir as duas outras
marcações, o sinthoma e o traço.
A partir dos anos 1970, Lacan acentuou seu trabalho em torno da identificação
com o sinthoma (sinthome). Naquela última década de seu ensino, o nome-do-pai passa
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a constituir presença incondicional para a estrutura do nó-borromeano e do sujeito. O
quarto elo adquire a função de diferenciar o real, o simbólico e o imaginário,
possibilitando que eles se articulem como um real do simbólico do imaginário, um
imaginário do real do simbólico, um simbólico do imaginário do real.
Para Lacan (1975-6), o que liga o imaginário, simbólico e real é o sinthoma e
todos são cambiáveis:
O pai, como nome e como aquele que nomeia, não é o mesmo. O pai é esse quarto
elemento [...] sem o qual nada é possível no nó do simbólico, do imaginário e do real.
Mas há um outro modo de chamá-lo [...] chamar de sinthoma. (Lacan, 1975-6, p. 163).

O termo sinthoma (sinthome) designa o quarto círculo do nó-borromeu e é
aquilo que não cai, mas modifica-se, transforma-se para que continue sendo possível o
gozo e o desejo, sempre lembrando que “é radicalmente impossível separar os quatro
elementos” (Lacan, 1975-6, p. 119).
Passo a concluir que o nome-do-pai é o sinthoma. No entanto, constatei que a
organização borromeana do parricida opera com os três elos, mas se dissemos que o
nome-do-pai introduz a lei e a interdição, e nos casos desta tese isso não ocorreu, qual
poderia ser outro elemento que fizesse a amarração psíquica?
Encontrei um indício na seguinte afirmação lacaniana: “Há um certo número de
maneiras de traçar as cifras. A maneira mais simples é aquela que chamei de traço
unário” (1975-6, p. 126).
A partir de tais proposições, componho a segunda proposta de raciocínio para o
diagnóstico: o elemento de organização psíquica do parricídio precisa ser pensado pelo
conceito de traço, especificamente o traço de filiação.
Resgato um raciocínio elementar e fundamental no crime de parricídio: trata-se de
um rompimento familiar, uma quebra no laço de filiação. Compreendo que os critérios
que determinam uma filiação seguem a seguinte lógica: começa com a linguagem, que é
anterior ao nascimento de um sujeito. Esse simbólico que incide sobre o sujeito funda a
condição do significante pelo traço unário. Traço este que permite a transição da
categoria do universal pertencente ao grupo dos humanos para o particular, adquirindo
na sua existência um traço psíquico, que o particulariza e o diferencia dos demais.
“Cada traço unário é introjetado por uma operação singular, um a um: seu caráter
não-predicativo, de pura diferença” (Souza, 1994, pp. 75-6).
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Nossa hipótese para a segunda conjectura seria que o traço unário, ao invés de
fazer sua marcação simbólica, esteve ausente ou inscrito no registro imaginário.
Entendo que o traço de filiação é o que fornece uma identidade de pertencimento a um
sujeito, mas para Otto suponho uma exclusão na linhagem de filiação. Creio estar ele
excluído do traço de filiação: há um furo nesse circuito parental.
Para os casos de Conrado e Atílio proponho uma inscrição imaginária do traço
filial. O traço que sustentava a filiação de ambos foi imaginário: quando deixou de se
amparar no ideal, a passagem ao ato foi na direção da destruição dos pais da realidade.
Como dito, nos três sujeitos, identifiquei em comum um pedido, uma demanda ao
outro/Outro. Conrado clamou por amor. Desconhecer, em sua origem, por que sua mãe
não o desejara (sua ferida), levou-o a adormecer em “sono profundo”: ao acordar, o
“monstro” apareceu. Despertado do sonho de ser amado, assassinou.
Atílio demandou um pai que o avalizasse e transmitisse sua herança. Não
desconhecia seu desejo de matar, e não aceitou que seu pai se retirasse do lugar
demandado de provedor. “Agora chega!”: esta a ordem de comando para o patricídio.
Com Otto é diferente. Sua filiação não foi inscrita simbólica ou imaginariamente.
Seu pedido dirigiu-se a objetos concretos, queria comida, casa limpa, roupas. Ainda está
no campo da necessidade.
Diante desses argumentos, entendo que além do nome-do-pai, elemento para atar
o nó-borromeu, propôs-se o traço de filiação como uma alternativa de ligação dos anéis
borromeanos, principalmente para refletir os casos de passagem ao ato parricida.
Dessa proposta, desemboca nossa terceira conjectura: nem sempre há o crime de
parricídio, mesmo o assassinato tendo sido realizado pelo filho contra o pai e/ou mãe.
Recorde-se Cintra e Figueiredo, em sua observação sobre a recusa da filiação nas
psicoses. Isso ficou evidente no caso Otto, que entendo, como dito, excluído de uma
marcação simbólica e imaginária de filiação. Ainda que tenha matado a mãe, não o vejo
executando um crime parricida. Realizou ele um delito contra um ser humano, não
reconhecido como parental − mesmo quando atentou contra a irmã, não encontrei
inscrição de relação fraterna.
Conrado e Atílio tiveram filiação imaginária: interpretou-se que eles passaram ao
ato quando o elemento de ligação da filiação foi excluído pelos seus pais. Concluí que
Conrado e Atílio ilustram o crime de parricídio, uma vez que ambos se inscreveram em
uma linhagem de filiação, ainda que imaginária.
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Suponho que, para além do diagnóstico de estrutura psicótica pela foraclusão do
significante nome-do-pai, é o traço da filiação, pela presença imaginária ou por sua
ausência, que pode atar ou desatar o nó-borromeu.
Diante do exposto, poderíamos supor a possibilidade de prevenir a passagem ao
ato se, a priori, o ponto de ancoragem, o traço de filiação ao qual o sujeito se organiza
psiquicamente, tivesse sido identificado, evitando sua queda. Acrescento tal raciocínio à
prática clínica psicanalítica, propondo ficarmos atentos na escuta clínica e verificarmos
se os momentos de passagem ao ato dos pacientes ocorrem quando o traço da filiação
não consegue se sustentar para o sujeito.
Com a convicção de apresentar aqui uma obra aberta, finalizo esta tese
relembrando o passo a passo que comandou sua realização. Para cada entrevista,
busquei estabelecer o percurso teórico que melhor pudesse auxiliar a compreender a
temática proposta.
Em estudos futuros, pretendo articular o resultado desta pesquisa com a prática e o
diagnóstico clínico, pois entendo que a trajetória de um processo analítico consiste em
separar-se do pai e da mãe. Nessa ótica, toda trajetória analítica é um ato parricida,
ainda que simbólico − e assim deve ser.
A presente tese me fez também recordar a tão formulada (e sempre inquietante)
indagação: Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Ou seja, antes de nos
reconhecermos e interrogarmos sobre nosso ser, bem como sobre nosso pertencimento
sexual, do lado homem ou lado mulher da fórmula da sexuação, há outra marca mais
primitiva e fundamental: nossa filiação, De onde viemos!
Se na introdução lembrávamos Freud e seu miolo humano, em torno das questões
da morte e sexualidade, arriscaria propor, nesta reta final, que o ponto e marca central
do humano é seu traço de filiação – o que confirma a interdição do crime de parricídio
como uma operação psíquica mais primeva que a interdição do incesto.
Relevo ter se dado a coleta que resultou nesta tese em um contexto não analítico.
Os entrevistados não estavam em processo de análise − o que algumas vezes, suponho,
limitou a discussão. No entanto, a pesquisa confirmou que um sujeito sempre fala de si,
isto é, sempre devemos nos fiar, “avalizar” a experiência do sujeito que é a matériaprima de um trabalho analítico.
Como afirmou Souza (1994):
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A profissão de psicanalista não compele a viagens no espaço, mas, pelo contrário,
convida seu praticante a encontrar o estrangeiro na proximidade do que lhe é familiar: seu
outro não é nem geográfico, nem cultural, é íntimo. (p. 69).

Outra curiosidade deste trajeto: perceber como tema do parricídio produziu, nos
parceiros de trabalho e leitores, mal-estar maior do que a temática do incesto. Como
discutido com Figueiredo, em uma das orientações, talvez isso ocorra porque a
sexualidade, mesmo em um ato incestuoso, faz laço com a libido e enlaça o outro, ao
passo que a morte radicalmente destrói o objeto, ignorando a existência e subjetividade
do outro.
Tanto quando decidi empreender esta pesquisa, como agora, em que nela coloco
um ponto final, compartilhei e compartilho da afirmação lacaniana:
Se existe algo que está no fundamento de toda a experiência analítica, é certamente o fato
de que temos uma enorme dificuldade de apreender aquilo que há de mais real em torno
de nós, isto é, os seres humanos tais como são. (Lacan, 1956-7, p. 226).
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IX.1- CONRADO

E – entrevistadora

C - entrevistado

Agente – é o agente penitenciário, cuja presença é obrigatória de acordo com as regras
institucionais.
Obs.: a forma de apresentação dos dados seguiu a seqüência exata do relato do
entrevistado. Poucas partes foram inaudíveis e estão ausentes. Optei por modificar
nomes próprios e retirar nomes de cidade com o objetivo de evitar reconhecimento do
entrevistado.

E: Gostaria que pudesse contar a história sobre o que aconteceu?
C: Eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, nunca envolvi com droga. Trabalhador
desde solteiro. Ajudava meu pai e com 19 anos deu a primeira crise. Até que um belo
dia tinha chegado em casa , tomado banho e de repente deu a primeira crise e comecei a
quebrar, móveis, tudo, mas nunca agredi ninguém, sabe. Aí minha mãe levou para
consultar uma clínica em (nome da cidade) Aí o médico fez uma consulta comigo,
perguntou o que tinha acontecido. Falou para minha mãe que eu precisava ficar na
clínica pelo menos um ano para saber por que estava acontecendo isso. Aí fiquei um ano
na clínica, falava com psicólogo, assistente social e tudo. E aí perguntaram para minha
mãe o que tinha acontecido quando eu era pequeno, se tinha batido a cabeça. Aí minha
mãe contou que eu tinha uma vez caído do berço, eu caí e bati a cabeça no chão. Aí a
mulher disse que já que aconteceu isso vamos fazer um eletro da cabeça dele. Aí no
resultado deu que às vezes minha cabeça desliga e volta a ligar de novo, né.
E: você tem esse exame?
C: ficou lá em (nome da cidade). Quando tava para sair da clínica o médico chamou a
minha mãe. Vou dar alta pro Conrado, ele está recuperado, não tem problema nenhum,
só que um, porém, ele não vai poder ficar sem o remédio e tomando esse remédio não
pode beber bebida alcoólica. Tofranil para não deixar depressivo e principalmente o
Gardenal e vai ter que tomar para o resto da vida. Aí saí de lá, meu pai montou uma
fábrica no quintal de casa e começamos a trabalhar com chinelo de couro no verão e no
frio chinelo de pantufa aquele com pelinho. Com 23 anos arranjei minha namorada que
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é minha esposa e com 25 anos casei e levei minha vida. Tomava o remédio sempre e
direitinho, nunca deixei de tomar o remédio. E aí com 28 anos faltou o remédio, o
Gardenal. O outro, o calmante, antidepressivo eu tinha. Não tinha mais o remédio e não
encontrava, fui pedir na farmácia e ele disse que em seis dias chega. E já fazia sete dias
que estava sem o remédio. Aí telefonei para minha esposa e disse, oh, vou fazer uma
visita para a minha mãezinha. Ela falou tudo bem, pode ir. Aí peguei o carro e fui para
lá. Na hora que cheguei lá cumprimentei meu pai e minha mãe tava lavando roupa.
Cumprimentei ela, tudo. Vamos tomar um café? Vamos. Aí é só isso que eu lembro
porque quando voltei a si estava tudo ensangüentado. O que é que eu fiz dessa vez?
Nunca tinha brigado com ninguém. E chorando joguei a faca numa pia lá e fui pra
varanda e comecei a chorar: matei todo mundo. Pensei que tinha matado minha irmã,
minha avó que tava lá. Aí comecei a ouvir um choro longe, olhei para a frente, a minha
mãe né. Aí pensei, ela tá viva né. Ué será que não matei. Aí já encheu de gente e passou
uma viatura e encheu de gente. Minha mãe dizia pro policial, não acredito que
aconteceu uma coisa dessas. Ele nunca foi de briga e aí fui para a delegacia. Eu dizia
não estou bem, estou em crise. E aí o policial pela viatura disse que duas pessoas da
casa tinham acabado de falecer, meu pai e minha avó. Eu esfaqueei meu pai, minha avó
e feri minha mãe. Eu só fui saber depois. Minha avó tava dormindo e minha mãe tava na
cozinha e meu pai junto. E minha irmã tinha saído para trabalhar. Ela era contadora de
uma indústria. Hoje não sei se ela ainda está trabalhando lá.
E: você se deu conta da gravidade da situação?
C: pensava minha mãe tá viva né, é uma esperança ainda. Sabia que podia ser preso por
ter feito isso, mas como vi minha mãe viva, achei que não tinha matado. Porque nunca
fiz isso, nunca tive numa delegacia. A única vez que entrei numa foi para fazer a
identidade. Aí quando ouvi na viatura, pensei agora to perdido, vou ser condenado. Aí
delegado, rádio, televisão quiseram tudo me entrevistar. O que estou contando hoje falo
para qualquer pessoa. Porque mentira tem perna curta, desde pequeno aprendi isso com
a minha família. Até esperar a juíza falar com eu, os outros presos diziam, aqui ele não
entra. Os presos diziam que ouviram no rádio que ele matou por vingança ou por
dinheiro. Aí judiaram muito de mim pelo que eu tinha feito. Eu não matei por vingança
ou dinheiro. Eu tenho problema. Na audiência tava meu médico, minha mãe, o eletro da
cabeça. Eu tenho problema, distúrbio mental. Na prisão jogavam água em mim, davam
choque até eu desmaiar. Aí num sábado, uma semana, minha mãe foi visitar eu e
explicou que eu tinha problema, mas o agente disse que não podia cuidar só de mim. Aí
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um belo dia deu uma crise em mim, mas graças a deus não agredi ninguém, mas
arranquei a grade da cela. Não sei da onde vem a força porque é difícil arrancar uma
grade. Só sei que os caras que judiavam de mim começaram a pedir ajuda, mas graças a
deus não matei ninguém. Aí entraram tudo armado. Aí viram que era eu e calma
Conrado, já vamos chamar seu médico e levaram no hospital que eu tinha ficado
internado. Só que não podiam internar eu porque dessa vez eu matei. Aí começaram a
me dar uma injeção todo dia. No outro dia fui na juíza e ela disse que iam me colocar
aqui, mas que era muito difícil porque estava muito lotado. Até que surgiu uma vaga
para eu vir para cá. No começo aqui tive uma crise forte de novo, não arrebentei nada,
nem destruí nada, mas assim não queria comer, não queria saber de tomar remédio, não
levantava da cama, não queria saber de nada, os outros que davam banho em mim, até
que um dia tomei soro para fortificar. Foi um milagre de deus porque no outro dia já
levantei, escovei os dentes, tomei banho, tomei remédio. Hoje em dia sou responsável
pelo meu X, varro, passo pano, cuido do banheiro, dos outros internos, o que posso
fazer, passo roupa, pego o remédio para eles, participo da sala de artes. Fiz um curso
aqui dentro, recebi o certificado no dia 09/março. To fazendo curso de cerâmica e
esperando o dia para fazer a exposição dos nossos trabalhos e participo do coral. Graças
a deus nunca mais deu crise em mim. Isso tem quase quatro anos sem crise nenhuma.
E: a quem atribui essa mudança?
C: a Deus em primeiro lugar, e as pessoas daqui. (apontou para o agente que estava
junto). Ele que acreditou na pessoa que eu sou, e os remédios. Tomo calmante,
antidepressivo e o Gardenal.
E: no dia do crime, ocorreu alguma conversa ou situação entre você e sua mãe?
C: não, eu estava tranqüilo.
Agente: aqui tem pessoas que estão tranqüilas e de repente atacam.
C: é de repente quer pegar todo mundo. É uma coisa que parece sono profundo. Eu não
lembro do ato em si porque se eu lembrasse eu podia falar o que aconteceu. Por ex:
podia falar assim, fui lá peguei a faca e matei todo mundo. Uma pessoa normal falaria
isso, mas eu não. É tipo que desliga, de repente quando você volta tá tudo
ensangüentado.
Agente: ele já teve alta daqui, mas não tem um lugar para ir.
C: eu quero mostrar que voltei à pessoa que eu era. É muito importante para mim, voltar
à sociedade. E o juiz já deu positivo só que minha família não quer. Eu tenho que
entender o lado deles né. É muito difícil para o lado da minha família. A última vez que
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conversei com minha mãe e mulher foi no dia da audiência. Eu disse para elas quem
errou fui eu, não foi vocês. Eu que fiz, então tenho que primeiramente pedir perdão a
Deus e a vocês. Quando saí para ficar seis anos de medida no CMP, na saída minha mãe
chorando disse: me perdoa meu filho. Eu disse eu não tenho que te perdoar, e disse você
me perdoa mãe? Ela disse; eu te perdôo meu filho, vai tranqüilo, tenha juízo, toma o
remedinho direitinho que eles vão dar para você não fazer mais besteira. E o dia que
você receber alta de lá, nós todos vamos estar de braços abertos para te receber e
esperando por você. Só que agora que posso voltar, eu entendo eles. Devem pensar:
agora ele está bem, mas será que não vai dar uma crise e ele fazer alguma coisa.
Agente: é a dúvida.
C: eu entendo o lado deles. Mas eu to tranqüilo. Posso voltar à sociedade. Só to
esperando essa chácara para morar... Eu casei no civil e religioso. Pelo jeito acabou o
casamento. Minha filha morreu ano passado. Ela era deficiente. Tomava remédio forte.
Morreu de infarto com nove anos. Ela não falava, não andava, nem nada. Para dar
comida para ela tinha que cozinhar bem o arroz, o feijão, a carne, a cenoura, bater tudo
no liquidificador para ela comer. Injeção todo mês. Eu e minha esposa que dava banho
nela... Doeu e lamentei não poder dar força para minha esposa. Mas cada dia é um dia
novo para mim.
E: o que você se lembra da primeira crise aos 19 anos?
C: eu queria ficar no escuro, num quarto escuro. Quando aconteceu a primeira crise,
queria ficar trancado, não queria saber de comer. Quando eles viram que eu não
respondia mais, eles arrombaram a porta eu tava desmaiado. Levou no médico, me
deram remédio para tomar. Aí noutra vez me deu uma crise mais forte, eu estava
trancado e aí comecei a arrebentar tudo dentro de casa. Peguei cabo de enxada e quebrei
tudo, só que não machuquei ninguém né.
E: durante essa crise, ouvia alguma coisa, vozes, mensagem, via algo?
C: não, nada, nada. Tem um rapaz (nome da pessoa) lá que vê coisas. Comigo nunca
aconteceu. Ele diz que tem uma rã no ouvido dele. No meu ponto de vista, eu saí da
clínica e acho que não estava totalmente bom e aí quando voltou, veio muito pior.
Agente: ou foi por causa da falta do remédio que você não pode ficar sem.
C: por isso que já falei pros inspetores para pelo amor de Deus não me deixar sem
remédio. Assistente social me perguntou você está com medo de sair daqui por causa do
remédio? Eu não posso ficar sem. Tenho que tomar pro resto da vida. Fiquei quase 10
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dias sem tomar remédio e fiz o que fiz. Sempre falo para psicóloga, social, psiquiatra
que preciso do remédio.
Agente: ele vai para um lugar onde ele possa tomar a medicação. Aqui nunca teve
nenhum problema de briga, sempre cuidou dos outros internos. Todos os cursos ele
pede para se inscrever porque a gente sabe que não vai acontecer nada.
C: fico até emocionado porque ele foi uma pessoa que me apoiou. Nós participamos no
coral e esses dias fizemos uma homenagem para a dona R. que foi embora. Eu me
emociono fácil. As lembranças boas, meu casamento. Cantei a oração da família do
padre Zezinho que teve no meu casamento. Fiquei triste de perder a aliança do meu
casamento quando vim para cá.
E: e sobre a fúria que você sente, seria ódio?
C: ódio eu nunca senti. Acho que é um problema mesmo que eu tenho. Não tenho ódio
de ninguém. Sempre ajudei minha filha.
E: você sabe por que sua mãe pediu perdão?
C: Eu sei a mãe que tenho. Sempre fui querido pelos vizinhos. Como se fosse uma
sociedade, só que tenho um probleminha.
E: mas porque sua mãe pediria desculpa para você?
C: Talvez porque ela ficou muito emocionada quando me viu de novo. Porque ela gosta
muito de mim. Minha irmã não é igual eu. Gosta de ir em baile, bebe bebida alcoólica,
fuma. Está com 26 anos. Eu nunca fumei, nem bebida e nem droga.
E: e suas lembranças?
C: A minha infância brinquei muito, jogo futebol bem. Aqui nos campeonatos eu
sempre marco gol. Gostava de ir no rio, ouvir os cantos de passarinhos. Quando minha
irmã estava moça ela apresentava as colegas dela para mim, antes nunca tinha se
interessado. Namorar firme mesmo foi essa minha esposa. Acho que vai ser difícil ter
ela de volta, mas eu continuo querendo ela. O irmão da minha mãe achava que: ah, não
vai dar certo porque ele tem problema mental. Mas eu amo ela, vou casar. Ela gostava
demais de mim. Ela dizia um homem igual você não existe. Em casa eu passo pano,
lavo banheiro, louça. Na casa da minha mãe eu deixava a casa arrumada. As amigas da
minha mãe não acreditavam que era eu, achavam que era minha irmã. Fazia janta. Tinha
uns amigos que me criticavam que era coisa de menina.
E: você tem algum medo?
C: não, nenhum.... Quando criança eu tenho medo. Achava que tinha alguém na chácara
da minha avó. Tinha 5, 6 anos. Até os 12 tinha esses medos. Agora só tenho medo de
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ficar sem remédio. Quando pegavam meu brinquedo e quebravam eu tinha medo de
falar. Aí minha mãe e meu pai iam falar com a pessoa. Ficava com medo de apanhar.
Eles ensinavam para respeitar os mais velhos, não usar drogas. O mais brabo era o pai,
batia com vara. Vou contar uma coisa que ninguém sabe: eu não sou filho deles. Eles
são meus tios. Fui filho da irmã da minha mãe e o pai é morto. Eu soube por um outro
irmão meu. Eu tinha 12 anos. Ele me contou que eu não era filho da minha mãe. Minha
mãe disse que não contou porque ficou com medo que eu fosse embora e não voltasse
mais. Quando fui atrás da minha mãe (biológica) eu entrei pela porta e ela saiu pela
porta da cozinha. Ela não queria ver eu. Aí voltei. Mas eu não queria ficar com ela, era
só para saber por que ela não quis ficar comigo. Nós somos em 14 irmãos da minha mãe
(biológica) e deu tudo. Mas toquei o barco para frente. Porque minha mãe deu amor
sincero. Quando eu tava com 18 anos ela chegou lá em casa e queria ver eu, mas depois
disso sumiu de novo e nunca mais vi. Ninguém sabe onde ela está. Eu nunca contei para
a psicóloga para não mexer na minha ferida. Foi o que mais fez sofrer, por isso nunca
contei para ninguém. Só que to forte. No passado feriu meu sentimento, mas agora to
forte. Ela era da vida, desculpa falar. Diz que meu pai (biológico) era espanhol e ficou
chocado quando ela me deu e sofreu muito. Cada homem que teve foi tendo um filho.
Só que tenho orgulho da família que tenho, dela peço em orações que deus tenha
piedade dela. Eu também perdoei, mas dou valor para quem criou eu (...) porque me
esconderam a verdade. Não precisa esconder a verdade de ninguém. Se esse meu irmão
não tivesse falado não ia ficar sabendo pro resto da vida. Minha mãe disse se fosse por
mim não contaria porque sabia que você ia ficar triste. Mas porque a senhora escondeu
isso de mim? Ah, porque tinha medo que você sabendo da verdade você não ia querer
mais a gente. Criamos você com carinho e amor... Eu nunca desconfiei de nada. Eles
não teriam contado até hoje.
SEGUNDA ENTREVISTA
C: Queria dizer que aquilo que contei para a senhora não é que eu minta aqui para as
pessoas. É que é uma ferida que eu guardei desde os 12 anos. Eu não tava escondendo
das pessoas daqui.
E: Eu entendo isso. Mas após nossa outra entrevista o que você ficou pensando?
C: Que foi muito bom para mim. É bom pra gente e aprender mais coisas na vida da
gente e foi muito gratificante para mim ter dado essa entrevista para a senhora.
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E: o que você pensou ou lembrou após nossa conversa?
C: Lembrar assim não lembrei mais nada. Desde pequeno eu jogava vôlei, beque.
Depois fui ficando mais maduro e comecei a trabalhar né. E assim fui levando a vida
igual to hoje né. Se não tivesse aqui estaria tomando um sorvete com a minha esposa,
essas coisas assim. Mas a vida foi boa e agora está boa, apesar disso que aconteceu
comigo, né? De ter feito esse crime que aconteceu, mas minha vida foi batalhadora.
Sempre fazendo o bem, nunca o mal. Quando eu era solteiro, eu sou católico, mas acho
que vou virar evangélico, então deus deu o dom do canto. Deu essa voz para mim.
Quando faço com carinho e amor, as coisas ficam bem mais bonita, sabe. Igual
expliquei para a senhora, desde o ano passado tive uma oportunidade aqui, nessa casa,
deram a oportunidade, comecei no coral e então tivemos apresentação no natal. Cada
vez tento me esforçar mais e aprender esse dom que deus me deu. Eu tinha mania de
cantar no banheiro ou no meu quarto tentava imitar o cantor. Só nunca quis ir num lugar
me inscrever em concurso de canto. Mas sempre tive essa vocação de querer cantar. O
que deus dá na minha frente eu pego firme, sabe. E se for para fazer mal feito eu não
pego sabe? Acho que tem que fazer bem feito. Aqui dentro eu também faço tudo bem
feito na limpeza. Sempre fui criado assim e minha irmã já não gosta. Minha mãe falava
para ela, mas filha e quando você casar e ela dizia: ai, mãe, depois eu pago alguém para
limpar, mas eu não limpo não. Ela nunca gostou, mas eu já fui diferente, criado
diferente. Ela é mais nervosa eu já sou mais calmo.
E: No que você fica pensando?
C: eu era meio tímido, sabe. E não conversava com ninguém, eu não gostava de puxar
conversa. Antes da primeira crise, os outros chegava para mim e eu só balançava a
cabeça, não dizia nada. Eu só comecei a conversar com as pessoas, eu respondia se as
pessoas perguntassem, mas aprendi mais com minha irmã, ela dizia vamos lá tomar um
sorvete. Eu falava, eu sou tímido e ela dizia larga de ser bobo, vamos lá. Aí aprendi,
comecei a falar, hoje não sou mais tímido. Só que tem um, porém, eu sou uma pessoa
que sofre sozinho, eu não desabafo. É por isso que achei a nossa conversa e aceitei a
entrevista. Tem coisa que não conto para ninguém, fico guardando para mim mesmo.
E: quando está no seu quarto no que fica pensando?
C: fico pensando em como é a minha vida, penso no crime. Eu trabalhava, a noite ficava
com a minha esposa. Ajudava a fazer a janta, limpar as coisas e tudo, brincava com a
minha filha. E agora estou aqui nesse lugar e aconteceu tudo isso. Perdi minha filha e
não pude estar lá para dar uma força para minha esposa. E outras coisas, ir na chácara
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dos pais dela, passar um final de semana, era tão gostoso. Sempre me entendi com as
pessoas. Ajudava os pais dela, a tirar leite da vaca, carpi e era gostoso. Agora estou
aqui. Mas tenho que ter força sabe. A vida continua. Não é porque aconteceu isso que
tenho que abandonar. E eu pensei nisso quando cheguei aqui, mas graças a deus eu
penso diferente. É difícil aceitar o que está acontecendo, mas acontece ou pode
acontecer com qualquer um. A gente vê notícia na televisão e acha que acontece só com
as outras pessoas, aí quando acontece com a gente é difícil. Graças a deus ele tem me
dado vitória para vencer esses problemas. Mas tem coisas que não falo para ninguém e
tento resolver sozinho. Não assim bater em alguém, eu fico quieto no meu canto. Eu
brinco com todo mundo, mas à noite, eu tomo remédio forte, tomo banho, como uma
bolachinha, limpo banheiro e quando vou dormir fico pensando será que um dia vai
voltar de novo porque penso que vai ser difícil voltar com a minha mãe que não me
aceitou agora. E ficar ao lado da minha esposa. E eu estou me preparando para ser forte,
ir para a chácara e viver minha vida de novo. Minha esposa não quer mais nada comigo.
Vai ser difícil porque eu casei com ela porque gostava. Eu sempre escutava os meus
vizinhos: aí Conrado eu vou casar porque quero mostrar pros colegas que eu casei e
depois me separo dela. Eu não pensei assim. Eu não casei para mostrar pros outros. Eu
amo ela e amo até hoje e jamais vou deixar de amar ela. Muita gente diz separa vai ser
melhor para você, só que o seguinte, eu no meu modo de pensar, na minha assinatura eu
não assino. Quero cumpri o mandamento de Deus. Eu quero cumprir com o propósito
que prometi pro padre e no civil que é amar até que a morte nos separe. Então fico no
meu cantinho analisando e deus me dar força para o dia que conversar com ela e ela
dizer que não quer mais nada comigo. Vou conversar com ela, mas vou com advogado,
não vou sozinho, vou batizado. É um propósito que tenho na vida até que deus me leve,
que é ser evangélico. Até eu ir para a chácara vou bem preparado. Talvez quando chega
lá, alguém fale: fugiu, vamos telefonar para a polícia senão ele vai tentar alguma coisa
com nós. E eu não quero isso. Quero que vá uma pessoa da lei e quero conversar com
ela.
E: você acha que as pessoas ficam com medo de você?
C: ah, fica. Qualquer um ficaria do jeito, do crime que eu fiz. Porque tirar a vida de
alguém, mesmo que seja por causa da crise, a pessoa quando fica sabendo, fica com
medo de mim. Minha mãe foi me visitar umas três vezes na delegacia. E minha mãe
mesmo falava que estava com medo de mim. Tem muita pessoa que gosta de mim, mas
se for para ficar perto, tem medo. E eu não tiro a razão deles, eu matei foi com faca.
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Tirei vida de pessoas. Me chateia mas eu sei que não fiz por querer. Igual muita gente
que na televisão dá risada brinca com o que fez. Eu não, isso é muito marcante para
mim, se pudesse voltar atrás eu não fazia. Faltou remédio e eu to aqui. Fui criado
ouvindo da minha mãe se fez uma coisa errada tem que pagar. Então não fugi no dia
porque quando voltei a si, eu sabia que tinha feito uma coisa errada e não só errada, mas
gravíssima. Tirar a vida de pessoas inocentes que não tinha nada a ver. E aconteceu por
um problema que eu tenho.
E: Por que aconteceu?
C: por acidente. Para você ter uma idéia se for puxar num arquivo, aqui no Brasil, não
vai achar nenhum outro problema como o meu. Algum processo meu por alguma coisa
errada. Como falei da outra vez, a única vez que entrei na delegacia foi para fazer
identidade. Nunca bebi, me droguei. Por isso que até um delegado que conhecia o meu
pai, estranhou quando me viu na delegacia por saber a pessoa que eu sou. Nunca fui de
bagunça, nunca tive problema nenhum, sempre quietinho. Chegava do serviço, tomava
um sorvete ou fazia um lanche. Ou ia visitar algum parente, colega. Ficava ali com um
próprio filho de um polícia. Nunca dei trabalho. Então quando entrei na delegacia, o
delegado queria saber o que tava acontecendo, tava ensangüentado: Ué! esse rapaz
nunca deu trabalho para a família dele. Por isso to falando, agora que aconteceu isso, eu
entendo o lado deles, apesar que já passou anos, mas acontece que é difícil para eles
aceitar eu né? Eles pensam assim, poxa vida será que ele vem para casa e daqui a três
dias não dá uma pior nele e não vai dar um treco nele e fazer coisa pior.
E: você acha que esse risco existe?
C: oh, no meu modo de pensar não existe mais. É só não faltar o remédio para mim.
Acho que há um risco se faltar o remédio.
E: você acha que qualquer pessoa em algum momento da vida pode ter um descontrole?
C: eu que to desde os 19 anos com esse problema eu diria para uma pessoa que tivesse o
mesmo problema que tomasse o remédio, pelo menos o Gardenal, porque o médico sabe
o que está falando. Se ele disse para meu pai, mãe e irmã que eu não podia ficar sem o
remédio. O dia que faltar esse remédio ele pode fazer um crime.
E: Quando você saiu da clínica falaram isso? Se não tomasse o remédio poderia cometer
um crime?
C: Falou. Ele falou fazer algo fatal e isso é um crime né. No meu modo de pensar é um
crime e eu nunca deixei de tomar e quando faltou eu fui atrás dele, não achava em lugar
nenhum perto da região, aí foi pedido. Já fazia sete dias sem o remédio e fui atrás do
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médico e não achava ele. E nesses sete dias fui visitar a minha mãe e falei para a minha
esposa, vou visitar a minha mãe. Peguei o carro e fui como fazia sempre, pegar o carro e
visitar minha mãe. Aí aconteceu o que aconteceu.
E: o que aconteceu antes de você ter a primeira crise?
C: eu me tranquei no quarto. Eu tive depressão. Eu queria só ficar trancado, achava que
ninguém gostava de mim. Chorava, com 18 anos. No meu modo de ver eu tava bem e
de repente aconteceu isso. Comecei a dizer vocês não gostam de mim, eu não quero
saber de vocês e fiquei vários dias sem comer, sem nada. Até que explodi e arrebentei
tudo dentro de casa. Quero ficar sozinho, não quero saber de ninguém... Não sei de onde
vem não. Não tem um motivo.
Agente: será que não era porque descobriu que era adotado, ou tava sem namorada.
C: isso aí aconteceu quando eu tinha 12 anos. E tenho uma coisa na cabeça até hoje:
Mãe não é aquela que põe filho no mundo, mãe é aquela que cria. Aquilo que aconteceu
com 12 anos, meus pais dizeram que mãe é aquela que dá carinho, conselho e eu dou
valor nessa mãe que tenho e eu estou muito arrependido. Estou sofrendo, eu sofro saber,
eu sei a mãe que tenho e se tivesse pai vivo, eu sei o pai que tenho, mas to sofrendo ter
feito uma barbaridade dessa. Eu amo muito a minha mãe e tenho orgulho da mãe que
tenho. E ela dizia que não tem um filho igual a eu. Foi uma dor para mim e não queria
acreditar quando meu irmão contou para mim. Foi difícil, mas depois com o passar do
tempo, esqueci isso aí. Sem essa minha mãe estaria morto debaixo da terra. Na época
eles não tinham dinheiro e me levaram no médico, porque meu umbiguinho estava tudo
para fora, eu quase morrendo.
E: você quase morreu ao nascer?
C: quase. Quando minha mãe (biológica) me teve ela me deixou jogado em casa. Essa
mãe que cria eu viu eu com o umbiguinho tudo de fora, foi procurar pela irmã e quando
me viu disse quem é esse menino aqui, quem está cuidando dele? Ah, para mim pode
morrer, não me interessa. Aí minha mãe falou com meu pai, pegou o carro e me levaram
para o hospital. Eu quase morri. Eu tava com quatro dias de vida, quase morri. Por isso
dou valor para a mãe que tenho. Por isso sofro com o que aconteceu. Sempre digo tem
muita gente que faz isso por vingança, porque tem raiva da família, da mãe, do pai, tem
ódio, mata por dinheiro, herança, mas eu não. Fiz porque tenho um problema. Se voltar
atrás e eu tivesse o remédio, nada disso tinha acontecido.
E: que nome você dá para esse problema?
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C: é um distúrbio. Algo desliga na minha cabeça. Mas o remédio consegue controlar.
Na mesma hora que apaga, volta. E quebro tudo, fogão, geladeira. To sofrendo com
isso.
E: e sobre a queda que você teve quando criança?
C: minha mãe conta que quando tinha 5, 6 anos ela tava fazendo almoço para o meu pai,
ele trabalhava no mercado, o (nome do mercado) sabe. Ë uma rede muito grande, é o
(nome da rede de mercados). Ela tava fazendo o almoço e ouviu um barulho e chegou lá
eu tava caído no chão. Eu tinha caído do berço e batido a cabeça. Aí por isso acham que
foi esse o problema. Num descuido dela fazendo o almoço eu caí e bati a cabeça. Eu
tinha um problema também que eu não contei para a senhora. Hoje em dia não. Mas eu
tinha um problema que eu estudei em escolas especiais quando estudava no grupo, na
APAE. Porque eu tinha um problema para escrever, eu não conseguia acompanhar os
alunos. Aí estudava em classes especiais, mas hoje escrevo bem. Quando professor ia
apagar o quadro eu ainda não tinha terminado de copiar. Eu sei que a Apae é para uma
pessoa deficiente, minha filha participava. Mas foi um problema que eu tive porque não
tinha um professor no grupo para me ajudar.
E: e como foi a experiência da Apae?
C: no começo foi difícil né. Depois acabei compreendendo e me adaptando com eles.
Mas foi estranho. Mas eu sou normal, converso normal, ando bem e pensei: o que estou
fazendo aqui? Mas diziam que eu estava lá porque não conseguia acompanhar os
alunos. Fiquei até os 10 anos, desde os sete e depois fui para o colégio normal. Estudei
até quarta série. Não continuei porque não precisava. Meu pai tinha um armazém e eu
trabalhava com ele. E depois mais velho montamos a fábrica de chinelo. Mas pretendo
estudar, mas não aqui.
E: e sobre sua timidez?
C: eu mudei por causa dos amigos. Eles falavam que eu era fechado, diziam para eu
puxar conversa. Eu ficava vermelho igual pimentão. Hoje eu puxo conversa, os outros
conversam comigo e eu puxo conversa também. Quando eu tinha 18 anos com a minha
irmã comecei a perder a timidez.
E: você acha que tem relação que aos 18 você tenha perdido a timidez e também com
essa idade você teve a depressão?
C: não, não. Nada a ver. Fui tímido nos 17 para 18 anos e no final dos 18 anos para 19
que aconteceu a depressão... Mas eu to preparado para tudo que vier ai. Eu entendo, se
minha mãe tivesse morrido também, porque só feri na boca dela, cinco facadas. Se ela
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tivesse morrido eu não tava aqui. Porque acho que minha esposa e meus parentes não
iam correr atrás para provar que eu fiz isso aí porque tenho um problema. Poderia ter
sido condenado e pegado 15 a 40 anos de cadeia. Eu não taria aqui se minha mãe não
tivesse sobrevivido. Graças a Deus que ela não ficou com seqüela e ela provou no dia da
audiência que eu fiz isso por causa de um problema.
TERCEIRA ENTREVISTA
E: Hoje falaremos sobre outras coisas da sua vida?
C: como já falei jogava muito futebol na época, quando era pequeno. Ia em cinema,
gostava de festa de casamento, aniversário e tudo né. Gostava de jogar vôlei, bola de
gude. Gostava de jogar beque. Essas coisas assim.
E: como era o seu pai?
C: meu pai sempre bebeu muito né. Depois que casou. Um tio meu, irmão da minha
mãe deu uma força para ele. Ajudou a ter um bar, no começo foi tudo bem, mas depois
começou a beber e acabou com tudo. Aí bebia, minha mãe sofreu muito sabe. Ficou
separada dele um ano, depois voltou, deu uma chance para ele. Aí meu tio deu uma
força de novo para ele. Deu um emprego para ele. Fui crescendo assim, só que nunca fui
de sair de casa. Ia no cinema, festinha de aniversário ou casamento. E sempre fui mais
caseiro. Trabalhava. Quando fiquei mais adulto, fomos morar em (nome da cidade) e
minha irmã nasceu. Aí com o dinheiro que tinha, nós montamos essa fábrica de chinelo.
Eu sempre mais caseiro do que sair na rua. Só ia em lanchonete, sorveteria. E quando
casei mesma coisa. Essa foi minha vida.
E: seu pai bebia?
C: bebia bastante. Chegava a cair. Nunca agrediu, mas discutia com a minha mãe.
Nunca bateu, mas sempre chegava nervoso em casa. Minha mãe sofreu muito, eu sofri
muito. Aí quando minha irmã nasceu ele não tava mais bebendo. Ele parou de beber
pela conversa que teve com a minha mãe e os parentes. Tanto da família dele, quanto da
minha mãe. Ela falou tem que pensar em mim, mas no filho também. Aí ele seguiu
conselho, mas na época ele oferecia bebida pra mim, queria me levar num bar. Toma
um golinho meu filho, isso não vai fazer mal nenhum. Era pinga, vinho. Aí sempre
falava para ele, quando ele tinha um bar eu pegava e falava eu não quero, quero
refrigerante. Minha mãe tinha um pensamento diferente. Eu nunca pus bebida alcoólica
na boca, não usei drogas e nem nada. Nunca fui de baile. Minha irmã gosta de baile e
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bebe, mas não de chegar a cair. Uma vez tinha uma casa assim e uma descida. Ele
subiu e quando foi descer caiu e ficou feio o rosto dele. Minha mãe fez muita oração a
Deus e fez esse propósito para ele. Minha mãe batizou na testemunha de Jeová e depois
ele batizou também. Parou de beber. Trabalhava eu e ele e mais 11 funcionários. Até
que aconteceu isso agora.
E: outras lembranças?
C: Com 7, 8 anos recebia cartinha de menina e eu ah, não sei né. Deixa para lá. E
sempre fui assim até minha irmã nascer, crescer e me apresentar para as amigas dela.
Com 13, 14 anos comecei a gostar de uma menina. Mas nunca cheguei a namorar. Só
paquerava por carta. Só fui beijar com 17 anos. Com a primeira namorada, ela morava
lá no sítio. Comecei a paquerar e comecei a namorar. Eu fiz uma loucura na minha vida,
que não deu certo né. Eu tava com 22 anos, antes de conhecer a esposa que estou
casado. Ela foi empregada da minha mãe. A moça, a Marta. Aí começamos uma
paquera. Ela no começo não falou que era casada. Mas para mim ela não falou. Na hora
do almoço, quando passava roupa eu conversava com ela né. Olha só tudo por amor.
Falei para ela eu queria namorar com você, vamos fugir? Fugir, mas você tem coragem
de fugir, ela disse. Você vai deixar todo esse conforto que tem aqui para fugir comigo?
Você gosta realmente de mim? Eu gosto, vamos fugir hoje à noite. Eu não acredito, só
acredito se você trouxer uma passagem e me mostrar. Eu fui lá, pedi umas horas no
trabalho pro meu pai, peguei um dinheiro e fui lá, comprei duas passagens. Cheguei em
casa, aqui está a passagem e pelo amor que tenho por você nós vamos fugir hoje. Então
eu vou e nem explicou que tinha filho que era casada e nem nada. Pensei que era
solteira. Quando foi seis horas e pouquinho peguei uma corda do varal e meu pai
chegou. Fui pro quarto, abaixei minha mala pela corda e deixei na garagem. Saí do meu
quarto e disse pro meu pai: aí pai to indo lá ver minha avó. Tá bom filho. Quando to
indo para a garagem e olho para a frente minha mãe vem vindo de lá para cá. Aí fiquei
quietinho na escada, esperei minha mãe abrir a porta e entrar. Minha mãe disse pro pai
cadê o Conrado? Ah, ele foi ver a tua mãe. Mas não vi to chegando agora. Eu desci
devargazinho, peguei a mala e zarpei. Aí fui para a rodoviária e fiquei esperando lá. De
repente começa a chover e está na hora do ônibus sair. Viação (nome da viação). Ih,
agora acho que ela não vem. Agora é tudo asfaltado, mas na época era tudo barro. Ela
não vem mais. Faltava dez minutos para o ônibus sair. Era 7.50 e era 7.40h para (nome
do destino). Fui tentar cancelar a passagem, mas o motorista não aceitou. Expliquei que
a namorada morava num bairro com muito barro e quando chove fica difícil sair.
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Motorista disse que não pode que tinha que ter falado meia hora antes. De repente ela
aparece. Cheguei lá e disse pensei que não vinha mais. Sapato cheio de barro. E fomos
embora para (nome da cidade) e fechei a cortina para ninguém ver nós. Ficamos um mês
e pouco. Não avisei ninguém e ninguém veio atrás porque não sabia onde nós tava. Foi
a loucura que fiz por amor. Aí ficamos e aí de repente ela começou a falar o que eu não
sabia. Disse que tinha três filhos e abandonou tudo para fugir comigo e ela queria voltar.
Só que não queria voltar para o marido dela porque ele era muito ruim e batia nela.
Queria dar um jeito, arrumar um advogado para pegar os filhos dela de novo. Ah, então
vamos embora. Vamos para (nome da cidade) e de lá resolve. Viemos embora,
chegamos em (nome da cidade), minha colega tem um restaurante lá. Falei que o marido
dela se soubesse poderia fazer uma tragédia, né? Aí tudo bem, de repente quando olho
na frente do restaurante minha mãe e meu pai. Eu falei que eles vinham vindo e ela caiu
mole no chão. Foi encontrar nós. Minha mãe foi conversar com ela e meu pai comigo,
porque fiz isso. E aí ficamos em (nome da cidade) para encontrar um advogado e ver o
que ia fazer. Meus pais disseram que se eu gostasse mesmo dela e se valeu a pena fazer
essa loucura podia ficar com ela. Só que ela não tinha falado que era casada. Se falasse
para mim eu não tinha feito isso porque primeiro ela podia ter separado do marido dela.
Meu pai disse que ia tentar resolver lá com o marido dela. Aí comecei a trabalhar lá no
(nome da cidade), num escritório. Aí chega um dia minha prima queria alguém para
ajudar com o filho dela e se podia ser a Marta. Tudo bem pode ir. Isso foi um mês e
tentava falar com o marido dela para ver o que faria com as crianças. Chegou um dia, vi
que ela tinha saído de casa, tinha voltado para o marido. Até pegar amor por outra
pessoa demorou. Porque a primeira pessoa a gente não esquece. Essa loucura eu fiz
porque gostei dela. Tinha 22 anos, antes era só paquerinha.
Ela voltou com o marido, passado um ano mais ou menos, teve um show lá do
Chitãozinho e Xororó e de repente encontro ela. Oi Marta, tudo bem? Como você está?
Tudo bem graças a Deus e você? Ah, eu to levando, separei do meu marido, não deu
certo como você sabia da minha história. Ele batia muito em mim não ia dar certo
mesmo. Aí pedi o divórcio para ele e to morando com meus pais. Mas ficou só amizade
depois disso, não pintou uma atração. Depois que aconteceu de conhecer a Leila que é a
minha esposa. Eu estava com 23 anos.
E: e a história com a Leila como foi?
C: como falei para a senhora minha irmã não fazia nada em casa. Uma vez uma amiga
dela perguntou quem deixava tudo limpinho e lavava a louça. Aí eu tava lavando a
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calçada e de repente passa aquela mulher, coisa mais linda, com todo respeito a você.
Aqueles cabelos compridos, aquele sorriso, olhou para mim e disse: Oi tudo bom? Eu
sempre fui educado e disse tudo bem e você? Tudo bem, to indo no mercadinho, na
volta quero conversar com você. Tá bom então. A irmã dela morava na esquina de
baixo, mas não conhecia ela. Continuei fazendo a limpeza, joguei o lixo. Ela voltou
conversamos e ela disse que muitos poucos homens gostam de limpeza como você.
Quero saber se é solteiro ou casado. Aí ela falou assim, eu queria fazer um convite para
você, não sei se vai aceitar. Eu disse tudo bem né. Aí ela falou: Vc tem carro? Eu disse
tenho. Então vai na rodoviária que vou esperar você lá. Aí peguei e fui e fiquei
esperando lá. Almocei lá, jantei, fui tomar banho na represa. Ela mora numa chácara
com os pais dela. Eu gosto de chácara, animais. E fui trocando idéias. Peguei amizade
com os pais dela e tudo. Aí vim embora. No rádio tava tocando música do KLB, aí
também foi um momento especial na minha vida. Aí ela falou tem um show deles, você
me levaria para assistir esse show? Levaria. Então antes do dia do show vou posar na
casa da minha irmã e me pega lá. Fomos no show, depois de alguns dias levei para
conhecer minha família. Aí passando um mês mais ou menos, ela já tinha sido casada.
Ela falou que queria um companheiro e eu disse aceito, mas temos que falar com os
meus pais da Leila. Minha mãe é mais boa de conversar, mas meu pai é mais carrasco
para conversar. Mas eu Conrado, pelo amor que senti por ela a primeira vista igual foi
com a Marta. Eu criei coragem e comprei as alianças e pedi ela em compromisso. Isso
tinha um mês e pouco que conhecia ela. Aí disse to indo domingo aí e tenho uma
surpresa para você. Não posso contar senão não será surpresa. Cheguei lá e na hora do
almoço antes de servir quero dizer uma coisa para vocês: Eu gosto muito da sua filha,
queria ter compromisso com ela. Se vocês aceitariam. Tudo bem aceita. Aí dois anos de
namoro fiquei noivo com ela e com 25 anos casei. Com a Leila tive paixão maior do
que pela Marta. Com ela foi um namoro muito passageiro. E depois que contou que era
casada esfriou muito o romance. Eu aprendi desde pequeno a contar a verdade, então
sempre falei a verdade que gostei dela e ela escondeu isso de mim. Ela é uma boa
pessoa, trabalhadora, mas mentiu para mim uma coisa que podia ter contado né.
E: e como você reagiu a esta mentira?
C: ah, eu disse por que você foi mentir para mim. Você é uma pessoa tão boa.
E: não ficou bravo?
C: não, não. Eu fui criado assim para conversar, eu só tenho esse problema mental, mas
fora isso tando com remédio sou uma pessoa normal. Sou essa pessoa.
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E: o primeiro beijo?
C: foi com a Marta. Com a Luciana (tinha 15 anos) que veio antes foi só paquera.
Mandava cartinha de amor, uma flor, uma rosa, uma carta de bombom. A primeira
relação sexual foi com a Marta. Eu lia muita revista e matéria na televisão, então não
estranhei. Para mim foi muito especial... tinha vontade de ter relação antes, mas fui
criado como evangélico. Está escrito na bíblia para não fazer sem estar casado porque
senão tá cometendo adultério contra Deus. Então pensei que podia casar com a Marta,
mas não deu certo, ela mentiu para mim. Depois do que aconteceu eu não paquerei
mais. Não é namorar por namorar, eu espero a hora certa. Sempre tive um sonho como
as mulheres têm. Nem todo homem tem isso, é exceção. Muitos casos só para dizer que
se casou. Eu pensava diferente, igual às mulheres pensam, de estar casando na igreja,
ser único para a mulher e ela para mim. E pensei que ia ser com ela porque me
apaixonei muito por ela. E depois foi igual como se tivesse jogando um balde de água
fria em mim. Com a Leila não, uma família muito boa. Uma pessoa muito boa, gostei
muito deles. Foi muito verdadeiro. Me receberam muito bem na casa deles. Deu certo
porque ela não mentiu para mim, sempre foi verdadeira e eu nunca menti para ela.
Agora estou aqui nessa situação, mas entreguei na mão de Deus. Sei que vou ter de ser
mais forte que estou sendo aqui. Depois que sair daqui e ir para a chácara, vou ter de ser
mais forte, mas Deus vai dar essa vitória para mim e vou ser forte. Ver se ela vai querer
eu de novo ou não. E minha mãezinha querida que eu amo muito e conheço a mãe que
tenho. Queria que tivesse todo mundo vivo, mas foi assim que aconteceu. Só que to
sossegado e minha mãe ta viva e provei que desde os 19 anos tenho problema e sem o
remédio não sou essa pessoa que a senhora ta vendo, sou outra pessoa.
E: como você fica sem o remédio?
C: no meu modo de pensar que aconteceu assim e deu a primeira crise aos 19 anos, eu
peço para deus nunca ser assim em qualquer lugar que eu estiver. Parece que viro
monstro. Sem o remédio não consigo me controlar. Fico agressivo, não bater nos outros,
mas quebro tudo que estiver na minha frente. Na primeira crise arrebentei a casa inteira,
carro e tudo. A força dobra. Peço a Deus e a vocês para não faltar o remédio. Se for para
ir para a chácara e ficar sem o remédio eu prefiro ficar aqui. Aqui to tranqüilo, não falta
remédio, não falta nada para mim.
E: tem uma idéia de onde vem isso?
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C: não sei. Acho que um pouco disso é o inimigo. Porque a pessoa tá fraco na fé. O
inimigo quer a destruição da família, quer tudo. Eu no caso deu uma fraqueza e se
apossou. Se pessoa não for forte com deus ele age.
E: você lembrava o que tinha acontecido?
C: não lembrava, eu começava a chorar. Chorava igual fiz quando aconteceu o crime,
fui para a varanda, chorava e não acreditava no que tinha feito.
E: tem algo mais que você queira falar?
C: apesar do que aconteceu até hoje, eu sou muito feliz pela pessoa que eu sou. Fora
esse crime que fiz durante a crise, hoje sou uma pessoa feliz. É lamentável que não
posso voltar atrás e corrigir o erro que fiz. Se não tivesse faltado o remédio, uma hora
dessas estava trabalhando em casa trabalhando com meu paizinho.
E: o que é a felicidade?
C: felicidade é as pessoas que estão ao redor da gente, gostar da gente. Pessoas que
falam coisas boas para você, compreendem a sua situação, compreendem o seu
sofrimento. E a felicidade são amigos de verdade, não aqueles que falam uma coisa pela
frente e depois por trás mete a boca. E felicidade é muitas coisas que tem na vida né.
Conhecer os passarinhos, conhecer as flores. Tudo criado por Deus né. Deus fez por nós
e ainda deu o seu próprio filho. Felicidade é isso. Saber que alguém gosta de você pela
pessoa que você é. Isso é muito gratificante para a gente. Mas fora isso que aconteceu
na minha vida, sou muito feliz porque jamais fui de magoar e ferir ninguém.
Agente: você foi violentado na delegacia?
C: não. Fui violentado aqui, um outro interno aproveitou da minha fraqueza e me
estuprou.
Agente: e seus pais violentaram ou outro parente?
C: não, isso aí nunca. Na delegacia acharam que tinha matado por vingança ou ódio e
me bateram e pegaram minha aliança e trocaram por uma bolinha de maconha. Isso me
chateou porque para mim era um sinal de compromisso com minha esposa e isso me
fere muito. Mas Deus está me dando força. Aqui eu tava na enfermaria e o B. que não
está mais aqui me estuprou, uma vez. Nunca me fizeram uma coisa dessas comigo e
achei que ninguém gostava de mim e entrei em depressão. Hoje estou bem, é muito
gratificante tudo o que eu fiz aqui. Ta tudo limpo, participo do coral, artes.
E: Vou pensar em tudo o que você me contou, ok?
C: tá certo, mas só quero dizer uma coisa para a senhora. Quando eu sair daqui vou na
igreja onde casei, vou comprar outra aliança e vou mandar o padre benzer e vou colocar
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na minha mão, mesmo que minha esposa não me queira mais. Foi a pessoa que eu amei
né. Foi um casamento tão bonito né. Eu sou diferente e não brinco com os sentimentos
das pessoas. Casei porque tive um amor muito grande por ela. Único e verdadeiro e
nunca traí ela. Agora se não der certo eu entendo porque é diferente a história. Não por
ela, talvez ela até perdoasse eu e aceitar de volta, mas junta o irmão, pai, mãe dela e vão
dizer ele tá bem agora, mas quando tiver com nós aqui e der um troco e fazer pior ainda.
Eu não tiro a razão deles, mas o importante é saber que eles estão bem e eu também.
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IX.2-ATÍLIO -

PRIMEIRA ENTREVISTA – 04/07/08
E: entrevistadora

A: Atílio (entrevistado)

Obs.: as entrevistas contém na íntegra e na seqüência dos relatos os dados coletados,
exceto pelas partes que foram inaudíveis ou pela minha opção de tirar os nomes
próprios e nomes de cidade, com o objetivo de evitar reconhecimento do entrevistado.
E: Então, Atílio porque solicitei conversar com você? Por causa de uma lista de pessoas
e o tipo infração que teriam cometido. No prontuário você teria matado ou sua mãe ou
seu pai.
A: meu pai
E: Você poderia me contar essa história. O que foi que aconteceu?
A: Eu não sabia que era doente. Eu tenho esquizofrenia. Eu soube 10anos depois do
crime. Eu estava cumprindo a pena e vim fazer uma entrevista aqui no CMP e soube
aqui. Antes estava na Penitenciária Central do Estado. O médico receitou remédio e eu
fiquei aqui. Eles fizeram uma revisão do processo e declararam inimputável. Aí vim pra
cá. Estou há dois anos.
E: Quanto tempo vai ficar aqui?
A: eu vou ficar aqui só mais uns três meses. Eu vou ser colocado em liberdade. Eu vou
para uma casa de apoio. E minha família vai dar uma força.
E: quem é tua família?
A: minha mãe e minha irmã.
E: sua mãe e irmã dão apoio?
A: é.
E: e como é essa casa de apoio?
A: não sei direito como é. É um quarto particular e tem assistência judiciária para exdetento.
E: e sua expectativa para voltar à vida fora da prisão?
A: a minha expectativa é boa. Retomar minha vida. Fui casado, tive 2 filhos. Mas, não
tive contato com eles nesse tempo.
E: eles não vieram falar com você? Você tentou contato com eles?
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A: Eu tentei contato. Mas eles não aceitaram.
E: Teus filhos sabem o que aconteceu.
A: sabem.
E: e a sua mãe, irmã sabem onde está sua esposa e filhos?
A: não.
E: você vai ter que procurar?
A: sim.
E: tem alguma idéia?
A: tenho.
E: e como você imagina como possa ser esse encontro?
A: difícil né. Fiquei 14 anos preso. Não sei como será, mas sou o pai deles.
E: Você quer se aproximar por ser o pai deles?
A: Sim.
E: Qual sua expectativa com esse encontro?
A: União da família, eu e eles. Com a mãe deles não quero nada mas com eles é normal
querer viver bem né. Espero recuperar o convívio com eles. Com a esposa não quero
nada, mas com eles sou o pai. É normal querer recuperar o convívio com eles.
E: e a idade deles?
A: 20 anos o mais velho. E a menina mais nova tá com 16. Quando vim pra a prisão ela
tava com 3.
E: você falou da esquizofrenia como sendo o motivo para o crime, mas como era sua
convivência com o seu pai?
A: não era boa não doutora. Era meio tumultuada.
E: Você pode me explicar melhor?
A: Posso. Era difícil a convivência. Eu achava que ele me perseguia, não me valorizava.
E: você deve ter motivos para achar isso.
A: é. Ele tinha outra família. Eu sabia e minha mãe também. Ele morava com outra
mulher e filhos.
E: mas antes de saber disso já tinha dificuldades para se relacionar com ele?
A: já.
E: seu pai fazia o que?
A: era médico no interior. Era importante na cidade. Ele tinha bastante influência lá.
Homem de destaque.
E: e sua mãe?
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A: médica também. Minha mãe era separada dele. Quando crime aconteceu era separada
dele.
E: então, você não morava com ele?
A: não.
E: quantos anos você tinha quando se separaram?
A: Não lembro direito, deveria estar com uns 22 anos.
E: já era adulto. E ficou morando com a sua mãe, ou já era casado?
A: não. Eu comecei a morar sozinho, casei e só me relacionava com minha mãe e não
com meu pai. Passei um tempo afastado dele, depois tive um contato normal com ele.
Contato em festa. Ficava um tempo bem em paz, mas depois acabava brigando e não
dava certo.
E: é só você de filho homem?
A: sim. Tem uma irmã mais velha e uma mais nova. Tenho uma irmã mais nova e
quatro mais velha. Duas médicas e uma arquiteta. E a irmã mais nova fez odontologia.
E: e você estudou?
A: sim, fiz agronomia.
E: você se formou?
A: Não.
E: por causa do ocorrido com seu pai?
A: não. Por causa da gravidez da mulher eu precisei trabalhar mais.
E: você trabalhava com o quê?
A: com agricultura. Eu cuidava de uma fazenda.
E:Toda sua família se formou.
A: sim.
E: e suas irmãs tinham a mesma opinião sobre seu pai. De ser um homem difícil?
A: não. Eles achavam uma boa pessoa. Mas ele era mesmo uma boa pessoa. Eu, que por
causa da influência da doença, via ele de uma maneira deturpada, uma maneira errada.
E achei que ele não era uma boa pessoa, mas ele era uma boa pessoa. Hoje posso dizer
que ele era.
E: o que você acha que teria na sua história de vida que o teria levado a uma
esquizofrenia?
A: eu não sei doutora lhe dizer isso. Os médicos dizem que começou na minha
adolescência. Mas não sei dizer por quê.
E: você lembra coisas da sua adolescência?
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A: lembro. De certa época da minha adolescência, eu era introspectivo, do interior e
morava no (nome da cidade). Não me dava bem no rio de janeiro. Não me dava com as
pessoas de lá. E eu era um rapaz do interior, meio introspectivo, mas não sei dizer para
a senhora o que foi.
E: você lembra que era uma pessoa mais introspectiva?
A: era.
E: e seus pais sendo médicos não notaram nada?
A: não. Nunca ninguém em casa notou nada.
E: alguém comentava alguma coisa sobre o seu jeito, seu comportamento?
A: nada de estranho. Eu só lembro que era fechadão, mas não me lembro de nada
anormal no meu comportamento.
E: fechadão?
A: de pouca conversa.
E: mas uma pessoa pode ser quieta, mas o pensamento ser assim...
A: ativo.
E: é ativo? Com você foi assim?
A: fui.
E: lembra o que ficava pensando?
A: Não lembro muito, mas ficava sonhando, fazendo planos para a vida, mas não
lembro exatamente o que pensava na época.
E: e quais eram os planos?
A: formar, me casar, trabalhar, normais.
E: e você lembra se tinha idéias mais persecutórias de achar que alguém o estava
perseguindo?
A: não. Não achava que ninguém estava me perseguindo. Nunca achei isso. A psicóloga
daqui me perguntou isso e eu nunca tive isso. Achava que meu pai me perseguia porque
a gente não se dava bem, mas não que fosse uma pessoa doentia.
E: e seu pai como era?
A: meu pai era um homem meio rude porque ele foi criado e educado numa família
muito simples. Passou por muita necessidade na infância, mas era um homem bom, de
bom coração.
E: e o que deixava ele nervoso com você?
A: ah, quando não ia bem na escola, com minha namorada implicou.
(parte inaudível)
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A: teve uma família normal .... Mas não é todo mundo que comete uma loucura dessa.
E: lembra do dia do acontecimento?
A: eu tava morando em (nome de uma cidade), ai fui prá lá e fiz uma besteira. Fui pro
interior onde ele morava, 500 km de distância. Fui lá e matei.
E: você tava morando em (nome da cidade) e veio a idéia de matar?
A: não. Eu já tinha a idéia. Não tinha a idéia de fazer, mas já tava planejando.
E: você lembra em que momentos você tinha a idéia de matá-lo?
A: nos momentos de raiva.
E: o que ele fazia para te deixar com raiva?
A: ele me punia, brigava comigo. Achava que ele me perseguia, não me tratava bem.
E: você matou quando tinha 28 anos e quando você acha que começaram as idéias de
matar?
A: mais ou menos com 23.
E: e como estava sua vida aos 23. O que estava acontecendo na sua vida, nessa época?
A: eu tava administrando a fazenda. Tava recém-casado. Minha mulher tava com
recém-nascido. Tava trabalhando. Tava bem.
E: sua vida estava estável?
A: sim.
E: então porque seu pai brigava com você?
A: ele foi contra o casamento, a mulher. Não queria que eu me casasse de jeito nenhum.
Achava que a moça tinha me dado o golpe da barriga.
E: um dos motivos da sua raiva é que ele interferia na sua escolha afetiva?
A: hum, hum.
E: vocês como família de médicos tinham uma boa condição financeira?
A: sim.
E: e a moça não?
A: não.
E: e hoje você acha que seu pai estava certo?
A: não. Não acho. Acho que ele tava errado. Nós vivemos durante 5 anos juntos, mas
depois que ele faleceu, ela ficou um ano me visitando e depois ela parou. E disse que
queria se separar.
E: e como foi essa notícia?
A: foi difícil, eu gostava muito dela.
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E:

você

acha

que

ficou

com

medo

de
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A: ela disse que não. Que não tinha medo de mim, de forma alguma. Mas acho que ela
estava disputando herança com minha família e eu achei que não tinha direito e ela
passou a disputar a herança e eu achei isso errado. Que ela estava errada.
E: e como isso se resolveu?
A: ficou com a minha família a herança e nunca mais soube dela. Ela desapareceu.
E: e como você vai achá-la?
A: eu tenho o endereço de onde ela recebe a pensão do pai dela. O pai dela foi deputado
duas vezes. Ele é falecido e ela tem uma pensão, Assembléia paga uma pensão para ela.
Aí vou localizá-la através dessa pensão.
E: você acha que ela espera por você?
A: ela já deve estar esperando porque minha pena está terminando. Ela soube do tempo
e ela pode imaginar que eu esteja em liberdade condicional. E quando sair vou procurála.
E: e a opinião da sua mãe e irmã?
A: a opinião é a melhor possível. São pessoas muito boas. Minha mãe já é idosa e minha
irmã é médica também, ela vem aqui visitar.
E: o que elas dizem sobre o que ocorreu?
A: elas dizem que eu estava doente. Que isso aconteceu por causa da doença...toda
minha família ficou triste com o que aconteceu.
E: voltando um pouco. Como foi o dia do crime?
A: no dia do crime fui até a casa dele e matei com um revólver. Um tiro na cabeça.
E: foi premeditado?
A: Foi.
E: e quando você viu seu pai caído o que você fez?
A: fugi para a minha casa. Peguei o carro de volta e fugi para minha casa em (nome da
cidade).
E: e não passava pela sua cabeça que alguém tivesse visto?
A: ninguém viu nada. Passava pela minha cabeça que alguém pudesse ver. Mas eu
fiquei como elemento suspeito por causa dos atritos que tinha com ele.
E: e como foi após o tiro?
A: fui para casa e esperei o chamado da família dizendo que tinham encontrado o corpo.
E eu fui para o enterro com a maior cara de pau (risos). Fui pro enterro, família reunida,
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os parentes do (cidade do nordeste) vieram. Aí começou a investigação e 9 dias depois
fui preso como suspeito.
E: e o que você disse?
A: disse que não era eu. Neguei até o último momento. Só disse que era eu no sistema
com a psicóloga.
E: você tinha consciência disso tudo? No enterro sabia o que tinha acontecido?
A: tinha consciência.
E: e como você conseguiu estar no enterro dele sabendo que era você?
A: não sei como consegui. Foi uma coisa muito difícil. Eu sentia dor, remorso, mas na
minha cabeça pensava que tinha que me acalmar para não dar na vista que eu tinha
matado.
E: e quando você parou de negar?
A: a partir do momento em que eu fui julgado e condenado aí passei a assumir a autoria
do crime.
E: e te condenaram com que tipo de prova?
A: provas circunstanciais. Não tinha nenhuma prova concreta. A arma do crime joguei
no rio. A polícia não tinha muito recurso, mas o delegado foi um bom delegado. Eu
tinha um comportamento bem suspeito. Acho que eu tava nervoso, preocupado com a
investigação. Num caso como esse os filhos são suspeitos. Quem é beneficiado
financeiramente é suspeito.
E: sua motivação não foi financeira?
A: não. Tinha raiva dele mesmo.
E: e já sentiu esse tipo de raiva por outra pessoa?
A: não. Pelos outros raiva comum, normal. Pessoa que quis matar, só ele.
E: O que você acha que leva a um crime desse?
A: Acho que é distúrbio né, doutora.
E: acha que é só distúrbio?
A: acredito que sim. Às vezes pode ser dinheiro, desamor pela pessoa, falta de
convivência e uma convivência difícil entre as partes, leva uma pessoa a fazer isso. Tem
muitos casos assim de pai e filho difícil, de pai e de mãe ao mesmo tempo.
E: e quando você fala do distúrbio. Mas deve ter algo que leva a esse distúrbio?
A: isso eu não sei. Não tenho uma opinião formada. Isso não pode ser hereditário?
E: as pesquisas não são conclusivas. Às vezes fala-se também sobre a convivência em
família, o tipo de criação.
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A: eu tive uma criação normal. Quando éramos jovens fomos para (nome cidade) e para
o (nome cidade) para termos uma criação mais aprimorada. Então, nós fomos criados
longe dele. E só com a mãe. Só se foi isso. Fui criado longe dele. Só se foi isso.
E: a ausência dele?
A: a ausência dele.
E: você sentiu falta dele?
A: senti.
E: e porque a implicância com você?
A: talvez por ser o único filho homem.
E: e quais eram as expectativas dele?
A: ele queria que eu fosse médico. Forçava a barra para eu ser médico. Mas eu não
tenho vocação para fazer medicina. Nunca tive. Então não dava certo. Estudava, até
tentei e um ano tentei agradar o pai e fazer vestibular de medicina, mas não deu certo.
(perda da gravação).
A: Estou com um pouco de ansiedade por sair (questão da angústia e ato) por incrível
que pareça a gente se acostuma a ficar preso. Dou graças a deus de ter apoio da família.
Tem gente que não tem isso, não tem emprego, não tem dinheiro, onde morar. Aí é
duro. Por isso as pessoas voltam a vida do crime. Tá cheio de gente que sai e não tem
para onde ir, não tem um tostão no bolso, não tem família, aonde morar, não tem
emprego, aí tá lascado.Vai roubar. A primeira coisa que faz é pegar um pedaço de pau,
uma faca que rouba no supermercado e assaltar alguém para poder se manter.
E: Você concorda que eu volte para continuarmos conversando?
A: aceito.
E: como lhe disse não tenho nenhum vínculo aqui. Sou professora e esse tema surgiu
como um trabalho de pesquisa.
A: a senhora tá fazendo doutorado?
E: sim.
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Segunda Entrevista (18/07/08)
E: a primeira pergunta que quero fazer é se você pensou em alguma coisa após a nossa
conversa? Lembrou de algo?
A: não.
E: você disse na outra vez da sua esquizofrenia e de que não há uma explicação muito
certa para o que aconteceu. No final você comentou sobre o fato de ter sido criado longe
do seu pai e você se perguntou, será que é por isso? O que você acha?
A: Eu não sei. Eu tenho dúvida também porque fui criado longe dele, distante. Fui
criado pela minha mãe.
E: e como você acha que o afastamento do teu pai, pode ter te afetado?
A: Eu acho que a gente foi muito bem criado do ponto de vista financeiro não faltou
nada. Nunca faltou dinheiro em casa para comer, roupa. A única coisa que fazia falta era
o meu pai em casa. Ele morava longe e minha mãe reclamava muito. Sentia muita falta
dele.
E: qual foi o período da sua vida em que você ficou distante do seu pai?
A: ah, desde cedo. Com 9 anos de idade nos afastamos para estudar em outra cidade.
Durou uns 10 anos. Primeiro fomos para (nome da cidade) e depois para o (nome da
cidade).
E: isso foi de acordo entre seu pai e sua mãe?
A: foi acordo entre eles... minha mãe não era médica ainda. Ela se formou em medicina
junto com as minhas irmãs. Estudou na mesma sala com elas. Passou junto no
vestibular. As meninas faziam o cursinho e minha mãe estudava em casa. Ela bem
esforçada e determinada.
E: na época em que se mudaram então ela só era mãe?
A: isso. Nós morávamos em (nome da cidade).
E: foi durante esse período de afastamento que seu pai teve outro relacionamento?
A: não. Posterior a isso. No início não, só depois de 15 anos que ele resolveu se separar
judicialmente e namorar outra moça e ficar com ela. Ele namorava outras mulheres, eu
sabia. Mas, meu pai não era fiel a minha mãe. Meu pai sempre foi namorador, mas só
tinha caso sem maior importância. Com essa moça que foi e ele teve uma filha.
E: nesse período de (nome da cidade), seu pai os visitava?
A: sim. Uma vez a cada 90 dias e ficava uma semana.
E: e vocês o visitavam em (nome da cidade)?
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A: sim. Principalmente eu. Eu era mais apegado a cidade. Gostava da cidade onde fui
criado. Gostava de ficar perto do pai também.
E: você era mais apegado a quem?
A: a minha mãe. Conversava mais com ela sobre qualquer assunto.
E: com que freqüência visitava o seu pai?
A: ia a cada mês. Ficava dois dias. Não podia passar muito tempo por causa da escola.
E: e quando ficava com ele como era?
A: não era boa não. Era uma relação um pouco difícil. Mesmo pequeno era uma relação
distante. Meu pai sempre foi um homem rude, fechado. Não era muito de conversar.
Lembro que eu gostava dele, gostava de visitá-lo. Mas nosso relacionamento não era
bom. Fechado e difícil.
E: a gente sabe muitas histórias de pais e filhos que não se dão bem. O que teria
acontecido entre vocês a ponto de ter despertado tanta raiva em você?
A: Eu não me dava bem com ele, mas não sei o que aconteceu. Ele era um homem
fechado, muito bravo, batia em mim. Muito sisudo, não conversava comigo, com os
filhos em geral. Eu achava que ele era uma pessoa ruim e que era característica da
personalidade dele. Mas gostava dele como pai. Tentava me aproximar. Mas ele repelia
a minha aproximação.
E: você tem uma idéia de porque ele o repelia?
A: não tenho. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha me lembrado dessa fase da
minha infância. Primeira vez que estou me lembrando depois de tantos anos. Eu to me
lembrando agora que eu não me dava bem com meu pai. Mas eu gostava dele apesar de
tudo. Tinha afeto. E ele também tinha afeto.
E: lembra de alguma situação em que você diria que havia afeto?
A: Ele mostrava afeto quando estava bem. Meu pai era um homem de convívio difícil.
Nos primeiros dias em que ele estava com a gente ficava tudo bem, mas no terceiro dia
já ficava difícil. Ele tinha um gênio difícil. Quando eu ficava com ele já falava para a
minha mãe que eu tinha que voltar e ele não deixava ficar muitos dias com ele. O humor
dele se alterava. Ele ficava de mau-humor, irritado, agressivo. Às vezes penso se ele não
tinha essa mesma doença. O Dr. (nome do psiquiatra) falou que ele podia ser
esquizofrênico também. O humor dele era ruim. Falava muito alto, expansivo. Ele era
alto. Então, eu me lembro que a gente se dava bem logo nos primeiros dias de convívio.
Era mais próxima a relação, mas depois de 2 dias já ficava difícil. Ele mais agressivo.
E: conte uma situação prática?
184

A: ele começava a me criticar minha conduta. Achava que eu acordava tarde. Eu tava de
férias e levantava 10 horas. Ele dizia que eu tinha que ter mais disciplina, que eu era
vagabundo. Que assim não ia chegar a lugar nenhum na vida. Que a vida era dura. Fazia
críticas bem severas.
E: você reagia?
A: não. Não reagia. Eu tinha medo de apanhar e tinha respeito por ele. Então ele me
criticava bastante. Mas, eu acho que isso era normal de pai e filho. Eu gostava dele.
Nessa idade não tinha nenhuma vontade, não pensava em matar ou fazer alguma coisa.
Depois quando adolescente é que comecei a desenvolver essa idéia de me vingar dele.
E: mas na adolescência quando pensou na vingança, você já pensou em matá-lo?
A: hum, hum.
E: mais ou menos quando foi a primeira vez em que pensou em matá-lo?
A: Eu tava com 15 anos mais ou menos. Minha mãe sempre falava isso, que queria
matá-lo. Ela era muito ciumenta e quando descobria de outras mulheres ela volte e meia
tinha uns acessos de raiva e dizia que ia matá-lo. Que ia encher a cara dele de bala. A
gente ouvia e ficava quieto. Com certo espanto, mas a gente não sabia exatamente por
que. Ele era muito mulherengo mesmo e velho também. Pensei que quando ficasse
velho ia abaixar o fogo, mas não abaixa não, (risos), ainda mais com Viagra. Ele não era
fácil não.
E: e você ouvia o desabafo da sua mãe ainda pequeno?
A: é ela já falava. Ela falava isso para o ar, aos ventos. Não falava direto para nós. Ela
tinha muita raiva dele, de demorar em visitar a família e ela dizia que ele ficava
saracoteando com as galinhas dele.
E: houve separação?
A: ela se separou posteriormente. Ela falava em se separar, mas dizia que não tinha
como se bancar, os filhos. Depois quando ela se formou médica, ela se separou. Eu já
era adulto. Ele não tinha jeito, não parava de azarar as mulheres. Era nordestino, mas
era discreto, porém era constante, não parava sossegado e minha mãe tinha muito
ciúme.
E: E você criança ouvindo isso da sua mãe, você acha que influenciou?
A: eu não sei doutora. Tenho dúvida sobre isso. Já pensei que talvez tivesse sofrido
alguma influência da minha mãe, mas acho que não. Acho que foi em relação a mim
mesmo. Eu mesmo fui sentindo em relação a ele uma angústia, um desamor em relação
a ele. E resolvi fazer besteira.
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E: você dizia que a vontade começou em torno dos 15 anos. Você atribui algum motivo
para ser nessa época?
A: não. Depois me lembrando, agora me lembrando sobre isso, me lembrei que foi aos
15 anos e a psicóloga daqui disse que essa doença se manifesta na adolescência. Eu
nunca tinha refletido sobre isso. Eu tive uma vida muito solta. Tinha carro próprio,
arma.
E: arma?
A: Eu ia visitar meu pai no interior e tinha os bailes e brigavam por causa das
namoradas. Era praxe todo mundo andar armado. A gente ia pros bailes e tinha briga
por causa de bebedeira, namorada. Bobagem de idade. Aí resolvi comprar uma arma na
rua. Meu pai não sabia. Ia para os bailes armado, eu e meus amigos. Ia pra beber e
arrumar confusão porque a gente não aceitava nada. Usava para servir de segurança, não
tinha idéia de matar alguém. Idéia de dar um tiro para me defender. Eu tinha uma 38,
mas não foi a que usei com meu pai. Mas a 38 mata e mata muito. A polícia vive
reclamando que não tem armas pesadas. Mas 38 mata pra caramba. Essa guerra das
polícias que não tem armamento pesado para combater o crime, isso é uma desculpa.
E: e no baile você chegou a usar a arma?
A: ah, cheguei. Só atirei para assustar, no ar. Duas ou três vezes. Achava que aquilo era
normal. A arma era um instrumento de defesa.
E: Isso com 16 anos e o que mais você lembra?
A: Com 16 anos comecei a fumar maconha não com freqüência. Bebia muito, mas a
maconha esporadicamente. Não sei se isso me influenciou. Acho que não. Só usei
maconha. Parei de usar com 20 e poucos anos. Mas, acho que isso não influenciou
negativamente a ponto de pensar em homicídio. Mas acho que bem não fez. Mas, não
para ter influenciado no que fiz. Fui amadurecendo a idéia de tirar a vida dele, de matálo porque nosso relacionamento não era bom. Difícil, conturbado. E ele forçava muito,
queria que eu fosse médico e seguisse os caminhos dele, os passos dele. Mas eu não
tinha vocação para isso. Não era bom aluno, estudioso. Eu até tentei vestibular, mas não
passei. É uma pena porque se tivesse feito, hoje eu tava bem. Ele me pressionava muito
para estudar medicina e isso o frustrou, o deixou muito chateado porque eu era o único
filho homem. Aí estudei agronomia porque ele tinha terras. Foi ele que sugeriu. Eu não
sabia o que queria. Tinha que ter feito um teste na época com uma psicóloga para saber.
Eu gostava de mecânica de automóveis, mas não sabia que carreira profissional fazer.
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E: então de alguma forma você sempre obedeceu a seu pai. Tentou medicina,
agronomia, sugestões dele.
A: isso. Eu tentava obedecer, mas posteriormente descobri que também não era
agronomia e isso piorou ainda mais nosso relacionamento. Ele me chamou de
vagabundo. E eu era mesmo. Por várias vezes abandonei a faculdade e ele fazia eu
voltar e eu voltava. Se eu tivesse uma opinião formada, como hoje por ex, eu quero
fazer aviação. Mas na época eu não sabia. Não soube batalhar pelo que quis porque não
sabia.
E: retomando. O que você acha que foi se construindo de diferente em você para chegar
ao ponto de matar seu pai?
A: pois é doutora, não sei. Nós tivemos várias brigas, nunca nos demos bem. Quando eu
o matei, eu era independente. Administrava a fazenda da minha mãe. Já era casado,
tinha dois filhos e volta e meia nós brigávamos. Dizia o que eu tinha de fazer na fazenda
e eu discordava dele. Não nos dávamos bem.
E: vocês chegavam a se agredir fisicamente?
A: não. Ele tentou uma vez me agredir, mas não conseguiu e ficou furioso. Aí ele
contratou um peão de boiadeiro para me dar uma surra e deu. Eu tive uma briga séria
com o cara. O próprio peão confessou que tinha sido meu pai. Aí fiquei com ódio
mortal dele. Ele achou que tava perdendo a autoridade porque eu não deixei ele me
bater. Ele achou que eu tinha que apanhar passivamente, mas eu já era homem feito.
Como ele se sentiu desrespeitado, contratou o peão. Eu briguei com o peão e bati nele.
Eu era forte, tinha 18 anos, fazia academia. Apanhei e bati.
E: você foi falar com seu pai sobre isso? Contou para alguém?
A: não falei com ele, mas falei para a minha mãe, ela ficou chocada. Nunca tive
coragem de falar com ele. Eu não sei. Tinha medo dele. Me embargava a voz. Ele era
muito grosso, gritalhão, alto.
E: diante do seu pai você sentia-se inibido?
A: sentia.
E: sentia-se meio menino diante dele?
A:Eu ficava meio menino diante dele, exatamente. Não sei por quê. A autoridade que
meu pai exercia sobre mim era muito forte.
E: era como seu pai fosse um limite, uma lei para você?
A: é exatamente isso.
E: mas matando seu pai é como se o anulasse?
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A: como se libertasse.
E: Você já pensou que ter matado seu pai o teria libertado?
A: já. Me sentia preso nele. É exatamente isso. Me libertasse. Já pensei que matar meu
pai me tivesse libertado.
E: você se sentiu livre após matá-lo. Você se sentiu mais livre...
A: Da angústia.
E: isso foi mais forte do que o arrependimento?
A: foi mais forte. Tava com muito ódio, raiva dele. Quando decidi matá-lo é porque
queria me libertar dele, da pressão que ele exercia sobre mim. Após matá-lo parecia que
eu tava livre. Isso é verdade. Me senti livre da angústia que sentia.
E: interessante esta idéia. Posso retornar mais uma vez para continuarmos?
A: pode.

Terceira entrevista 29/07/08
E: você pensou em alguma coisa?
A: pensei. Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade eu tava cuidando de uma fazenda
da minha mãe na (nome da cidade) e fiz um projeto de irrigação, para irrigar uma área
grande e esse projeto era financiado pelo banco do (nome do banco) e precisei de
avalista para retirar o dinheiro emprestado e eu pedi para o meu pai ser o avalista. E ele
resolveu me avalizar. Demorou uns seis meses para conseguir. E ele retirou o aval na
hora “H”, na hora de assinar o contrato dizendo que era um projeto grande e caro e eu
não tinha maturidade para lidar com o projeto. Ele ficou com medo e isso me deixou
muito bravo com ele. Primeiro ele pediu sociedade, depois como eu não dei ele retirou o
aval. Fiquei revoltado com ele e tive vontade de matá-lo. Ai não conseguiu fazer o
projeto de irrigação e fui à falência.
E: atribui a ele sua falência?
A: hoje não atribuo a ele. Hoje eu penso de maneira diferente da época. Na época fiquei
com muita raiva dele. Hoje acho que tinha de ter dado sociedade para ele. Na época não
dei porque inicialmente ele disse que não queria nada. Que queria só me ajudar. Como o
projeto foi aprovado pelo banco e viu que era um bom negócio ele resolveu participar.
Aí o achei desonesto. Mas, hoje não. Hoje teria dado a sociedade.
E: e você pensou como matá-lo?
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A: dando um tiro nele. Mas só o matei sete anos depois disso. Na época cheguei a
contratar um pistoleiro para matá-lo. Um pistoleiro que desistiu da empreitada. Como
tava sem dinheiro na época, desisti.
E: chegou a falar com o pistoleiro?
A: cheguei a falar. Falei com ele e dei uma entrada no serviço. Ele desistiu e eu não
soube por quê.
E: e depois disso?
A: Depois disso como fali lá, vim embora para o (nome do estado e da cidade) porque
minha mulher era de lá. Fui trabalhar como vendedor de carros numa loja, até a morte
dele. Eu não tinha profissão, né. Fui vender carro numa loja.
E: e durante esses 6, 7 anos em (nome da cidade) como foi se desenvolvendo essa idéia
de matar o seu pai.
A: a gente tinha um relacionamento difícil e aquilo foi amadurecendo na minha cabeça.
Na época que decidi matá-lo estávamos vivendo uma crise muito grande. Minha irmã
(nome da irmã) estava grávida de um homem casado. Meu pai ficou muito bravo e
irritado com isso e resolveu não ajudar mais os filhos. Deserdar os filhos.
E: Todos?
A: não sei se todos, mas ele tava brabo comigo por causa de uma briga com ele por
causa de uma saca da fazenda dele. Ele foi candidato a prefeito e perdeu, ai ele viajou e
me deixou para cuidar das propriedades dele. Aí tive desentendimento por causa de
dinheiro. Nós brigamos pelo telefone. Ele tava no nordeste viajando, passeando. Eu e
minha irmã estávamos brigados com ele e outra irmã também estava grávida solteira do
namorado.
E: na mesma época elas ficaram grávidas?
A: sim, coincidiu. Ai ele tava revoltado com a família e decidiu deserdar os filhos, aí
decidi matá-lo. Ele tava morando com a namorada dele que também engravidou.
E: na mesma época?
A: Na mesma. Pois é, cegonha chegou valendo. Ele tava brabo com ela porque ele não
queria mais filhos e achei que também ia deserdar esse filho e não ia mais ajudar e
resolvi matá-lo.
E: Por que teu pai deserdar foi um fato significativo para matar?
A: Porque a gente ainda era dependente dele nessa época. Eu não era mais, mas as
minhas irmãs eram dependentes financeiramente dele. Achei muito sério e minhas irmãs
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precisavam de ajuda, de apoio e ele não podia fazer isso. Parar de apoiar. Ai resolvi
matá-lo.
E: foi nesse momento que foi definitivo para você fazer...
A: é. Antes ficava na vontade.
E: na época do pistoleiro...
A: nunca falei com ele porque ele desistiu. Foi ele que desistiu, não fui eu.
E: se ele tivesse feito...
A: teria acontecido. Com certeza eu tava decidido.
E:com o pistoleiro foi após seu pai negar ajuda como avalista e quando o matou foi após
negar ajuda financeira. Foi por questão de dinheiro?
A: eu tenho minhas dúvidas doutora. Ainda hoje fico pensando que pudesse ser pelo
motivo do dinheiro. Talvez se ele não tivesse falado em deserdar, talvez não tivesse
matado.
E: Mas você dizia que na adolescência já passava essa vontade de matar. Sua mãe
também falava. O que você lembra dessa época da adolescência que tenha acontecido
entre você e seu pai?
A: eu tive uma vez uma briga feia. Sempre que eu fazia algo de errado ele era muito
severo comigo. Brigava, cortava mesada, essas coisas. Várias vezes tinha raiva dele.
E: pegava na mesada. Você acha possível uma relação entre dinheiro e morte?
A: Acho possível que tinha envolvimento com dinheiro. Sempre quando pensava em
matar meu pai, havia algo com dinheiro. Achava que ele morrendo a gente herdaria o
dinheiro dele. Cada qual ficava com uma parte e pararia aquela fiscalização que ele
fazia com a gente. Eu achava que ele me perseguia e morrendo pararia de me perseguir.
Era a doença né!
E: como eram essas idéias persecutórias?
A: eu achava que ele me perseguia, queria que eu fosse médico e eu não queria, mas
também não sabia o que queria ser, eu sabia o que não queria ser. Mas eu tinha que ser
alguma coisa, não podia ficar parado. Eu tava na faculdade de agronomia e detestava,
achava chato e ficava revoltado e achava que aquela aula a culpa era dele. Na verdade
não era, coitado. Ele apenas fazia o papel de pai. Só não sabia que eu não gostava da
faculdade. Mas eu queria ser independente dele. Não gostava da situação de ser bancado
por ele, principalmente após 18 anos. Todos lá em casa eram bancados por ele.
E: por um lado você queria ser independente, mas por outro não conseguia. O que te
impediu entre o que desejou e o que aconteceu?
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A: eu não sabia que profissão queria. Fiquei totalmente dependente do meu pai. Mas eu
não sei. Não entendi a relação que a senhora está fazendo?
E: Vou explicar melhor. Pergunto sobre a sua opinião sobre querer uma coisa e fazer
outra?
A: é que eu não sabia mesmo o que queria fazer. Queria ser independente, mas não
sabia o que fazer. Para ser independente financeiramente precisa ter uma profissão
definida, boa, rentável e bem aceita no mercado. E eu não tinha profissão.
E: e o que você acha que aconteceu que você não conseguiu ter essa clareza sobre o que
fazer?
A: eu não sei e isso é uma coisa interessante. Geralmente na fase dos 18 anos já tem
uma idéia do que vai ser e eu não consegui ter. Não tinha opinião. Eu tinha medo que
ele não fosse aceitar. Eu gostava muito de motor, de carro, mas achei que ele não ia
aceitar. Não falei para ele. Pensei em engenharia mecânica, mas achei que seria muito
difícil e eu não gostava de estudar.
E: essa dificuldade era só nos estudos? Ou era também com a vida, de não saber o que
fazer? E nos relacionamentos, amizades?
A: Não, nos relacionamentos e amizades era normal, era bom. Tinha namorada, amigos.
Me dava bem com eles. Essa falta de disciplina era só em relação à profissão mesmo.
Tinha dificuldade com aquilo que ia dar independência financeira.
E: e sua história de amores, relacionamentos?
A: Foi boa. Me apaixonei mais de uma vez. Era normal. Mandava flor para namorada,
fazia declaração de amor. Fazia show de ciúme porque sentia. Isso foi normal.
E: e nos relacionamentos que não iam adiante?
A: eu era muito novo. Me casei com 23 anos e era novo. Os outros relacionamentos
com namorada foi normal. namoros não foram adiante porque tinha medo da
responsabilidade de casar, ter filho e não tinha condições para bancar.Então quando
chegava neste ponto a coisa dava para trás. A relação deteriorava. Era dependente do
pai e estava no inicio da faculdade. Aí não dava certo.
E: e com sua esposa porque foi diferente?
A: eu gostava muito dela. Namorava desde criança e ela engravidou por acidente e
nessa época meus pais se separaram e minha mãe pediu para eu trabalhar para ela e
cuidar da fazenda, aí eu vi um canal de independência financeira e resolvi assumir
minha relação com a namorada e me casar. Agora vou casar e me tornar independente
do meu pai. Eu queria ser independente dele. Ele cobrava muito. Meu pai dizia que tava
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cansado de me sustentar. Ele falava isso para todos os filhos, mas comigo era pior. Meu
primeiro emprego foi com a minha mãe. Trabalhava para ela. Ai melhorou um pouco
com meu pai. Volta e meia jogava na cara. A história da irrigação também criticou.
Tentei plantio de soja e não deu muito certo e quando ele viu disse que eu era louco de
produzir soja no nordeste. Meu pai era muito materialista, dava muito valor ao dinheiro.
Todos em casa davam esse valor, embora elas neguem isso. Todo mundo tinha seu
carro, ele sustentava todo mundo, carro, gasolina, escola. Meu pai foi um bom homem e
um bom pai. Eu que não fui um bom filho.
E: Nas relações familiares tem raiva, às vezes fantasia que morra. Mas porque seu ódio
se transformou em algo concreto.
A: Pois é. Eu sabia que era absurdo o que eu ia fazer. Eu sabia que um dia ele ia morrer,
mas eu precisava tomar uma atitude antes porque ele estava incomodando muito.
E: Sim, foi isso que entendi nas nossas conversas. Para você a presença dele tornou-se
insuportável.
A: Isso. Para mim foi insuportável. Mas até hoje tenho uma irmã que é dependente da
minha mãe. 40 e poucos anos, com filhos, formada e é dependente (inaudível). Eu não
tinha muito amor pelo meu pai. Eu tinha desprezo por ele, minha mãe achava que ele
não era uma pessoa boa e correta e ele era correto com os filhos, só não era com a
mulher porque era mulherengo, mas na separação não teve maiores problemas
(inaudível) Meu pai era um bom homem não merecia.
E: quando você usa da sua racionalidade você conclui que não deveria ter feito isso e
nada do que ele fez justifica o seu ato. Mas quando deixa a razão de lado, conviver com
ele era insuportável.
A: eu era muito dependente, muito fraco e isso me irritou. Não queria ser dependente
dele. Mas eu achava que não ia conseguir me manter, conseguir trabalhar. Achava que
era mais fácil conseguir estudar, trabalhar. Eu queria estudar mas não o que ele queria
que eu estudasse. Eu não me entendia bem nesta época. Se eu soubesse o que sei hoje eu
teria me dado bem e não teria feito o crime. Fazer o que gosta é o que importa, né.
Trabalho é um prazer e não uma obrigação, mas eu não sabia disso naquela época. Mas
antes achava que com a morte dele ficaria independente, livre dele, herdaria uma parte
do dinheiro.
E: você culpou muito o seu pai pela dependência, mas também disse que você não
conseguia saber o que queria. Você pensou isso na prisão?
A: exatamente. Aqui preso a gente pensa muito.
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E: você pensou sozinho ou com terapia?
A: sozinho.
E: e como foi esse processo?
A: Não tem o que fazer. Então a gente pensa o tempo todo. Pensar é a ordem do dia. A
gente fica parado. E conclui que se tivesse feito um teste vocacional jovem não teria
matado o meu pai. Teria achado a profissão certa para mim. Teria investido na profissão
e não teria feito essa loucura. Talvez não teria. Minhas irmãs fizeram análise, eu era
arredio. Perguntaram, e eu disse que eu não. Era moda na época. Eu achava perda de
tempo total ficar deitado falando de você. Achava um absurdo isso, eu era fechado.
Hoje acho que falar de si para a psicóloga pode ajudar. Minhas irmãs foram por
problemas existenciais. Mas acho que não eram problemas sérios. Era coisa de
adolescente. Esse fato de fazer análise era espontâneo, não foi a mãe ou o pai que
forçaram. Elas se formaram, mas não estão tão melhores na vida. Tem problemas
também. Estão formadas, trabalhando. Uma está bem. Outra não. Ela é uma pessoa de
gênio ruim, quer um homem perfeito. Outra irmã casada, médica, mora no (nome da
cidade), tem uma filha. Profissionalmente não cresceu muito.
E: você conversou com elas sobre o ocorrido?
A: nunca conversamos. Mas acho que a opinião delas sobre mim não deve ser muito
boa, né.
E: mas antes do crime o que achavam?
A: achavam que eu era normal. Meu pai era o único que achava eu vagabundo. Queria
ser independente, mas não sabia como.
E: o que mais você pensou nesse tempo de prisão?
A: até hoje sou relutante com essa história de ser doente. Não sei se sou doente mesmo.
Médico fala que sou doente, que tenho esquizofrenia, mas tem horas que acho que sou
normal. Tomo uma injeção de haldol uma vez ao mês.
E: de onde vem essa idéia de ser um sujeito normal?
A: acho que a besteira que fiz ia acabar fazendo por não ser uma pessoa bem resolvida
na vida. Mas eu não sou violento, não sou agressivo, não ouço vozes, não vejo coisas.
Vejo-me normal, quero trabalhar, conseguir emprego, cuidar dos filhos, dois já
crescidos. Minhas irmãs vêm aqui, duas não, mas as outras vêm aqui. Acho que elas
também são normais. Quando médico disse que eu era doente, eu fiquei relutante. E
teve outra doutora, (nome da pessoa) que achava que eu não tinha nada e outro achava
que eu era retardado mental. Esses médicos não estão se entendendo. Eu tenho plano de
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sair daqui, minha mãe vai me ajudar e vou procurar outro médico para ver o que ele
acha. Enquanto estou aqui vou me submeter ao tratamento.
E: agradeço muito nossas conversas. Obrigada.
A: tá bom. Prazer.
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IX.3- OTTO

E: entrevistadora

O: Otto.

Obs1.: as entrevistas contém na íntegra e na seqüência dos relatos os dados coletados,
exceto pelas partes que foram inaudíveis ou pela minha opção de tirar os nomes
próprios e nomes de cidade, com o objetivo de evitar reconhecimento do entrevistado.
Obs.2:o entrevistado apresenta uma certa dificuldade de articulação das palavras, além
de ter sotaque de colono, o que dificultou em alguns momentos a compreensão da
gravação.
Obs.3: Iniciei apresentando-me como psicóloga e que estava ali para conversar sobre o
crime cometido por ele. O entrevistado sabia que eu conversaria com ele porque o
agente penitenciário havia comunicado.
Perguntei se ele aceitava falar comigo, houve concordância e então iniciei a entrevista.
PRIMEIRA ENTREVISTA (2008).
E: Você matou a sua mãe, quando?
O: Tava mais ou menos com 42 anos e tenho 50 agora.
E: o que você lembra desse dia?
O: Eu tava muito nervoso. Eu queria muito namorar uma menina, ela não quis me
namorar, eu fiquei muito nervoso e descarreguei minha raiva na minha mãe. Ela brigava
muito comigo, discutia muito comigo.
E: sua mãe provocava raiva em você? E como era isso?
O: Ela gritava comigo. Ela provocava eu fazendo coisas.
E: Que coisas?
O: No momento não me lembro nada.
E: Você sempre morou com sua mãe?
O: Sempre.
E: E seu pai morava junto?
O: Meu pai morreu quando eu tinha doze anos de idade. Minha mãe não casou mais.
Mas, ela tinha um amante. Ele era bonzinho para mim. Ele trabalhava com caminhão.
Chegava, namorava minha mãe e ia embora trabalhar com caminhão.
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E: Você via eles namorarem?
O: Eu via eles só se abraçando.
E: Você sabia que era um namoro?
O: Sabia.
E: Isso te incomodava?
O: Não.
E: Durou tempo?
O: Uns quatro anos.
E: Você morava com quem?
O: No começo as duas irmãs, meu irmão, depois só moraram eu e minha mãe.
E: Você não casou?
O: Teve umas namoradas, mas não casei.
E: E sobre as namoradas que você teve?
O: Devo ter umas 10 de cada tempo. Uns par de anos.
E: Durava os namoros?
O: Durava um tempo de uma hora, duas horas.
E: Mas, você namorava anos, ou só alguns meses ou dias?
O: Durava uma, duas horas e ia embora.
E: Conte de uma namorada que você gostou?
O: Que eu gostei, o nome dela era Teresinha. Uma loira. Gostava dela e ela de mim.
Disse que ia morar comigo nem que seje embaixo da ponte.
E: E por que não deu certo?
O: Porque não tinha onde levar, minha mãe não queria. Se eu casar, não tinha onde
levar. Minha mãe não queria que ela morasse em casa.
E: E por que não?
O: Não sei por que, ela não explicou.
E: Isso deixava você com raiva da sua mãe?
O: Não. Isso não deixava.
E: o que sua mãe fazia que te deixava com raiva?
O: falava as coisas e ficava nervoso, com raiva. Ela dizia não me encha o saco. Ela era
muito nervosa, que tava cansada de mim.
OBS: aqui houve a interferência do agente penitenciário que comentou que a família de
Otto era descendente de ucranianos.
E: Ela nasceu no Brasil?
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O: Eu não sei. Acho que ela nasceu na Ucrânia.
Agente penitenciário: ele sabe rezar em ucraniano. Imediatamente Otto começa a rezar
em ucraniano e ao final disse: Ave Maria e Pai nosso.
E: Você fala ucraniano?
O: Falo, rezo. Mas em casa fala só brasileiro.
E: Seus avôs vieram da Ucrânia?
O: Sim. Acho que por isso mãe é brava, por ser ucraniana.
Agente: o Otto não é bravo.
O: Não. Não sou bravo. Eu to sem remédio e respeito os outros. Aqui eu trabalho na
oficina, na lavanderia, faxina.
E: voltando ao que você falava. Você disse que sua mãe era muito brava e que tava
cansada de você. Você sabe contar porque ela estaria cansada de você?
O: Ela olhava pra minha cara, enjoava, não sei por quê.
E: Era só com você ou com outros filhos também?
O: Com os outros filhos ela também discutia.
E: Era igual com você ou era diferente?
O: (silêncio), (inaudível), (silêncio).
E: Você lembra o dia do crime?
O: Foi um dia de noite, de lua, 10horas. Ela tava deitada já. Eu fui lá, saí do vizinho.
Peguei chapa de carroça e dei na cabeça dela. Já tava deitada, mas não dormindo ainda.
Eu tava na casa do vizinho esperando namorada. Ela não veio, fiquei bravo (inaudível)
Eu sempre respeitei as pessoas, fazer o que né?!
E: E quando você viu o que tinha feito, como foi?
O: Na hora me arrependi. Fiquei pálido. Os policial passando. Depois eles foram buscar
eu. O vizinho avisou eles. O vizinho sabia.
E: você matou e ficou na casa?
O: Fiquei 10, 12 dias.
E: Quem achou o corpo da sua mãe?
O: Mandaram mostrar onde que era. Me mandaram pra cadeia (inaudível) enterrei a
minha mãe.
E: Você bateu com a chapa na cabeça dela. O que fez depois?
O: Eu arrastei, puxei e enterrei uns 50 metros da casa.
E: E você contou para a polícia onde tinha enterrado?
O: Contei.
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E: Você lembra de tudo?
O: Alembro. Não esqueci nada.
E: E quando você lembra disso agora, vem à memória esse dia?
O: Tô lembrando.
E: o que você acha disso que aconteceu?
O: Que eu não podia ter feito. Só que agora não adianta se arrepender.
E: E por que não podia ter feito?
O: Porque ela trabalhou, fazia comida para mim. Fazia compra, trazia flor. Lavava as
coisas.
E: E qual é sua opinião sobre o que você fez?
O: Eu to muito arrependido e acho que não precisava ter feito. Eu acho que tava bom
pra mim. Ela brigava comigo, me deixava nervoso, bravo. Eu fiquei com dó dela.
E: se você não vivia bem com ela, por que não foi morar em outro lugar?
O: Porque não fui morar em outro lugar? Uma noite ou outra eu dormia fora, mas
voltava pra casa. Às vezes ficava na zona, às vezes ficava andando pela cidade, via
amigos ou dormia dentro de carro velho e aí vinha embora, voltava para casa. Ela não
brigava. (silêncio).
OBS: nova parte inaudível.
E: Na infância o que você fazia?
O: Eu estudava, brincava. Fazia espada, caçamba, prego. Tinha 8, 10 anos. Brincava
sozinho de quatro até dez anos, mais ou menos. Às vezes brincava com minha irmã.
(inaudível). Matei uns cachorros porque estava brigando com gatinho. Matava com uma
foice. Mas tenho dó dos bichinhos. Matei um gato também, mas não lembro como foi.
(inaudível).
Minha mãe levou uma par de vez em médico psiquiátrico e médico falou que não
faltava nada e que eu não tinha que ficar internado. Mãe tentou internar no (nome do
hospital e da cidade).
E: Por que sua mãe quis internar?
O: Uma vez corri atrás dela com uma foice, mas não fiz nada contra ela. Ela chamou
polícia. Aí internou eu. Tava com uns 30 anos. Fiquei três meses e soltaram eu. Outras
vezes, minha mãe tentou internar. Fiquei umas 4, 5 vezes. Não lembro o motivo.
E: Por que você acha que isso aconteceu?
O: Porque é minha natureza assim.
E: Ficou bravo com sua mãe e irmã e com seus irmãos?
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O: Uma vez briguei com meu irmão, mas ele era mais forte e aí nunca mais briguei com
ele.
E: Você era bravo com todas as pessoas.
O: Não. Não era com todos não. Às vezes eu fico bravo, mas eu fico quieto.
E: E com sua irmã o que aconteceu? Você estava bravo com algo?
O: Eu não tava bravo. Eu fiz isso porque os polícia mandaram eu fazer isso. Os polícias
mandaram eu matar porque eles viam ela implicar comigo, porque ela era ruim para
mim. Era ruim igual minha mãe.
OBS: nova parte inaudível.
E: O que mais fez na vida?
O: Trabalhei na roça. Carpia roça, colhia milho, ajudava a carregar carroça. Morava
num sítio.
E: Algo na vida que tenha sido importante para você?
O: Uma vez encontrei diamante no rio. 300 gramas. Era diamante mesmo. Quis vender,
mas não quiseram comprar não sei por quê. Depois fui roubado. Prenderam os ladrões e
soltaram depois de uns dias. As pedrinhas não foram mais achadas. Achei que ia ficar
rico, comprar as coisas... eu fico chateado, mas não ligo muito.
E: Tem algo que você queira muito?
O: Quero comprar carro novo, relógio de ouro e quero mulher também.
E: É isso?
O: É tá bom.
E: Você aceitaria que eu voltasse outro dia para continuarmos conversando?
O: A senhora é que sabe, se quiser voltar.
E: Se voltar, posso chamá-lo?
O: pode.
OBS: após a entrevista soube que após um tempo de prisão no CMP (Centro Médico
Penal) teve alta e foi morar com sua irmã, mas também tentou matá-la e retornou ao
CMP.
Segundo o agente penitenciário ele serve de parceiro passivo no sexo com alguns
internos em troca de guloseimas e cigarros.
SEGUNDA ENTREVISTA
E: Lembra quando conversamos há algumas semanas?
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O: Se alembro.
E: Depois que conversamos, você pensou em alguma coisa, lembrou de algo que queira
falar?
O: Se alembrei que quando eu era pequeno brincava de asfalto, brincava com meu
amigo, de fazer casinha, colocava chapinha dentro.
E: Por que você lembrou dessas brincadeiras?
O: Porque tenho idéia boa.(inaudível) Os policias ficavam com dó de eu e não
prendiam.
E: Por que ficavam com dó de você?
O: Porque brigava com minha mãe e eles não me levavam. Tinham dó de mim.
E: O que mais você lembra?
O: Eu caçava passarinho, fazia tanque de peixe, colocava muita água e levava tudo o
peixe. Não sabia fazer tanque.
E: Lembra algo do seu pai?
O: Lembro que quando era pequeno ele me pegava no colo e fazia pinhão e me dava
para comer. Na volta enchia a cara e corria com a carroça. Era pequeno, tinha 7, 8 anos.
Eu chamava o pai de tatu. Nunca chamou de pai, só de Tatu. Convivi com ele até 12
anos de idade. Numa noite escura ele disse Deus que acompanhe vocês. Ele sofreu um
acidente, caminhão bateu no marido dela que era meu pai. Chorava, mas não adiantava
chorar. Quase não penso nessas coisas.
E: Como foi ficar sem ele?
O: Depois que meu pai morreu, um dois anos, minha mãe começou a brigar com eu,
meu irmão também discutia. Meu pai me protegia. Ele era bravo, brigava com minha
mãe, puxava os cabelos, mas com os filhos era bonzinho.
Somos em duas irmãs e três irmãos. Eu era o mais novo. Mãe e irmã brigavam comigo,
mal-humoradas, queria namorar e elas diziam que eu não precisava casar. Queria ter
uma namorada. Uma vez saí da escola e uma guria me disse para encontrá-la depois da
aula, mas não tive coragem e depois ela casou com outro.
E: Não tinha coragem?
O: Eu tinha vergonha, não tinha coragem de falar. Eu tava com 19, 20 anos.
E: você tinha vergonha?
O: Tinha. Mas não sei o motivo. Teve uma moça que trabalhava no banco. Ela
comprava camisa, par de meia, tênis, duas fatias de pão com mortadela. Gostava dela e
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comprei uma jaqueta no aniversário dela. As outras eu marcava encontro e elas não iam.
Eu acho que porque eu era mal arrumado. Moça séria não queria namorar com eu.
E: Quando você fez sexo?
O: Quando tinha mais ou menos 25, 30 anos. Foi numa zona. Eu tinha medo de ir
porque achava que mulher tinha doença. Meus amigos levaram. Eles me levaram direto
lá.
E: Como foi a experiência?
O: Eu transei um pouco com ela. Depois que acabou o baile, fizemos o sexo e depois fui
para casa. Estranhei mas não tive vergonha. Depois num hotel com uma vizinha fiquei
com ela. Fui lá fazer o serviço para ela, mas ela tinha uns 60 anos, não tomava banho.
Acho que minha mãe, irmã não queriam que eu namorasse por causa de inveja.
E: Você teve namorada que durou um tempo?
O: Não tive. Eu acho que fizeram feitiço para eu não ter namorada. Dois vizinhos e um
parente fizeram. Depois passou um tempo, levei dinheiro para um cigano, ele foi me
curando. Eu levava pouquinho porque não tinha muito dinheiro. Depois disso fiquei
curado. As mulheres se aproximavam, mas eu não tinha coragem porque ela podia ter
marido. Depois disso fui num supermercado. Tinha uma mulher bonita, séria. Eu
marquei encontro, mas ela não aceitou. Uma vez uma vizinha dizia que ia me encontrar,
mas não ia e isso me deixava bravo, nervoso.
E: Quando começou sua vontade de namorar?
O: Com 20, 25 anos. Antes não pensava em namorar. Pensava em ter um emprego,
comprar um carro. Queria muito comprar um carro.
OBS: parte inaudível
E: Você sabe a opinião que as pessoas tinham de você?
O: Me achavam boa gente. Os amigos, os vizinhos. Minha mãe não me achava boa
gente. Eu era bonzinho com ela, não sei por que era assim comigo. Desculpe dizer, mas
minha mãe era meio louca. Eu acho que minha mãe não era certa da cabeça. Eu acho
que ela tinha a cabeça estragada. Uma vez meu pai foi cortar o cabelo e minha mãe
achou que ele ia procurar outra.
E: O que você pensaria se eu contasse uma história como a sua. Qual seria sua opinião?
O: Ia pensar que... Não tenho nenhuma idéia. (inaudível) Minha mãe e irmã não
queriam que eu namorasse e casasse e isso me deixava bravo.
E: Você continua achando que sua mãe atrapalhava?
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O: Eu lembro que ela andava, conversava comigo. Conversava por bem com ela. Que eu
era bonzinho para ela. Com minha irmã é que ela dava muito remédio, quase me matou
de remédio. Proibia passeio, que eu saísse na rua, não quis comprar as coisas para mim,
sabonete. Ela tava recebendo duas aposentadorias e não queria comprar as coisas para
mim. (inaudível) Eu tenho uma idéia muito boa para fazer machado, cabo de foice,
faquinhas. Para fazer comida. (inaudível) Fiquei com dó do machado.
E: Qual foi a opinião da sua irmã sobre o ocorrido com sua mãe?
O: Ela disse que eu fiz bem. Que ela tinha vontade de fazer isso com a mãe, mas não
tinha coragem. Eu achei que ela não devia ter falado isso. Porque eu gostaria de ter
minha mãe viva ainda. Minha irmã também ficava brava com ela.
E: Voltarei outra vez e continuaremos conversando.
O: Tá. Desculpa falar alguma coisa errada.

TERCEIRA ENTREVISTA
Obs.: cumprimentamo-nos e perguntei se lembrava de mim (foram 4 semanas de
intervalo entre a segunda e terceira entrevista). Ele diz que sim e lembrava o meu nome.
E: Nesse intervalo você pensou em algo que queira dizer?
O: Eu me lembro que eu andava de carroça com o meu pai pela cidade e ele se
embebedava e na volta corria (inaudível). Andava de vez em quando com ele... Se
lembro que fiquei muito bravo com minha irmã, mas era criança ainda, não sabia o que
estava fazendo (inaudível). Se alembro que fazia colete a prova de bala, capacete em
forma de fusca de madeira, em forma de jipe, avião... tava com 35/40 anos.
E: você diz que adulto fazia colete a prova de bala e por que você fazia isso?
O: Para ninguém matar eu.
E: você achava que alguém queria te matar?
O: É eu achava que alguém ia matar eu.
E: quem?
O: Alguém, não sei quem. Eu fazia atirar com revólver 38, com fuzil e nada passava.
Amassava só um pouco. Só um buraquinho (inaudível). Se alembro que brincava com
um tal de João. Era vizinho, brincava de sapo, pegava embaixo das pedras e levava na
casinha de barro e depois soltava.
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E: O que mais você lembra?
O: Eu me lembro que minha mãe brigava muito comigo e eu fiquei muito nervoso, mas
um dia eu não agüentei mais e uma vizinha quis namorar eu e eu fiquei esperando horas
e horas e ela queria marcar encontro comigo e eu fiquei muito nervoso, fui pra casa da
minha mãe, daí matei ela.
E: você estava com raiva da vizinha?
O: Tava com raiva da vizinha.
E: e por que você acha que agrediu a sua mãe?
O: Porque ela não queria que eu namorasse, nem que eu casasse. Eu acho que ela não
deixava de inveja. Eu acho que era de inveja porque ela não queria que eu ficasse rico.
E: casar ficaria rico?
O: Não, esse é outro assunto.
E: que assunto?
O: Às vezes eu marcava tele sena na cartela e eu jogava e misturava uma cartela na
outra, sabe Dra Débora, uma vez fui conferir com minha irmã e tinha 24 pontos e
precisava 25 e minha mãe disse: eu não quero que ele fique rico porque aí vai aprontar
coisas. Isso não deixava com raiva.
E: Voltando ao que você estava falando, o que você fez depois de matar.
O: Eu enterrei e coloquei uma cruz assim (mostrou o tamanho com as mãos) em cima.
Daí peguei a barra de ferro e lavei, lavei para a polícia não descobrir, mas esqueci de
lavar a calça que eu estava com sangue. Aí a polícia entraram e prendeu. (inaudível).
Me pegaram uns 12 dias depois.
E: Quando percebeu o que tinha feito, o que pensou?
O: Eu me arrependi. (silêncio). Ela brigava comigo, discutia comigo. Falava vá pegar
água e eu ia o quanto antes, e ela falava vá buscar, vá buscar, e isso me deixava nervoso,
bravo.
E: após tudo o que aconteceu, qual é a sua opinião sobre isso e a sua vida?
O: Minha opinião é de ir embora e ser um governo, trabalhar no governo do estado.
E: ser governador?
O: Quero ser governador do estado.
E: você acha que é possível?
O: Acho que é possível.
E: e como você fará para ser governador?
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O: Eu vou falar com o governador e perguntar como é governar. Vou fazer isso depois
que sair daqui e pagar a vigiada.
E: você sabe quem é o nosso governador?
O: É o Roberto Requião. É com ele que quero conversar. Mas agora não. Só quando for
embora daqui. Depois que pagar a vigiada.
E: o que vai perguntar para ele?
O: Como arranjar dinheiro para construir escolas, creches, hospitais. Eu acho que ele vai
me ajudar.
E: e como você pretende ganhar?
O: Pretende ganhar do que sobra de pagar as coisas.
E: você estava falando do salário. E para ganhar a eleição?
O: Eles fazem uns papel por conta, os bilhetinhos.
E: e quando você decidiu ser governador?
O: Esses dias eu sonhei que eu falei assim: quero ser governador.
E: e por que governador?
O: Porque escutei eles falando na televisão falaram meu nome. Falaram assim, o (cita o
nome dele completo) vai ser governador no nosso estado. Os caras da televisão falaram.
Eu escutei na enfermaria que eu tava. Porque eles querem assim.
E: por que essas pessoas escolheram você?
O: Eu não sei porque. (silêncio). Não tenho idéia.
E: e além de governador o que faria?
O: Trabalhar na roça, ganhar dinheiro. Gostaria que pudesse comprar um carro, dois
carros, uma moto, um relógio de ouro. Comprar um boné de polícia rodoviária. Gostei
do tipo do boné. Na frente ele é preto, branco e tem uma cinta preta e um pequeno
metal, assim (mostrou com as mãos).
E: mais alguma coisa que quer para sua vida?
O: Queria pegar cachorro para criar e brincar com eles. E tratar bem, dar água, comida,
ele não passar fome. Gato não quero... (contou uma história com gato praticamente
inaudível).
E: o que mais você quer contar?
O: Gostaria de ser prefeito. Para ganhar dinheiro e ficar rico, mas também ajudar. Se
fosse prefeito ia comprar maquinário, caçamba. Ajudar pobres e construir hospital,
escolas.
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E: é possível você ser prefeito ou governador?
O: Eu acho que é possível. O governador vai me ensinar.
E: algo mais?
O: Não me alembro.
E: eu quero te fazer uma pergunta. Você me contou de relacionamentos amorosos na
outra entrevista. Quem você namorou?
O: Umas oito ou dez mulheres ao longo de 10 anos. Namorava só no salão, mas moça
séria, de família eu não namorei ninguém.
E: já teve relação sexual que não fosse com mulher?
O: Não. Nunca.
E: aqui já aconteceu relação com homem?
O: Já teve querendo, mas eu não queria. Alguns forçavam. Que eu desse a bunda para
eles, mas eu não gosto dessas coisas. São da galeria. Nunca aconteceu nada. Eles
querem, mas eu não topo. Eu gosto de mulher. (inaudível). Quando vejo na televisão
fico com vontade, mas não levanta. Diz que faz punheta para transar (ficou vermelho e
colocou as mãos no rosto).
E: você está adaptado aqui?
O: Eu trabalho, faço limpeza. Mas quero sair daqui porque ficam me apressando no boi
(privada). Eles ficam apure, apure, vamos! Eu demoro um tempo, uns 15 minutos para
fazer.
E: quando sair daqui o que pretende fazer?
O:Trabalhar.
E: e você acha que pode ser violento com sua irmã?.
O; Não.
E: e como você sabe?
O: Porque não vai precisar.
E: mas você disse que com sua mãe e irmã precisava ser violento?
O: Precisava.
E: por quê?
O: Porque ela era muito ruim e minha irmã muito ruim. Ela discutia com minha mãe.
Mas não vou mais ser violento.
E: e como você vai se controlar?
O: Relevar as coisas. (não explica como seria isso).
E: aqui você já se envolveu com brigas?
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O: Não.
Agente penitenciário: ele nunca brigou com ninguém. É calminho, tranqüilo. Fica na
dele. Ninguém lembra do Otto porque ele não pede nada. É sempre quieto.
E: por que você acha que está calmo?
O: Por si.
E: por si?
O: Por si
E: você quer contar mais alguma coisa?
O: Não.
E: agradeço você conversar comigo.
O: Desculpe eu ter falado alguma besteira. A Dra perguntava e eu tinha que responder.
E: Foi tudo bem e agradeço você ter falado.
Agente penitenciário: você não precisa contar nada lá dentro. Você só respondeu o que
a Dra te perguntou. Você foi bem educado, tá.
O: Tchau.
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