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Preâmbulo

Sou filho de funcionários públicos e tenho dois irmãos mais velhos que, 
quando estudantes, estiveram fortemente engajados na luta de resis-
tência à ditadura militar, implantada no Brasil em 1964. então, estimu-

lado por uma atmosfera familiar questionadora, alimentada tanto pelos pais 
quanto pelos irmãos, interessei-me por economia Política e por Psicologia 
desde a adolescência; mais especificamente, por Psicanálise. Acabei optan-
do por fazer desta última o meu ofício, pois histórias pessoais e familiares 
constituíam temas que alimentavam meu entusiasmo e curiosidade. uma 
indagação recorrente era: o que leva as pessoas a pensar e agir de certos 
modos?

Nos anos 1970, identificado com a luta política por liberdade e pela de-
mocracia, ao mesmo tempo em que me sentindo responsável pelo futuro 
à frente, a militância estudantil na universidade atraiu meu interesse tanto 
quanto a realização de um estágio em uma clínica psiquiátrica. em pouco 
tempo, tornei-me funcionário da clínica. Participei da direção do diretório 
estudantil, sem negligenciar os estudos, e procurei trabalhar desde cedo, de 
modo a conquistar uma independência financeira que considerava ser indis-
pensável; uma maioridade efetiva estava aí implicada, coisa que entendia 
ser uma obrigação que deveria ser alcançada o quanto antes. Foi assim que 
logrei montar meu próprio apartamento, já aos 23 anos, antes mesmo da 
conclusão da graduação em Psicologia.

ideais e trabalho se mesclaram desde a juventude, portanto, fazendo 
com que eu trilhasse um caminho de lutas e de questionamentos, como tam-
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bém de ponderações e interrogações. Nesse sentido, o interesse pela Psica-
nálise cumpriria um papel importante: o papel de suscitar reflexões perma-
nentemente. 

Refletindo, ao mesmo tempo em que assumindo amplamente responsa-
bilidades, tornei-me trabalhador e militante em instituições psicanalíticas e 
outras, nas quais me inseri, sempre procurando liderar propostas que impli-
cassem a realização de trabalhos coletivos; isso desde os anos 1980, quando 
iniciei a formação psicanalítica.

No campo dos estudos, meus temas de interesse preferenciais costu-
mam articular a Psicanálise a outras áreas do saber, como Filosofia e Ciências 
Sociais. assim, em meio a outras atividades, nos últimos anos dediquei-me 
à escrita deste livro, por entender que sua temática compreende uma con-
fluência relevante entre a Psicanálise e as Ciências Sociais, além de constituir 
uma forma de dar expressão à postura de militância que sempre caracte-
rizou minha vida. Na verdade, eu já dispunha de um consistente material 
reunido, tendo em vista a dissertação de mestrado apresentada na PuC-Rio, 
em 1999.

este livro é o resultado de revisões e atualizações, porém e sobretudo, 
é fruto da indignação e do empenho pessoal na construção de um Brasil 
efetivamente moderno. acredito que os leitores que têm interesse no tema, e 
que se dispuserem a acompanhar-me em minhas pesquisas e considerações, 
compartilham do diagnóstico de que há uma situação extremamente grave 
no Brasil, e que esta é crônica por ser cultural.

O Autor

Introdução

a impunidade ante as mais diversas formas de transgressão se desta-
ca de forma marcante na história do Brasil, a ponto de podermos 
apontar o gosto por transgredir como um traço da personalidade do 

brasileiro. Todavia, talvez estejamos sendo severos na análise. Talvez não 
se trate, exatamente, de ter se formado um gosto por transgredir, mas sim 
de inclinação a dar um jeitinho ou de estar habituado a um esquema, sim-
plesmente, de troca de favores. Fato é que, com o tempo, esse gosto tornou-se 
uma característica identitária do brasileiro, levando certo tipo de conduta a 
ser concebido como um acontecimento natural nos âmbitos político, social e 
cultural. Transgredir tornou-se, então, uma linha de força autônoma na cul-
tura brasileira, de tal modo aceita que o brasileiro passou a ser caracterizado 
como dotado de tolerância extrema, de uma ginga peculiar ou de um jeito 
especial de ser. Sendo esse ‘jeito’ valorizado como uma versatilidade desejá-
vel, cumpriu-se um efeito multiplicador aperfeiçoado ao longo de gerações, 
tornando-se possível a consolidação de uma tolerância ímpar a diversas mo-
dalidades de transgressão às leis universalmente estabelecidas. Neste senti-
do, transgressão e tolerância tornaram-se duas faces da mesma moeda, e a 
forte inclinação por transgredir acabou adquirindo a condição de um capital 
simbólico relevante na formação cultural do brasileiro. 

São tão frequentes as situações em que a impunidade prevalece, tanto 
nas camadas média e superior da estrutura social, quanto entre os mais des-
favorecidos, que se costuma atribuí-la ao interesse e domínio historicamente 
exercidos por classes sociais situadas no topo da pirâmide social, uma vez 
que são estas as consideradas detentoras do poder e que atuariam, portanto, 
como formadoras da mentalidade coletiva. Sendo essas classes sociais as que 
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deteriam nas mãos o poder econômico e controlariam os principais meios de 
comunicação – segundo certo posicionamento ideológico –, conclui-se que o 
grau de influência que exercem, sobre a camada popular, tende a ser muito 
significativo, fazendo com que certos valores sejam corriqueiramente veicu-
lados como desejáveis, ainda que subliminarmente. 

Considera-se, por outro lado, que a influência cultural dessas classes 
sociais, associada a condições socioeconômicas bastante precárias, e que afe-
tam grande parte da população, historicamente, levaram os menos favoreci-
dos a adotar práticas transgressoras as mais diversas. Por vezes, isso acon-
tece de modos muito sutis, como forma de sobrevivência e/ou resistência: 
daí decorre a figura do ‘malandro’, por exemplo, que pode ser considerado 
um exemplo de sutileza, do modo de ser transgressor. Assim, em decorrên-
cia da reiteração desta ‘condição natural’, firmada ao longo da formação da 
nação brasileira, se constituiu, ao longo dos tempos, um traço identitário 
que adquiriu força considerável, destacando-se no cerne da subjetividade 
do brasileiro. uma vez tornado proeminente, esse ‘traço identitário’ acabou 
atraindo a atenção de muitos dos estudiosos interessados no modo como 
o processo de subjetivação aconteceu no Brasil. Mais adiante, em capítulo 
especificamente destinado ao recenseamento desses estudos, o leitor poderá 
atestar o quanto são numerosos. 

Pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais que se dedicaram ao es-
tudo da formação do povo brasileiro e, mais especificamente, do perfil iden-
titário do brasileiro, costumam descrever a cultura brasileira como portadora 
de um caráter expansivo, ambíguo, e até mesmo – pode-se assim considerar 
– transgressor (Schwarz, 1977, 1978; DaMatta, 1979, 1985). Segundo esses es-
tudiosos, a miscigenação de raças, o legado deixado pelo caráter predatório 
da exploração colonialista portuguesa, a prodigalidade da natureza e os ares 
tropicais seriam os principais fatores que estariam presentes na origem da 
constituição de um modo de ser ambíguo e transgressor do brasileiro ou, se 
o leitor assim o preferir, de um modo de ser malandro. 

Roberto Schwarz (1977), por exemplo, chama atenção para a alienação 
decorrente da exploração colonial, desde quando se constituiu profunda 
dependência no ser do brasileiro1 e, consequentemente, uma determinada 
configuração subjetiva peculiar. Tais análises podem parecer ultrapassadas, 
pois que se referem a um período histórico já superado, mas são importantes 
porque ressaltam um processo histórico em que se destaca uma matriz de 
subjetividade originária singular. São reflexões consistentes, que se desen-
volveram interessadas na formação social de um povo que se tornou conhe-

1 Schwarz (1977, p. 13-28) adverte para a facilidade com que o brasileiro importa ideias estrangeiras, 
adotando-as como um verniz, o que derivaria de uma forte dependência formada em sua subjetivida-
de. O importante para este estudioso, então, seria dar chance à cultura brasileira para que esta gerasse 
um conjunto de ideias e valores genuinamente nacionais. Seria isso desejável, do ponto de vista da 
modernidade?

cido como dotado de forte tendência à subalternidade ou ao conformismo, 
mas também capaz de ‘dar um jeitinho para sobreviver’, aqui e ali; como 
também, aqui e ali, capaz de constituir-se, por vezes, num coletivo revol-
toso.

Como marxista, Schwarz procura desmascarar as estratégias de explo-
ração, dominação e luta – esta última quase sempre pouco ruidosa – que 
uma pesquisa histórica crítica da formação da sociedade brasileira revela-
ria. Desde concepções como esta, que privilegiam o conflito entre classes, 
conclui-se, inevitavelmente, que razões históricas, localizadas na origem da 
formação da nação brasileira, determinaram que o povo assim se naturali-
zasse, ou seja, como uma massa passiva, mas que ao mesmo tempo teria se 
tornado insubmissa à lei2, ao menos em parte, carecendo, portanto, de ser 
melhor orientada – ideologicamente – no intuito de torná-la mais eficiente 
em ações de revolta, mais do que necessárias. 

então, será que essa ‘insubmissão’ pode ser concebida como uma for-
ma de resistência relevante? e esta resistência, será que pode ser concebi-
da como um elemento central no anseio marxista voltado para a criação de 
uma nova nação? Sem dúvida, esta é uma perspectiva política que se destaca 
ainda hoje em dia no cenário político nacional. Todavia, se for este o caso, 
será que a ‘insubmissão’, esta outra face da mesma moeda, não terá também 
auxiliado a gerar, historicamente, uma resistência ao estabelecimento da no-
ção de lei em um sentido moderno? esclarecemos: por ‘sentido moderno’, 
compreendemos a lei como norteada por pilares e/ou certos valores, como 
universalidade de direitos e deveres, igualdade nas diferenças, respeito às 
leis vigentes e ordenamento jurídico republicano. 

Tais questões, portanto, protegidas de qualquer intenção de obter res-
postas norteadas por um fundamento ideológico, levaram-nos a empre-
ender uma pesquisa voltada para os fatores históricos arcaicos e culturais, 
que estariam na origem de renitentes obstáculos à implantação do sentido 
moderno de lei no Brasil; ou então, na origem de renitentes obstáculos à or-
ganização social, em torno de novos e promissores ideais que, por sua vez, 
teriam se destacado no final do século XIX e início do século XX, em especial 
no Brasil. este livro pretende, por outro lado, evidenciar quais terão sido, 
efetivamente, os ‘valores da modernidade’ que se estabeleceram no Brasil, 
no período citado e mais adiante, primórdios da industrialização e da im-
plantação da República. 

Por outro lado, avançando no tempo, verificamos que acontecimentos 
significativos e contundentes, seja na esfera política seja na socioeconômica, 
ocorridos especialmente a partir de meados dos anos 1990, poderiam con-
tribuir para que tal cenário cultural viesse a se modificar gradativamente. 

2 Dificultando-se, assim, o fortalecimento da noção de lei em um sentido moderno, que compreende o 
princípio de igualdade, dentre outros. 
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Afinal, lembramos que foi por essa época que o Brasil começou a se reerguer 
– ou tentar se reerguer – de um esmagamento cultural sofrido durante anos, 
gerado por uma ditadura militar que ocasionou grave retrocesso em um es-
forço coletivo que, possivelmente, caminharia no sentido de levar o país a 
tornar-se efetivamente moderno, republicano e democrático, se aquele não 
tivesse sido tão severamente constrangido.

No entanto, e por enquanto, observamos que a reincidência da prática 
social da impunidade e a tolerância extrema para com ações transgressoras, 
observadas ao longo do processo histórico de construção da nação brasileira, 
permanecem contribuindo para o agravamento dos mencionados reniten-
tes obstáculos. Tais obstáculos, em nosso ponto de vista, se destacam com 
força no caminho de um Brasil que evolui, inexoravelmente, em direção a 
tornar-se moderno, mas sempre contando com um modo peculiar de se fazer 
moderno. Podemos considerar que a impunidade ainda prevalece, costu-
meiramente, e que tal estado de coisas ocorre devido a práticas de poder que 
se constituíram e se consolidaram de forma híbrida: ou seja, essas práticas de 
poder operariam tanto de modo disciplinar quanto transgressor, evoluindo 
ao sabor do poder econômico e político dos grupos envolvidos em cada situ-
ação e ao sabor de um crônico alheamento, observado ainda hoje em dia, no 
que diz respeito às condições de vida das camadas sociais inferiores. Neste 
sentido, não raro considera-se ser algo menos importante a aplicação ou não 
da lei, tudo passando a ser analisado do ponto de vista de meras circunstân-
cias socioeconômicas e políticas, que serviriam aos interesses fortuitos ou 
ocasionais de uns e de outros. Haveria aí, portanto, uma proposta de tolerân-
cia tão insidiosa quanto preocupante e que resulta em obstáculos para que o 
Brasil avance, efetivamente, em direção à modernidade.

desde tal perspectiva, propomos que a impunidade e a transgressão 
ocorrem de maneira dinâmica na vida social brasileira, renovando-se ao 
longo da história e sob a pressão de naturezas política, social e econômica, 
até mesmo antagônicas entre si, mas sempre relacionadas ao poder circuns-
tancial dos agentes implicados nas situações. diante dessas considerações, 
recorrendo ao saber psicanalítico, lançamo-nos a uma tarefa centrada no es-
tudo da subjetividade, mais especificamente, de processos de subjetivação 
coletivos, visando à compreensão de como terá se dado, historicamente, tal 
consolidação de práticas sociais que, ainda hoje e estranhamente, revelam ser 
bastante sólidas; ao mesmo tempo, com o olhar voltado para o futuro, nos 
alinhamos àqueles que lutam pelo fortalecimento de um Brasil moderno.

acresce que, na época contemporânea, em que se destaca o elevado 
grau de poder da mídia na formação da cultura e da mentalidade domi-
nantes, torna-se preocupante que o modo de ser malandro do brasileiro – em 
maior ou menor grau – seja estetizado como algo muito interessante. acre-
ditamos que uma reflexão direcionada para a esfera da subjetividade inte-
ressa porque, ainda que ocorram punições de maneira significativa, como 
até mesmo tem acontecido nos últimos tempos, estas são insuficientes para 

que se produza o indispensável enfraquecimento de uma sensação que se 
sedimentou e se transformou em verdadeira convicção entre os brasileiros: 
no Brasil, toda apuração na política, de um ilícito que vem a público, ‘acaba 
em pizza’. ou, então, acredita-se que os poderosos sempre acabam bastante 
menos penalizados do que os sem poder. em verdade, a questão da tolerân-
cia para com transgressões está sempre sujeita a idas e vindas, a avanços e 
recuos, neste país, como procuraremos demonstrar a seguir, lembrando dois 
acontecimentos bastante ruidosos culturalmente, e que por isso podem ser 
considerados exemplares.

Razoavelmente distantes no tempo, mas não muito, abordamos breve-
mente esses acontecimentos visando a um exame introdutório da questão 
sobre cujas origens este livro pretende lançar luz. eles ilustram um pouco 
do estado de coisas que conduziu a essa reflexão, instigando-nos a estabele-
cer uma compreensão histórico-psicológica do problema da transgressão na 
vida social e na cultura brasileiras, e o fazendo a partir de um foco direcio-
nado para o âmbito da subjetividade formada no início do século XX. Isto 
porque entendemos ser necessário que se estabeleça uma linha de desen-
volvimento de pesquisa que contemple um percurso no tempo, de tal forma 
que o grau de complexidade envolvida numa questão desta natureza não 
seja prejudicado. 

Referimo-nos, primeiramente, ao impeachment sofrido pelo ex-presiden-
te Fernando Collor de Mello, em 1992, três anos após sua eleição. além deste 
acontecimento, recordamos também o assassinato de um índio pataxó, leva-
do a cabo por um grupo de jovens de classe média alta, em Brasília, em 20 
de abril de 1997, fato que deu ensejo, inclusive, à publicação, num jornal, de 
instigante artigo escrito pelo psicanalista Jurandir Freire Costa. Mais adian-
te, examinamos esse artigo em detalhes e desdobramentos nele envolvidos, 
tendo em vista considerá-lo uma manifestação relevante no processo históri-
co de desenvolvimento da cultura. 

a deposição de Collor de Mello, eleito sob a égide do imaginário social 
de ‘pai salvador’ da nação – então considerada, por ele, como muito sofrida, 
devido a padecer de grande atraso, em sua economia, e de muita corrupção, 
na política3 –, chama a atenção por ter mobilizado, de maneira acentuada, 
a sociedade brasileira. Afinal, lembremos que esta se libertara da ditadura 
militar havia menos de uma década. 

os ilícitos cometidos por Collor de Mello e sua turma despertaram a 
mais profunda indignação, até mesmo em parcela entorpecida e sofrida da 
sociedade civil brasileira, sendo que esta, em certa medida, contribuíra sig-
nificativamente para a eleição daquele. Ao que parece, tamanha mobilização 
popular contra uma corrupção, abertamente coordenada pelo presidente 
da nação, não se revestiu apenas de motivações políticas, como se costuma 

3  Collor adotou, inclusive, a identidade de ‘caçador de marajás’.


