Ka, q u e fieri irnpo~sibilia sunt,
vel qure in rerum natura non sunt,
IIPO non adjectiri habentuc.
Lei 133, Dig., De regulia j u r b .

PROLOGO

I. Vão decorridos quatro rnezes depois que, no
prologo d'A Elgreja e a &zcest& X o d , me pareceu
opportuno inserir estas palavras :
Era, em começo, proposito nosso apresentar,
para dissertaçilo inaugural, a primeira parte de um
arduo trabalho exegetico e critico que estamos orgiir
nisando sobre o Codigo Penal Portiiguez.
rVimos depois que o nosso desejo não poderia
ser levado a cabo. Quanto mais entravamos no
amago do asiiumpto, mais nos persuadiamos da
ligação intima, da interdependencia constante, da
reciproca e simultanea referencia, existentes entre,
as diversas p a i a s d'esse trabalho, e nos convenciamos da impossibilidade de o sciiidir em duas
metades sem correr os perigos de confirsZo e, taIvez,
de contradicção, quasi sempre inherentes As separações forçadas. E, sendo difficillimoofferecer agora,
impresso, o trabalho inteiro, forçoso nos foi deixar
a

'

,para outra conjirrictzira o apparecimerito do nosso
estudo sobre o C ~ d i g oPenal Portirguez.
.Forcejaremos, entretanto, por o dar a Iunie
d.&ro de poucos mezes. i
Ter4 chegado o momento de integralmente ciimprir apromessn aqui, de nmmodonitido, formrilada?
Não o creio. A promulgação, em 1884, de uma
lei reformadora do Codigo Penal de 1852 e a
publicação, em periodoii divera,os e, muito mais,
nos ultimos annos, de varios diplomas que parciaImente a ttlteraram, estavam, sem duvida, reclamando a elaboraç%ode notas explicativns ás nossas
leis pennes. Os trabalIios dos srs. SILVAFERRXO,
VISCONDE
DE PAIVA
Bf~xsoe HENRIQUE~
S ~ c c o(i),
moldados sobre legislaç3,o quapli inteiramente refundida, mui escassos subsidio8 poderiam fornecer ao
magistrado, ao jurisconsulto ou ao estudioso, que,
por obrigação ou tendencia, quisessem inteirar-se
d a legislação criminal portugueza em vigor. Faltava, demais. rim confronto entre o Codigo actual
e o projecto de 1861, tão elogia.do por estranhos e
tão brandamente impugnado por nacionaes (2).

A essa necessidade urgente desejava a minha
pennn debil acudir. Mas, nao querendo fazer uma
obra inutil para o futiiro do paiz, propnz-me ex*
minrir coiii profuiideza as iiovas doutrinas oiiminologicas, destacar da confiisXo ainda reinante os
principias susceptiveis de comprovaç2o ddnitiva
e de immediata npplicagão, e indical-os aos que,
mais tarde, hajam de reformar as iiossas leis penaes.
E m poricos torinos: Pretendi, -com ousadia itidesci~lpavel,confesso, - organi~ariini commentario
tlieorico e pratico ao Codigo Penal Portiiguez, e
daI-o agora a Itime.
Ultimamente, por&m, viram a luz piibIica dois
trnbdlios praticos que fizeram modificar ligeiramente o meu plano. O ineançaveI delegado do procurador regio, Sr. dr. Joxo M. TEIXEIRA
RERELLO,
publicoii uma e d i ~ 8 odo Codigo Penal, com toda a
legislaç%o posterior e uni repertorio alphabetico,
indicando, em notas, .o qite se tem escripto e juigs.do com reIrtç3.o a alguns dos artigosi d'aqiielle
diploma. I?
um trabalho paciente, praticamente util
aos R magistrados, advogados e sollicitítdores que
precisxiii de intervir em caiisas criminaesn (I). Por
sua parte, e iim pouco antes, o illustre juiz do 3.'
districto criminal do Porto, sr. dr. ABELPEREIRA
DO

( I ) Srrvn FIRRXO,
Tlzeoria do Oireiio Penal applicada ao Codrgn
P d Portegu?~,fl volurncs; LEVTMARIAJORD~O, Comntentario ao
Codigo P ~ n dPorlupes, 4 vdumes; AnTonto L u z ns Sotsr HENnigurs Secoo> Codigo Penal Pwtiiyite3 nnnotadn, 1 volume.
(3) Da. LUIG
FILIPPIDE AH~RU,K~Z~MIOS
sobre O P r o j ~ c I ode Codigo
Penal Portugucz, i868.

(I)
TRIXBIRA
HEBGLLO,Cndiyo Pmnl ciiii~olrirlo,Adverbnçia, pagg

7 e 8.
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VALLE,compiIou e redigiu em volume as annotações
ao livro prinieiro do Codigo Penal, anteriormente
começadas a publicar na Revista Juridica,damesma
cidade (1). Na interpretaçk das obscuridades da
lei, B bastante completo este livi-o e porisso digno
dos louvores incondicionaes de quem percorre w m
seriedade os meandros da nossa 1egislaçZo criminal.
Mau p d o , pordrn, estas virtudes e a despeito
dos muItiplos talentos dos seuu auctores, as duas
obras não se destinam a faeer progredir o direito
penal portugriez, nem dispensam c) commentario
que tenha esse alto proposito. Se, pois, j$ ngo urge
a necessidade de explicar as leis criminaes da nação,
B ainda preciso examinar as thwrias novas, formar
wm 0 8 seus principias mais firmes um amplo corpo
de doutrinas e indicar, ao lado de cada capitulo
de legislação, e m p a n t o se explica sobe mak completaa bases, as reformas possiveis no moniento pre.
sente.
Não ha, pois, desvantagens em que a publicaçito
dos volumes que constituem propriameute o comnientario se demore airida alguns mezes. Antes os
bons resultadoa avultam, evidentes uns, e sensiveis
outros, que apenaa iridicarei.

:(I) AEEL PEREIRA
DO VALLE,dianotnfrio tro J.iiro P~imcirotlo Cndigo Pmul, Prefacio do si-. dr. A p n i n ~ c iANTAEIIO,pag. ix.

Assirn Q que, por uma parte, desprendido das
exigencias de um praso legal exiguo, me ser8 facil
completar cuidadosamente o trabalho inteiro, dando
4s suas diversas partes a justa oorrelaqb de que
tanto carece um livro de responsabilidade. Poderei
mesmo accrescmitar, Ss multiplas indicaç6es praticas dos livros referidos, algumas novas, de que j&
possuo apontamentos laboriosamente accumiilndos.
Destriiiçarei, demais, o que B util p8r em relevo,
e expungirei, com meticulosa discuss.Xo doe seuu
erros fundamentam, rt jiirisprudencia anti-scient$ca e anti-juridica que, nos tribunaes sriperiores,
se vae, em certas materias graves, formando Ientamente.
Por outra pai-te, e quanto, em especial, 4s theorias, a demora na publicaqgo dos volumes particularmente respeiLantes ao coinmentaiio permittirme-llit formillar agora, numa synthese breve, a
somrna de principios qiie, neste ramo de sciencias,
constitirem o meu credo e orientam as reformas por
mim, nesues volumes, ao depois sollicitadas. Estudando com vagnr os mais eminentes apostolos das
doutrinas modernas, formou-se pouco a pouco no
meu espirito n eonvicçb de que muita verdade
havia no meio de enormes exaggerações e de que
o merito do estudioso consistiria, sobretudo, em
arrancax d'aquelle solo ardente, cortado por mil
tliwrias em labareda, um corpo de doutrinas desde
jB apl>licaveis,-precisamente por serem a expres-
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são da verdade, -As legi.sla<;õeede todos os povos.
E r a preciso aproveitar, para isso, muitos elementos
aínda dispersas, arrsciilt~r as tendencias gernes,
examinar o cntninlio jA percorrido e descoitinai. a.
1iiz que, ao longe, scintilla com mais brillio. Cimpria destruir, não os velhos ~iieconceitos,ji sufficientemente esborondos pelos apostolos das ideias
novas e por toda a parte caliidos em pleno descredito. iiias os precoiiccitos modernos, aquelles que,
em siias cxaltações, a escola de LOMBRO~O
ousadamente fo~~niuloi~
e persistentemente continha defendendo. Urgia ainda, pbr iim dique seguro 6 corrciite dos elian~adosneo-clsssi~os, que, simiilando
abdicar rlos seus 1)riiiciliios filndqmentaes, tentam
absorver a navissima tlteoriu e cliitrnal-a para. um
terreno de pr~tendjdncoriciliaç8o. Enifim, era necessario mostrar o alcance piatico dos liost~ilados
defendidoa e indicar ciiidrtdosamentc a maneira de
os tornar desde j& efficaxes.
Foi este o traballio que agora emprehendi, sob n
fórnia, i20 eni USO IA-fbra, de uma lnt~odu@o metliodica. Seria, de seguro, impossivel publicar o
largo e comprehcnsivo estiidn tlieorico e pratico
sobre as leis penaes dii nat;%osem antecipadamente
liaver pi.epardo o errpirito dc clricni ha de lel-o com
a resenha dos principias que afio o meu aIcor5o e
O nieu norte, Ntim paiz conio o liosso; aqui, onde
OS poucos livros piibliciid~sna. corrente d i i nova
escola se tornam digrios do menosprezo de AWUEDO

FRASSATI
(1);nqui, onrlc as doutiinns da criminnlogia moderna s2o i ~ ~ a ~ i a de
g i poucos
o
espiritos de
eloiç3o; aqui, oide os tribuiiaeu se.orieiitarn exelusivii~iientepor ideiaa jii eoiideiiinadas pela sciencin,
-erro seiia, grave e furicsta, querer espalhar iii~i
livro deatinado t i muitas clesseu soci:ies sem que
uma iiitroducç~amodesta desbravasse convenienteniente o terreno e me coIlocasse em plena intelligeiicia coni os leitores.
NKo se pense, entreta~ito,quc o trabiilho agora
publicado vem vulgwisar entre n6s as ideias, que,
por impulso da Italia, atravessani, lia qunsi vinte
annos, os terrenos da sciencia penal e qiie, diffundidas larganiente em Franya, ria Belgicn, ria Suissa,
na Austria-E-Iiingria, lia Alleinnnl~a,na Russia, na
Inglaterra, na JIollanda, na Suecia e Noruega, na
Anieiiçe do Norte, e ainda nas diixs nações nossas
irniãs, o Uri~xiIe a I-Iespanlla, aqiii tèni recebido
pequeno impulso e inui reatiicto ciiltivo. N ~ o !O
riosso proposito 1120 vae tão longe. Apenas querenins singclaniente dizer ao leitor o n(isso parecer
relativameiite a algiins ~iroblemasde soliiçXo mais
desejada e de mais facil applieaç5o. Para qiie,
qu:,ndo, no commentai*io, reclainarnlos as refoinins
correspondentes, a nossa marcha niio se embnt*ace

(1) Lti aimi rc srunlrt r f i iliritto prnalr in f/niict rrl rill+strrti, 4894,
pagg. 417 3 4%.

com explicaçCes, que demorariam a execução do
plano e rlesvirtuaiinm os propositos fundarnentaes
da obra.

,

Ir. Assini indicndes 3s razõcs logicas do q p a recirnento do presente estudo, ninriifestns ficaiii 3s
snns divisaes gerucs e o sei1 plano.
Precisal-os-hei, entrettlnto, em pouca8 Iinhas.
Divide-se o livro em durts partes.
A primeira Sonstituo a pl+epa~*ay.%o
riecessaria
para o estudo da segunda. NeIln se smlysa o systema OU corpo de doutrinas, por mini, iiiotiv,drtmente, chamado ascoln cli?ninal socklista. A sua
filiagão histohca e logica vae encontrar-se nos trabalhos da escola positiva e nos vibrantes debates
que os seus postulados mais arrojados fizeram travar
em Italia e no estrangeiro. Como todo o conjunto
novo de doutrinas, essa escola tem os seus proximo~i
avbs e os seus antepassados remotas. Taes os fructos de uma arvore jsl creada: directamente pertencem Q. p l m h de que brotaram, m a v%o,indirectamente, ligar-se ao solo em qiie elIa tomou raizes
e tem bebido constantemente a seiva que a anima.
Para conseguir, pois, differenciar frisanternenb anovissima escola, impõe-se o conhecimento de sua m l e
natural, a escola italiana. Eis ahi o motivo por que,
fazendo um livro mriito syntlietico, não posso, entretanto, dispeiisar-me de referir, em pallido resumo,

o modo de sei. e as vicissitutles das doutrinas lombrosianas. E jiL que o nosso codigo, não obstante
repousar sobre uma refornia. elaborada em 1884,
nAo quiz apartar-se dos principiori fundamentas8 da
escola alaasico,, darei tambeni do seu ultimo estado
nmn ideia breve, que faça peroeber ainda. aos neophitos as condiq0es em que a escola italiana fez o
seu xpparec.imento.
Nao quer isto significar qiie aqui eu trace n liistoria dos principios que tem alimentado n escola
classica. E B H~ ~a l i t u l otão interessante s6 tem utilidade ao lado da historia do direito penal e do conceito que, atravez das e d ~ d e s ,se tem formado do
crime e da pena; e essa, se, nos yreleminares do
conirnentaiio, tem justo cabiniento, excederia os
liniites e os propositos da presente Introducg&o.
Eis aqui, pois, a syntbese da primeim parte, que
vne dividida em q i i ~ t r o~ a p i t u l o ~ :
I. -Geriese d : ~ideia nietapliysioa da justiça.
Postulados ft~ndaiiientaesda escola clansic,a. Diversas sub-esco1a-s em que, ultimamente, se repartiu.
Estado em que se encontravam na occasi%odo nascimento da escola pusiti~a.
11.- Genese cla escolx,italiana. Eaizes historicas
dos seus trabalhos anthropologicos. Ambiente scientifico que o positivismo, o materiítlismo, o evolucionisnio e o progresso das sciencias naturaes tinham
crendo em torno dos iconoclastas.
LII. -LOMBROBO
e a sua obra. Escola anho-

,

A

'

l~ologica.Seus lmstrilados fundamentaes. Continuadores, discipulos e mllaboradores. Appnxeciniento
de divergencias profundas no seio da escola. Incompatibilidades de prineipios.
IV. -Possibilidade de unificar essas divergencias e incompatibilidades formando uma novissima
theoria. EscoIa crimina1 socialista. Principias fundanieiitaes já foi.mulados por aIguns cu1toi.e~.Medifieações a introduzir e principios novos. Denominação d a escola. Conclusão.
Encerrada a primeira parte, entra-se, depois, no
exame dos principios, objecto da segunda, por sua
vez dividida em tres capitulos. O primeiro e8tuda
os criminosos; discute a existencia do typo lombrosimo do criminoso nato; repelle a cIassificação
anthroplogica dos delinquentes; e esboça a explicação da sua eoexisteneia com os Iiouiens honestos
no meio social. O segundo B destinado ao estudo
do crime nas suas origens e modo de ser, nos seus
factores e iio seu fut~iro.Emfirn, o ultimo capitulo
trata do fundanicnto da punição, da insubsistencia
da pena de morte e dos meritos attribuiveis a alguniw outras penas.
Assim se percorrem, em globo, os pontos cardeaes do direito criminal. As questões de tentativa
e de delicto frustrado, de cumplicidade e encobrimento, de dcIicto rieeessario, de coacção e erro, de
legitima defezn, etc., não tBm aqui cabimento. O seu

Iogar proyrio 4 o comnientario. Mas, alii, serão
illuminadas pelos principios geraes agora estabelecidos. De modo tal que este livro constitiie, para. o
momento, uma prqfissão de f&modestissima no meio
das arduas pugnas 'da oriminologia moderna, e servirá, rio futuro, de intmducção necessaria Bs doutrinas expendidas no conimentmio propriamente
dito.

PARTE I
AS ESCOLAS

CAPITULO I

A escola penal classita
Siirrimario : -I.

Origem da pena nos agpcgadoa bnmanos primitivos. L e n h eIaboraçHo evo1utiva do conceito de justiça. De que
modo poude formar-se rt falaa concepçlo nb~tractsda ojuetiga
absolutu. -Fundamento da puni*
sobre diversos criterim.
Adopgb, pela escola clawica, da ideia de ajnstiqa abmlnhs p m
bwe do migisterio punitivo. A doutrina da r c o n s m 8 ç ~ osocial
retinida kquella ideia como simplea critario complementar. Principioe fundamentaes da eacola claaaica, edificadoe aobre o referido
conceito dri juatiga: livre arbitrio, intelligencia, culpabilidade.
reaponsabilidde mord. -Corpo de doutrinas d'ahi emergente.
Impossibilidade de rra conciliar com os principias. Contradicçiies
flagrantes. Neeerraidade de theo~iasmais reaes e logicaki.
11. Bendcios que, entrctauto, resultaram do predominio secular
da escola chssica. Mitigaçilo das penas, ~ollicitrida,como reacç.0
contra a feroz penalidade e os feroci~simoseystemas de execnçilo
da edade media, pelos maia ardentes pntriarcbaa do claaaicismo.
Influencia, talvez exaggeradir, d'estris solticitagGes, nos diversos
povos, e ainda em Porhgal. Contradicçlo notada, a este respeito,
nos proterrtos que a eacola italiana levantou contra a nimia benignidade das penae. Appemimento, nos arraiaes da tbeoria
claasica, da eub-eeicola mceionatista. Seu louvavel, embora
incompleto, piuiposito. - Snb-emla penitenciariata. Ben ponto de
partida; seus fins. Principal fundador. Syatemae mais notaveia.
Licrramamento e coasagriiçb dos seu8 p6eitulah.- TraneiGo
para o capitulo immediato.

-

Poia que, sem duvida, i a metaphysiea. de ' todos os
tempos, de todos os paizes e de todas as eseolas B de uma
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doseaperadora monotoniar (I), baste~nosaqui, para bem
a q i ~ i l a oto~
s meritos e asituac?io da eseolaclassiea dodireito
penal, dizer eorno, na mente de seus oraculos, se formou a
ideia da ijustipa innatan, base primordiril das doutrinas em
nome d'ella apostolisadas.
Por estudos soeiologieos reeentes, 8 eonheeida a maneira
natural e evolutiva por que, no eapirito humano, se ergueu
e depurou, mediante pmgresso~lentos, a ideia de justiça.
Nos 'primitivos povos e, ainda hoje, nas populapões de
eivilisaçXo rudimentar, que soeialrnente os representam, o
movimento de defesa eontra o &taque de um entranho 4
piiramente reflexo. Pelo habito de afastar tudo aqui110 que
eauea uma impresdo de dBr e de repellir qualqiiei*impressLo
incommoda reeebida do exterior, o homem, aemelhanp
do sueeedido eom os animaes inferioree, integrou e atra.
tifieou nas e e l l u h nervosas do eerebro, aa eoimpondentes
impressões. Transmittido, hereditariamente, de paes a filhos,
o movimento d e defesa, aiiida que fosse a principio conseiente, tornou-se mda vez mais automatieo e espontaneo,
e acabou por se produzir independentemente da vontade.
Assim inseripto nas eelliilas nervosas, eonstituiu, deade
entto, o que L ~ m o ~ m aehama,
u
justamente, en. parte
meeaniee do instineto de eonservayão, enraizado nos nossos
antepassados humanos e animaesa (2).
Ora este movimento reflexo deu origem ao talih, que,
na sua fórrna pemitiea t2o expressiva-aolho por olho, dente
por denten --, ae eneontra eni todas as tribus auareliieas
primitivas. Mas, ainda no talião, importa eonaiderar duas
phasee. A principio, traduz o mero desejo de vingança, que

( I ) L ~ U R N E AL'holution
U,
juridique duw Ies ditefies race,~Iiu
mairna, 189i, pag. 3.
(2) IbidFRI, pag. ia.
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o movimento -reflexo da defesa ereou e desenvolveu no'
individiio offendido. Depois, O homem agrupa-se. Pelos laçoa
de soeiabilidade, pelos interesses eomrnuns da pequena assoeiaç?m, o malefieio praticado eontra tim dos seus membros,
se o attinge direetimente, vae tambem piwjudiear, de um
modo sensivel, a vida do restrieto agrupamento. Assim B
que, poueo a pouso, toda a tnbu se vae interessando na
puoigblo do estranho, que veiu atacal-a na aua integridade.
O taliho fica aindii, eomo fdrinula primitiva e de extraordinaria persisteneitt, mas B jh regulamentado. A t i b u , fora
easos exeepeionaes, intervem toda para faeer sogrer ao
eiirninoso o rnesmo damno que causou A vietima. 56 assim
se eoiisidcra, ella propria, desaggravada. A neeessidnde de
vingnnça torna-se, d'este niodo, rneioeinada.
Entretanto, uma nova trranaformaflo se vae operando.
Pela exactidão rigorosa eom que o talifio B subniinistrado,
coiiicp poiico a poyeo r assumir uma f b h ~ aeonimereial.
AquelIe que eommettsu um maleficio tem de aupportar
inaleticioegual, por proeesso e eoni formalidades semeIhantea.
E, eomo 15 pelo goao material da vingança que o taIiLo se
inantein, n8o admira que, pnsso a passo, c por graui insensiveis, eada a c ç b prejudicial começasse a ser avaliada em
fruetoa, ornainentos, utensiiios, escravos, animaes, armas
e outros valores, e que a vietirna pfei*isae no prnzer da
vingnnpa, qite ngo durava, o appeteeivel prazer de uear deriiordaiiietitc d'csses vdoiw. Surgiu assiin a eompeneaçÃo.
I a i s tri.rle, quando sc operou a pi,irneira absorpçBo das
energias individuaes pelo despotismo dos ehefes, eoineçaram
estes a avocar a si as eornpcnsliç7ies. Se a offensa feita ao
individuo era aentida elo gnipo inteiro, e ae O gnipo estav'a
eondensado nas m30s do principe, nada mais logieo do que
receber este, ao menos, uma parte dos valores que resgatavam os delinquentes da punição dos seus erimee. Como,
p o r ~ m , os offendidos reagissem eontra o estorvo assim
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levantado 9. integridade do seu goso, erearam os chefes, ao
Iado das eompensaçòes, as muItas senhoriaes, e inventaram,
para miiItiplieaçAo dos seus rendimentos, uma infinidade
de crimes de naturexa esaeneialmente poIitiea e religiow.
A lei era, de reato, e trdueqáo dos seus eapriehoe, e a
justiça, por elles propnoa adminietrada, exprimia a sua
vontade ou dava wnta d u superstiç80~
~
rein,txntes, mas raro
a e p i a uma ndrtna constante e invariavel.
D'estas transforrnaçóes era liatura1 resultar que a nepão
prejudieid, atacando a principio o proprio individuo,
passaeee a e0niiiderar.w uma offenaa ao soberano e B lei.
Nosi velhoe codigoi, as eompensaç6ea eedem o eampo, eada
vez em maior eseala, h multas, e O offindido, primeiro
despojado do valor da offenra reeebida, 8, afinal, destituido
do proprio direito de exeeutar a deeisfo do prineipe. E por
esta k a , o interesse individus.1 8 sserifieado ao interesse
collectivo, e a justiça desee do alto eomo do eeu desee,
fulminante, o mio. E ainda erueI e atroz 'como a vingança,
mm, envolvendo jA o elemento soeid, 8 menos desordenada
e arbitrana (I).
aDesdeent%io,diz optimamente LETOURNEAU
(2), eomepou

%

(i) ORTOLAN,&mmk dc di-oit pCRal, !L4 ed., 4886, vol. I, pagp. 81
e 85; L~~ouanuu,
no Prei. da trad. lr. de L'Hmme criminel, de
Lolianoso, 4887. pagg. i a 111, L'dt-olutimo dc la mwulc, pagg. 170 e
segg., e La rociologie. pagg. iIlk e segp.; Howr~s,Le droit rmmrn
anglo.am6ricain, 1890, rap. i.. .(Fonncsprin~ilicrrde la reapmsabi
Irti); S~irac~n,
Jwlice, trad. Ir.. i893, iii.@,
pig. #O, e Principea de 8ociolagi8, vai. irr, pagg. 8o9 e segg.; CAERRY,
Ledures m tha
Oi.owlh of criminal krw h ancwl<t comudtie#, 1890; Lunaocu. Les
tempb prikistoipue~, 1876. pag. 69%; DAnWlN, L'ori#ine de l'hrmime,
1882, pagg. 38 e segg., e SiItctim emuelle, pagg. k79 c segp.; FERRI,
Sociolop'e eriminelle, trad. fi., 1893, pagg. 293 e sepg ;e, &iretodo,
Vncsr~o,G m d i r funzam okile teggi penule, pagg. 38 e segg.
(e) Obr. cit., pagg. 3 4 8 501.

a foimar-se no espirito dos homens uma concepção a b s h c h ,
da jugtiçu, a noçXo de uma lei imaginaria, ma8 bemfiiseji,
e punidora das mhs arqõ~s;de um direito naturnl, indepadente d ~ vontades
s
particulares, aeima das quaes p i r a w .
o que os metrphysieos ehamai-am a ideia innata & j u s tira. Segundo eata eoneepção, os attentados eontra aa pBasoas ou eontra os bens deixam d e ser meras n e m suseeptiveis de resgate ; tornam-se infracções tanto da lei divina, eomo
da lei humana: erimes ou peeendos.
rieste momento da
evoluçh juridica que os escriptoros e os philosophos eoneebem e forinulam Iargrs e generosas maxirnas d e juatiça
universal; 8 entgo egualmente que a simples palavra-juatip-exeita uma espceie de enthusiasmo; porque a Iiumilde
e grosseira oi+igen~dn jiistip estA inteiramente osqueida. .
O sentimento do juato parece innato, esseneiai d nntuisza
humana; adrnitte-~e até voiitnt;u.iamcnte que elle foi implantado por uin poder ext~a- terrestre^.
Foi sobre este eonceito da justiça absoluta que os metaphysieos erigiram a legitimidade da punição e, portanto,
o fundamento intibalavel da escola elassica, Deixando de
p r t e as tlieorias da vingnnça pvuuidencial, da vingança mnobrec~dfie da repurapdo, e pondp de lado o eoneeito, insustentnvel, da i~tiliáade(1) e o piineipio, mal forinulado,
mas paminlmentc verdudeii.~,da defesn social (2j, os fauto-

-

(1) Vej. as ohras do seu propugnador BENTBAM, #esse espirito
brilhante, capaz, por si só, de illuslrar uma nação,- e as critica. de
JOUFFROY,
Cours dedroitnotul'el, vol. ir, e Guvnu, Lo moraie anglolsc
Cpnlmporai~ic,trad. fr., 1819.
(2) Esie syslema foi preeonisado, em lermos inaceeitaveis, poi
I.OCKR,
que desejaria basca1.o nocriterio da dcfe~ajnùividual.
Estm
dido isociedade, teve numerosas variantes, que c111FURRBAC
o CHARLEB
Lucns se evidenciaram. Tisuor (vej. a nota 1 a pap. $8) foi quem 0
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res do elaaaicisino fixaram-se, durante o seeulò xvirI e ainda
nos pi.ineiliios do actual, na theoria do contracto de mciedade, qiie, embora eom vnrinntes, explicava o direito soeial
d e puiiir pela soiiima d e todris a s porsões d e liberdade natural de que cada hoinem se despojlra para melhor eonaervar e defender o resto ( I ) ; mas logo, f a ~ e n d oresiirgir ae

e x p z mais claraincnr~.Hoje, despido de roupagens tiirtaphysicas e
nilidsrn~nlr!hrmuladn, cbonslilueui~idos postuiados da cscola de
Lo~auoso,F E R e~GI~OFALO.
~
Havemos de observar que, por si 66,
náo B Suficiente para Iegitimar a pena, e esse estudo nos fornecera
um dos carnelvres direrenciaes da escda por nús perfllhada.
(I) Vda OS lrshalhos de Mo~tespoi~u,
P~FFENDORF
e ROUPSRAU,
qU9
influenciaram FILAKGIERI
e RECCAI~IA.
Este diz inuiro expressameoie :
"Livres e isolailos i superficie da terra, cancados de ahi se verem
sem cessar num estado de guerraeonlinuo, fatigados deumaliberdade
que a incerteza de a conservar tornava iouril, os homens sacrificaram
uma'pai.le d'ella para gosarem seguramcnte e em p a do resto.. .
Todas as riorqões de liberdade, sacrificadas assim ao bem de rada
qual, se reuoem parafumar a soberaniad'umx nafõo.. .~.(Deidelilli
c ddlc pene, ed. S i , t766, pag. 43; ou Trailé des ddlitr ~t peirics, trad.
k., 1884, j 4.0). E FILAUGIERI,
namesma ordem do ideias : *A sociedade,
represeniando os direitos que tinha cada individuo no estado de
independencia natural, recebeu, pelo contracto social, o direito que
cada homem linha sobre o seu semelhanle quando csie violasse as
Iris naiuraos; ora, esse direito era o de punii; porque, sem esse
direito, lodos os oulros leriam sido inuicisn. (Lascimce de Ia ãiyislaiior, trad fr., 4.' ed., 1596, vol. iv, pag. 111. A iiiesrna dorrtrina 6
exposta, quasi pelaç inesmss palavras, na nota 3 apag. 2 da obra do
nosso P E U ~ I B
E Sous~,
A
Clasaes dos ci.imcs por ordem syslmalica roni
as prnus co~respondcnles segundo a legblação acfwd, i&79,- obra
a que, por excelleole, lerei ainda de prestar honieoagem ooulra parie
do meu Ii,abalhc.
Tambem Yar.v, Baissm DE MARVII.I.E (TfrEoriede$ loix mimn'nelles,
1781, vol. i, introd., pag. 21j e outros sustenlaraiii o iiicsrno principio.
PASTURRT,
VKITELe BURLAMAQUI
admillirarn o contracio social, mas
~ariaraiiina maneirade explicar por elle o direito de punir. E FICHTE
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velhas doutrinna dc PI,ATÃO,a Allcrnnnha, por esforpos d e
KANT,HEGKL,SCH~TLING,
KKAUSEe muitos outros, e a
Italia, poiT e s f o ~ o sde ROMAGNUSI
e tantos mais, edifiea.
rain a tl~eoi.iada jztstiça aboliitu, a que serviu d e base a
ei.eapko E'tcticia denunciada pur LETOUKXEAU.
Segundo essa
theoria, demaaiadamente conhecida para ser preciso dosenvolvel-a aqui, ira pcna juiidica, isto 8, o eastigo pronune i ~ d opela lei para um eriino ou para iini delieto eontrario
1 lei, ;%o p6dc jhmaix ser inflingidn coino meio d e rilcalipr
oiitro.bein, mesmo em proveito do culpndo ou da sociedade
de q u e elle faz pnrte, iiias pela simples raxiio de que fez
o mala (1) Quer dizer: A licna n?to tem por fim regenerar
o criminoso nem intiniidar os outros bomene. .nem defender
s soeiedade, -mas sim siiiiiente desnggiavnr a juntipii, a
divindade ferida.
É esta a doiltr~iiiaainda hoje dominante nos arraiaes d a
mebpliysiea. Todos os clnssieos a per6lham cotn enthusiasiiio, embora muitos lhe façam uma modifieaflo, que
nilo altera o seu significado essencial. A qual eoiisiste e m
dizer que a sociedade s6 reeebeu, por delga$io divina,
o direito de punir, e m virtude d e Iiie ser indispenuavel usar
d'elle para a sua eonservay30. aDeus pune o I d r L o o o
assassino, -diaia O representante mais il1u.i~ da eseola, n l o para defender o homem, mas porqiie o honiieidio e O
roubo sâo um mal, e porque a juetiqa quer que aqirelle, qtie
pratica o mal, sogra iiin mal* (2); eomo, porkm, a socied a d e s6 pdde tomar eotita d e actos extcrnos quc violem

fez ainda uma nova variante, exlrernameiitc subtil, mas por egual

s s s c u t ~na mcsriia falsa tiase
( i ) ErainNuirL Krrir, Ale'laphysiyur du droit, trad. Ir., parl. ii, sect. I,
49.'. Vej. tandierii a hlinduclhn B h miluphpique dea mm.
(2) C ~ ~ B AProginmmc
RA,
d u c o n ~ 8 d ~ d r ~ ~ c f ~ iPartiefiBnlraIo,
mine!,
trad. 1r., 1876, ProlOgomrnes, pag. 7,
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Iei soeinI, Deus cedeu-lhe uma parte do direito d e punir
e pcrmittiu-lhe que o exemesse para aim conaerva& (1).
Porisso iao poder penal, - eonelue o mesmo auctor, - n#o
pdde attribuir-se poi. origem uni neto d a vontade humana,
mas O preeeito divino deelarndo ao hoinem pela via natural.. O poder penal 6 absoluto em todos os seus prineipios funtlarnentaear (2).
D e s t a concepçXo, a que nko era estranho o atheu inaterialista VOLTAIRE
(3), saiu O e o n j u ~ ~ e tde
o prineipios que

.

( I ) Tej. O i i m . ~obr.
~ , e vol. cir, pagE. 87 e 88; JoSEPH DBMAI~WE,
Soii%cs d t Suint-Pc'ti:rsbm,lq, 188ti, vol. i, pagg. 38 e segg,; Rossi,
TnaifCde di.oil pntal, 4.'ed., iE5,vol. r, pagg. 193 e segg. Este anetor
diz a pag. 2% : -A josri~a , emadaçao da ordem moral, d para a

...

ordem moral que lendo; manifesra.sc ;$oshomens para ilies recordar
os prinoiyios da ordem moral, e para Iheu Corneeer os mcios de ellcs
proprios se elevarpm A origem celesie de que eiia emma.. No mesmo
sentido: V. Corisin, no pref. da trud. do Gorgias; Duc DE BROGLII
(artigo da Rmre fvançaise, tom. 3.*, 1848, em reposta a C~1.4iu.e~
LUCAB,Du syjlètia8 phal, 4837); e Guiso~,De Ia peim dc mort m
ntalaive polilique, cap.
pagg. 99 c segg. Vej., em soniido divergente : Tiesoi, Le dmit p h n l Iludié dam l<.~principes,daní ie8 zwaps
el les lois dPJ différmts peupI~s dw mmüe, i&&vol. I, pagg. 195 e
segg., onde se demonstra que o poder penal, longe de ser uma
delagaçZo divina, tem a sua origem no direito de debaa, e onde se
proptje a substiiuifào da furmula dnvidosa -direito dc punir - pela
niais exacta -di~.eilo de defesa. No iiiesmo intuito. mas com nienor
clareza, escreveu Muuioa o seu Umoii. de punir, i887. Conf. FRANK,
Philomphie da dloil pdvial, 4880, p:irl. i , oap. 7.4 pagg. 81 e segR.,
onde se deropin lanienla~el~iirnte
os postulados da escola, confundindo o fim $a puniçáb com a sua I e ~ i Z i m(vej.
~ Osrotin, obr.
cit., pagg. 83 e seypi.).
(2) CARI~ARA,
pbr, cit., pagg. 15 e 16.
(3) quem nos deu,-diz elle no Dicrionnire philobophiqw. verbo
* k u u t e et de i'injusieu,-o sentimento dojustu e do injusto? D ~ U S ,
que nos deu um mebro e um coração.. Deus fez-nos nascer com
orgãos, que, L: iiiedida que crescem, nos obrigaiii a sentir ludo o que
&.O,

.

-

-----

-

a9

earaek-içam a escola olassim. Se o sentimento da jiistit:i
B inuato oiu todo o homem, 4 evidente que este distingue
o que deve fazer e o que nAo deve fazer. Poderia peus, 8
eei.to, ter 1-ceusndo ao homem o poder de transgredir os
seus preceitos, como reeusou aos eorpos o poder de resistir
d força da gravidade. Mas, d'esae modo, fiearia o honietu
sujeito d lei da nccessidade, nPo liaveria deveres nem direito, merito nem dcmerito. E, se nho vemos que, nLo
obstante quaesqliei. aifor~os,a lei d a gravidacle nBo piide
ser infringida por qualquer corpo, e, por outra parte, vemos
o homern constantemente infringindo a s leis moram e a i
juridieas que naquelias se baseiam, 8 d e rigor acredita
que elle tem livre arbitrio, que p6de eseolher a pratica do
bem ou do mal, e qiie p o r i e s ~deve, no primeiro eaao, ser
premiado e, no segundo, punido pelos outros homens,
encarregados pela lei eteriia d a ordem d e defender as leis
rnoraea neeessarias a i eoneoi.vag$o da eoeiedade.
Para consolidar o edifieio jA poueo falta. Geralmente falando, o homem tem inteIligoneia para distinguir o bem do
mal, o justo do injusto; t e u liberdade para seguir um enminho ou o outro; deve, pois, attribuir-se ilie responsabilidade, quando
uma falta, pela lei social d w l a r ~ d a
injusta (1).

'

.

1

Partindo d'estes prineipion, os mctaphysicos do direito
penal crearam um e o v u de doutrinas, euja base Q falsa,

-

a nossa especie deve Jeniir para a conservação @assa esp-peeie.. O
fnndo da nossa alma, os nossos principias sefio' eternamente 2
mesmos.. .e.
(I) Yej. ORTOLAN,&r, a uni. r i , pigg. <oie mgg.; CAmAn*,Se log. cit., pagg. a e segg.; e, ein geral, rodos os tbeorioos da
c~asui~a.
Conslilteooineadamenle: P n o l ~ ,& c f i ~ e ! @m, (893~~
pagg. 3%J e segg. e esp. 3& e segg. e 547 e segg.

.

'
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~ ~ tenios
n oviato, e cirjrs conelusijes ~ % o ein
, grande parte,
illogieas. Reeoiiheeendo que, ein certos easos, a liberdade
poderia faltar totalmeiite, eomo na demenein. c na eoaeção,
reelamarani, coin justiça, a absolviçb dos rBus ein que taes
estados de auiino se prov;issenl. M ~ aqui
B começam aa contradicções flagrantes com os proprios pbtulidos. Alguns
eodigon, moldados nobre os preceitos fundamentaeu acima
expostos, determinam qire os rEus alienados sejam recolhidos
a mnnieomios ou entregues a suas familins para os guardaim. Tu1 o nosso codigo, que. exigindo, no agente do erime, a
neeessaria iiitelIigeneia e liberdade para o poder eonsiderar
criminoso (artigo 26.O), ordena qiic o loueo, que não tem
intelllgenciu nem lilievdrrde, seja entregue a sua fmilia para
o guardar, ou recolhido em hospital de alienados, se a
mania for criminosa, ou u seu estado o exigir para maior
segurança (artigo 47.O). Tal, tmbern, o eodigo italiano,
que, entretanto, não consigna, em termos tsio expressos,
a irraeioud diaposigiio do uoseo artigo 26.O -Ora, eom que
direito se reehma a reelusio d'esae homem, pus &o d crimZ*iiurp, que tico é susc~plieetde i m p t r ç h (artigo 42.O)P
Msír os eiros de logica nAo param aqui. A porta, uma
v e aberta
~
para os inteiramente coagidos, teve de deixar
passar variadas e rnultipIas cii*cumatnticiaaattenicanies, que
aLo outras tantas reeti.ic$Ees ao arbitrio livre do agente. E,
ahi, entko, pullulam os desaeei-tos. E para os crimes de
maior gmvidade que se estntuein, e coin razPo, as penae
inais elevadas. Mas e ~ m
que Eundan~ento,dentro da eaeola,
se 630 pi%cisamente osses erimes que tem motivos mais
palpaveia, e se +s t1.i bunaes nSo ficam satisfeitos emquanto
irdeiramenie oin2io doscobrem? Se a vontade de delinquir
deve ser tanto mais mponaavel quanto mais livre se mostrar, se n F e e erímes se encontram os motivos iriaia fortes,
as doutrinas da eseola deveriam eonduzir ti applieaçiio de
penas insignifieantcs aos respectivos rkua. Pelo eoiitrario,

os erimes de pequena itnportnneia deveriam ter a p u n i @ ~
maxima, viato que os WUB pnotiw não affluein, por medioeres, aos oilios dos classieos.
E de uni modo geral. Se s voiitade 6 liberrirna, como
eoneeder o beneficio da eoacp80 c de outras eireumatancias
justilicativas e nttenuantee? Pois d m i t t e se o medo inaupernvel e a forta estranha irresistivel onde a vontade se
dedara cheia de livre wbitrio? ( I )
NXo proeigaiiiou. Se fossoin pi~eeisns rnziSes par8 que
os novos piinciyius viessem fecundar uin terreno tao eriçado
de difieuldadoa; se fonsem preeiaas clepeulps para os
desinedidos ai~ojosdos iconoeinritas; alii osiavriu, palpaveis
e nitidas, nos vieios fundaineritno.i da escola ainda hoje
triurnptiatite na jurisprudencin e nii lei de todos os povos
eivilisados.

Erro seria, p r h , e,. mais que ewo, injustiga, passar ao
exame da escola italiana sem indiear os tenefieios que iia
doutrinas elaisieaa, derramadas por capnço de nrn rieculo,
devem os principioa de humanidade e oiviliaaç3.0.
Com a aineentrnçÃo da justiça nas m8os dos prineipos
e dos senhores feiidaes, as penas, represeutando uin aeto
de vingrinça soeial eontra o deagraçado que infi-ingira leis
imitas vezes insensatas ou preeeitoa religiosos quasi eeiiipre
indignos do ubseivaiicia, haviam ittingiclo um grau de summa ferocidade. Por delictos eoritra a mugestade uu por
menosprezo doa iiiiposiç8ee religiosas, o pseudo-eriminoao

(I) Vej. O admiiavei pr~fwiodo ar. JULIO
DE ~ ~ A T F DaS Irad. Wrt.
e Mar. da Citm'mlogUa, de GnnwsLo, 189h, pagg. iv e segg.

era subrnettido nos mais erueia ti~rme~itos,
ds i n u t i l s ç h
mais dolorosas, aos requintes, nulua palavra, d a demencia
e da infamia feitas-justip-.
aos r4us do crime d e
moeda falsa eram fervidos em azeite. Aos culpados de
alta-trais0 abriu-se o ventre c arrancavam se as entranhas
para se queiuiare~u.Eraiu horriveis as prisSes. Os detidos,
encerrados, n8o raro, ein pequenas ca.ixas de ferro, eram
carregados d e eiideiau de urn pcso enorinc, de colleiras d e
ferro, ete. NAo se lhos devia nem se Ilics dava senão pho
eagua
Castigava-se paraeaatigar~(I).Chegou o horror a
tal exeesso, que o bom m a r q u a de B e c c ~ i i iinfluenciado
~,
pelo espirito pliiIaiitropíeo dos eneyefopedistas frnneezea,
se perniittiu exclamar, em meio d e uma ~oeiedade,intolerante quanto a religizo, o ciosa quanto aos direitos magestatieoi: aQuein p6de deixar d e estremecer em todoe os ne.
eessos d a sua alma aensivel, -ao ver milliai.es d e deegragados, obi*igedospela rniseria imposta ou tolerada pelas leis,
que sempre fnvoreeerarn os felizes e ultrajaram o maior
numero, s voltar ao priiiiitivo estado de natureza, -ao
ve1-os aceusados de delietos iinposaiveis, a que a ignorameia
deu eausa, ou punidos s6 por serein fieis aos proprios prineipios, por homens dotados dos mcstnos sentimentos e por
eonsequencia das meamas paixõea, e despedaçndoe, eom
pi.emeditadas formalidades, por lentas torturas para regoeijo d e uma igiiara inultidh fanaticaPn (2)

...

(i) L e r o m i ~ u no
, cil. pref. da obi-..de Loueioso, pagg. ri e 111.
{I) Ed. ilal. da obr. cir., gxirvir, pag. 117. Vej., no mesmo sentido,

os livros de Gnevio, Chocio, Bo~rn,Tirou~sio,B ~ R E MHizzi,
E ~ , DE
SBBVANT,
eta. que remontam, uns, ao seculo xvrr e outros a dpocs
em que Bwcc~nir escreveu. É, pwisso, interessante, embora, se
explique pelo passadoda ponineula, que o jesuira hespanhol D. Puor10
DE CASTRO
haja ainda publicado cm i778uma descamada Defensa de
ia tortura, e leis pali'ius, que ia eslabelecierm.

Ora, o rxeniplo lirilhaute de HECCAUA,que, no seu livro
eelebre, pediu a rcforiiia de toda a legidaç30 penal, ai6
alii sobrcearregndn d'rsses rigores barbaiorr, foi, eomo era de
prever, feeundissinio, A escola claaaiea, que nas suas dou;rinas bebeu o primeiro leite, ergueu, em-todo o mundo civiliiado, urna campanha eontra as penas infauiantes o eontra
todos os requintes d e orueldade inventados B sombra do
tnystieisino d a ednde media.
AtB a Portugal ehegou, d'eata vez, o ecco aympthico,
niai1 grado oa seus exaggeroa, da nova erueada saneta.
E assim Q que os vestigios de lnm paasado vergonhoso,
rinda existentes na legislaçl pliilippina, foram o objecto
de queixas dos povoa ti rairiha D. Marir I, que em vXo
tentou prover de remedio (1). Mas, impugnados, nos fina do
seeulo passado e nos eomeços do aetual, por MEL^
Fs~rsrr(2),D. F ~ n n c r s c FREIRE
o
DE MELW (31, e PEREIBA
F, di~uun(41, podcrani, desde logo, ser abolidos de faeto,
sendo, de di~eito, expungidos das nossas leia, em 1826,
pelo artigo 145.O) $9 18.', 19.O e 20n0, d a Carta Conatitueional. E m 1837, o Codigo Penal do NcSçao Purtugtwa,

(i] Vej. oe decretos de 31 de março de 1778, de 18 de jaoein, de
1784 6 de 3 de hvurt.iro de 1789, e b m assini o aviso de 9 de feve-

reiro do iiiesmii anuo.
(2) Cailigo cvimhal inlmlado pela minha D. Naria I cm a$ prol.aa,
3." ed., 1814, iiitrod., pagg. rv~rie segg. e lit. ru, esp. $5 4.O a 3.''
(3) Di8cscurso sobre delictos e penas, od. porL de 182% in~od.,pag.
xiv, onde se 16 : -Em d o s os ratlucos codigos da Europa ha criilies
sem pena; nias muiio maior 4 o nuriieru das penas sem crime OU de
crimes ptiariiratiws e iniapinados pelas leis, qual a heresia, feiticerias,
vainpiroa, ele.. g mais adiaoie (cap. ir, 5 4.9 pag. 9): "A vingança
i: riur:ldade nlo k nccessaria para conseguir o lim das penal, isto 6,
:I .ceguranqs dos cidadãos. Os casligos, a que l u s ~ i n i a ~
chama
o
cum
clnrmat! ci?icissiow,são indignos de se adoptarem..
(6) Clauses dor wher, pagg. 8& e segg., nous.

organisado por JOSI!
MANUELDA VEIGAe approvudo por
decreto de 4 de jaiieiro, mas não levado 9. execu$o, jB
*não meneionavs entre aa penas as tortiiraa ou ae crueldades
de qualquer ordem (1). O mesrno fizeram os diplomas posteriores.
Identieos resultacios podeiam assignalar-se na evoluçilo
Iegislativa dos outros povos; e se alguma ooisa, neste aasumpto, p6de esuaar-nos espanto e inquietação, 8 O paritesta
que muitos sectarios da nova eseola pretenderam formular
eontra a diminuição d u penalidades, assiin conquistada.
iUma insensata piedade, -diz iim fervoroso eultor portuguez das theo~iasanth~opologicas,-eobie, 8obretudo nos
paises da raça Iatina, a e a b e p do deIinquente; a maxima
ba duKo pro Teo synthetisa eloquentemente esse absurdo
sentimentaliamo, ao abrigo do qual vae roùusteeendo e medrando a raiz parasitaria da criminalidades (2).
Niio se pense que me insurjo eontra a severidade das
penas applicadas'a réus, que hajam commettido graves delietos e o5emçam instante perigo B gegurança soeial. Ma6
sustento que, allegada e provada pelos ieonoeiasbs a insuffieieneia doa prineipios e eriterios adoptados pela eacols,
elassiea e pelos eodigos nella baseados, seria mil vezes
maia perigoso perfilhar um systema severo, dentro do qual

(i) Vej. os artigos vi a e xrv e a dedicatoria a pag. iv da unica
e rarissima edipão #essa codigo, Lisboa, Irnprensa Nacional (i837).
Ahi se 14: *A esta época se seguiu a da introducção do direito
romano.. .: as penar wisigothicas foram, em grande parte, exasperadas, pela simiihança das romanas, ou dos usos femzes de cada um
dos dislrictos, e pon'sso se encontiarn algumas vezes a de-apites-;
e de -cegar-,
e outras que h e s .
( 9 ) Sr. JULIO
DE MAWOS,
Prefacio eit., pagg. 9 e segg. Vej. tanibem
G A ~ ~ P Aobr.
L ~ ciL,
, pagg. 371 e segg.; FBRRI,obr. cit., Intr., pag. 5 ;
e, em geral, rodos os seguidores da escola antbropologica.

fossem alirangidos alguns r 6 u ~que, Q faee do um seguro
exnine, o nlo niereeessetn (o quo seria inevitsvel, dada
nquella insuffioienciu), do que deixar sem punigão, ou com
puniç5o menor, muitos outros, de que haja, embora, grandernetite a recelir.
Pareee-me evidente a eontratlieçk dos inestres pra que
insista em piofundai-a.

Um outiii Lieriefieio poude recolher-se doe esforços da
vellia metapliysiea do direita penal. Ao lado da eseola
propriamente elassiea, eujos prineipios expozemoa e cujos
f:iutoi.eu mais notaveia temos, sueeesaivamenta, indicado,
formoir-se, por differeneiaçlo, a aub-eseols eorreeeionaliete,
que punha no primeiro plano a emenda do eriminoeo. A
Hespniiha e a Allemanha desenvolveram uma grande aetividade na propaganda d'esse postulado. E &EDEE, eom o
seu espirito brilhante, fez Ilie, nos ultimos tempos, attingir
uiii grau de prosperidade, que não permittio euppor uma
ruina iiiui pioxima. Certo que os esforgoe dos innovadores
n%o forain eoroados de sueeesao. Mas deve-selhe reeonhecimento pela nobre e superior ititenqXo qiie p m i d i u aos
seus trabaltios e pela propsganda, que assim fizeram, de um
pivposito. que 11a do ser primordial entre os da novissima
euerila. li'sltnriiiu-lliea os incios de triumphar, devido, em
p i t e , Q errada orietitiiç80 do elassieiamo, a que fiearam
sempre unidos pelo eord2o umbilical do delicto coasiderado
como uma entidadi ulstracta, e devido, tambem, ao aeanhado
ponto de vista que tomaram. Se em vez de proerirarem sd a
emenda do criminoso já eneiirserado, se pi-eoeeupassem,
egualmente, eom a do criminoso ainda ni% revelado, e ap.
plieaasem ao eoiisegiiimento de tXo nobre fim todoa os
nieios de que a soeiednde pdde e deve ianpar mão, quEOo
differeiites n2o seriam os resultados!
Mas não. Nem as cbndiçaes nem a orientaç8o Ibes per-

..

iiiittirnm proceder coin acerto. Assim, desappareeerarn breve.
Viveram, no Iongo periodo s ~ e i i l a rda civilisag.%, o eurto
espaço d e uma tnaiihã. D'elles fica, todavia, em germen,
R ideia. Feeundad:~ e desenvolvida, ella hil de produzir
iiiai-wilhosos fructou, so todos quizerem par hombros &
empresa rrsgadatneiitc g e n e r a a e hiimariitaria, qae no
programma da eseoIa erirninnl socialista oecupri. o mais
eminente Iogar.

E, pois que d'essa sub-áseola me oecupei, justo 8 que
nilo termine sem firzer uma i7eferereiieiu suecinta aos penitenciaiistas, que fortoaiti outra sirb-escoln, e essa ainda valida, do clasaicisino penal. O ponto d e partida Cesta nova
eorrente foi tiiiiibem s reacp5o coiitio os rigores brutaes da
penalidade medieval. O seli primeiro proposito foi o melhoranieoto da vida d e prisão. Vicram depois a intimidação,
a emenda e o enstigo do deliriqueiite, combinados em proporç8es que s e imaginainm posaiveis e justas.
0 avirtiioso JOHN HUWARDD
foi O grande iniciador do
movimento. Pereorreu,quaai todas aa prisaes d a Europa.
A PortugaI veiu tambem duas vezes. E, ein 1777, publicou o
seu primeiro livro, q u e estava destinado a produzir no regimen das piisaes oa mesmos fructos que a obra d e BECCARIA
tivera na 01-ientação do direito penal e no adoçainento das
penalidades (1). Dois systemas prineipaea disputaram a primazia: o de Phiindelpliia e o d e Auburn. U m e outro se
espalbnrnin pelo velho e novo mundo eom uma rapidez ver-

(I) Ihe Strale of lhe prisons in Ewglngid anil W&J, with pelintlnaiy o b e t ~ n l i o t u i ,nnd an uccotint of some (orrign pi.isotis. Vej. a

i:urifercnria de Srrsuuwrrcrr no CangressoPcnilenciario lr~lcmat~ional
de S, Pclersburgo, eni cmi~oenioraqZodo cenlcn:lrio da morte de
Juaaa Houwnnq sucçedida em 1740.

tiginosa. Nada tem faltado a esta eorrente. Livros, wnfereueias, apoio de todos os governos, congressos naeionaes e
internaeionaes, reviitas. E n t r e nds, quasi todos os escriptores d e direito penal d e iim largo periodo foram penitenciariatas (1). No estr>ingciro, a siinyles resenha bibliographiea
B tiio vasta qiie abrangelia volumes.

( I ) Vej. a estansa Introduc~iioqiic JOSECnnooso BRAGAfez, em
1836,iobra, que traduziu, ds CHARLEB
LI'CAS,Hi~t0Y-i~
do Syalema
Pmileneiario na Europa e nos Estados-Unidos da Arnrrira; c bem
assim os sis. : Dr. Ames De GOU\'EIA,A r~fomndas uxdeias em Porf ~ i g r i l 1860;
,
SILVA
MATTOP,
Aefornia Pmitenciai-in, Passado e Presente,
iW> h ~ i n n n~'AzsvrooCASTILLO
Bnanco,Estudos Pmitmcicsrios e
Criminuex, iM8; JEIIIINYXO
na CUNHAPIM~NTEL,
Belulorioa d a Pmiiminrin Cealrcil de Lisboa, relativos aos annos de 1883, 1886, 1887
e 1888; e F U ~ R E IDtrcsonoo,
RA
Estudos sobre Ct%ninalidude e Educ a ~ ã o 1889,
,
Essais de Psychdogif Criminelle, 1890, O m i n o carcer.ui.io e o Cong~.e.~soPenitmciario Inlernacimal de S. Pelershrpo,
1891, a A anrhvopologin critnifznl e o Congresso de Bruzellas., 1894. O
?r. dr. YEUEIRA
DO VALLE,Annotalões filadas, pagg. 239 e sagg.,

transcreve o que, no relatorio daproposta de lei rliio serviu de base á
Heforrna Penal de 1886, linha ~scriptoLOPOVAI, sobre as vantagens
doregimen penilenciatio; mas, eirihora hesilmtemente, não.lhe presta
o seu apoio, como sc dediiz de pagg. 913 a 246, onde, muilo de fugida,
rcsurne algumas doutrinas modernas sobre o conceiio da pena e o
iundam~ntoda piinifão. Esse resuma, -digamol-o de passagem,nk e rigorosamente exacto, nem parece expriiiiir bem as ideias do
iiiiclor. O quc, todavia, não deve causar-nos espanto. Pois que o sr.
dr. PEREIRA
DO VAUE, num arligo, publivado uo n." 1~ da cilada
RmUln duridica e intiáulado "Asiunorayães no dig.eito pennln, attribiie
as duutririas &a muderiia crirriiiiologia o prupositn de- *apagarem a
ideia do crime e proclamarem a iniquidarle das penas= sob fundanienlo de que *o homein não passa de simples machina, de puro automato, sobre o ijual utiiain forças csirmhas e fataes que o arrastam
inconscientementçA pratica de certos actos., -o que 8 simplesmente
inexacto. Qualqiicr que seja o df!samor pelas doutrinas da escola
criininal anlhropolagica, maoda a verdade dizer que ella nunca
aNirinou a iniquidade das penas, antes as iem reeiamado, mais rigo-
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E, entretanto, os seus trabalhos iiSo &n eonseguido para
a humanidade beneficios npreciaveis, rtntes se attriliuem ao
regimen eellirlar graves doenças cerebraes, que o tornam
perigoso e contraproducente (1).
Ngo 4, pois, a sub-eseola peaiteneiarista mnis digna de
aeceitaçfo que a escola propriamente classiea, e foi ainda
em terreno bem preparado e eom os mais legitiiuoir fundamentos que, nesta materia, vieram erguer-8e as r e e i m a çõea da escola de husnoso.
Somos assim chegados ao estudo da escola eriminnl anthropologica. Antes, por&m, de o emprehender, dedicaremos um
capitulo ti genese das doutrinas, qiie prirnoi~dialrnenteformam o seu nucleo. E, para começar, tragaroinos eom algui~i
desenvolvimento R evoluçXa historiia das doiitrinns anthropologieas, que alo o apmagio, dzo O nome e coiiatituem o
carscter mais distiiicto e preponderante da moderna escola
italiana.
roeas, pnra certas categorias dr! delinquentes, e se tem limitado a
mostrar a sua pequena efieaeia pam, por si sbs, diminuirem a onda
da crimin~lidade.Tambem nio quiz jlmais apagar a ideia do crime.
E, se tem sustentado, com oplimrs razãea, o deierminismo das acçãss
criminosas, é, porisso mesino, evidente que tem negado o seu fatalismo. bías nào prosigamos. A discussão esli deslocada e 8, a bem
dizer, superflua.
(1)Enlre mii oiitrag, conhccedis.pimas, encosto-me aqui sbmente
(pois que o assumpto ãa de ser reiornxdo, com maiii largueza, na
segunda parte) fi indiscutivel auctoridade do dr. Senna, sabio alienisla
portuguez de que a proprla scieucia criminologiua poderia esperar
multo, se, tão ccdo, nos não fosse. pclr morte, cruelmente roubado.
N'um discurso sobre O .Sgstmn penitcflriario~,proferido na carnara
dos pares (sessão de 7 de maio de 1888), disse elle, baseando-se em
dados eslatislicos, que a natureza ha de respoader um dia cum a alieoaqáo menlal as imposições da Ici de f de julho de 1887, quc enlre
nbs creou o regimen cclldar.

E assim podertpos, ninis adiante, encontrar, uo proprio
estudo da escola-mãe, os fundnrnentos demonstrativos da
necessidade de ernanciprpzo da sua descendente e successora, a eseola criminal socialista.

CAPITULO I1

Genese dos principias da escola anth~opologica
:-I. I'riniitivas origens da eacola criminal aiithropologica. Import~nciadasua investigaçiio liistorica. alta, commettida
at8 Iin pouca tcmpo peloe sequazes d'esarr escola, relativamente a
cate assumpto. Supposiç&cs H. que tal lacuna poderia dar Iogar.
Orientzçlio div~rsade ? i l a ~ n oe, recerit~rqente,de Xccorh P r n s ~ ~ o
C Fnissrrr. - Pritneiroa eslior;os de plircriologia, attribnidos a
HYPPOEXATEB,
PLATIO,
ARISMTRT,RU,
I'OLEYONE
e GALENO.
Methodos
aeguidos por estes direreos niictoree no estudo das tcndencias
rnalcficas dos dcIiiiqurritcs, reveladas pela sua conformaçiio erancnna, pelris semelhmr;as coin ulguns animaea ferozea e pelos
restigios deixados no rosto em virtude do tuniuItuar dse paixões.
A pona de morte rec1:imadz por GALRNO
para os crirriinosoei In+
corrigiveis: primeira iioqao da theoria dos criminosos-natos. Como poderia alargar-se este estudo doa primeiros ti'abalhoa de
natureza antùropologica. SAT-QMÃQ
pbyaionomieta. Philosophoa, hietoriadores e naturalistas da antiga Ctrecia internados no mesmo
caminlio. Os 88. Padres seguindo idcnticaa vias. Inutilidade,
porhm, de tal exame. Natureza gi'oaseirx e rudimentar dos acus
trabalhoe. Desvio8 a que, com a preoccupaçh nstro!ngica, deu
origem. Pl~iroma~tclcia,
Meloscopia e lJodumanL+u. Adagios e provcrbios populares. - A anthropologia, ainda empirica, ma.3 jjB
fecutidada, nos seculos xr, X V I I e xvitr. Os trabalhos engenhosoa
de LAVATRH.
Seii ponto de partida. ConclusVes necessarlas. Trabalhos crnneo~ogicosde SPIEGE~.,
MOBCATI,
SDMMER~NQ
e outrOa.
11. Apparecimento, no inicio do corrente seculo, de GALL,O
predecessor mais compIeto das obras da escola italiana. Sua rejeiçzo
do livre arbitrio. ApplicaçBo do principio fecundo do determinisiiio
~cienciacriminal. Uigrefifiiioa este respeito. Trabalhos orientadoei
por este mesmo principio e anteriores ao de GALL.ALEXANDRE
vou Jocn na AIIemunIia e ROADEAU
na Hollanda. Outroa, conternporancna. - Principio fundamenhl de GALLsobre a localiaaq?io
&s funcç0cs cercbraca. Conscyuonciart da sua applicação ma

siininiarin
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estudos phrenologicos. DcterminuçXo das mls tendenoias dos eriminosoe peln inspecçZo das protuberancias ou bossas craneanas.
Aproximliçilo entre ai afirinaçües da GALLe os postulados modernamente defendidos por LOIIIIROBO
e aeyidores. - Discipulai de
GALL.
Spuilzaii~na Ingiaterin, DEEQI.ANDSS
na ]tulia, L ~ m ~ x u n e
o P I ~ O na
YT
França ClassificaçZo doe criminosos em tres grupos,
proposta por este ultimo. Outras classificaçiies d'esse periodo.
Trablhoa de DIEYe T o u ~ i a o u c ~ a .
LII. ExpansBo, a meio do aecolo, doa estudos de psychologia
criiiiind. idciae de SAHPSOU
e F~uuua.Classificagdo d'este ultimo,
O problema. da hereditariedade estudado por Lucas e outros. A
paychologia na lnglatei~scom WIX~LOW,
Tnoii~son,MAUDULEY
c
Nrcno~sou,na Allemanha tom Cnsria e AVE L A Z L E Mna
A~,
E'ranga com o immortd MOKEL
e O scu emulo DEBPIAE.
Indicaçâo
c syntheso chrouologica d'estcs trshalhos. - Outros materiaos,
de natureza esacnçialmente antliropometica,que BROCA,
Vrno~on
o DAVIS
foimooeram B escoln ,que ia nascer. Indi~açaode um
trabalho que, de ooll~boraçLocom outros homcna de sciencia,
Loiinxiiao produziu antes da sua obra dedaitivn.
IV. Resenha do exposto. - Outros confluentes das doutrinas
loinbroeianas. Apparecimento o rapida diifuslo do positivismo.
Mcthodo experimental, por elle apostoliaado, e que foi, mais tarde,
fceundnr os prncefisos da norri i:scola. A corientc materirdista.
Ncgaçlo do livre arbitrio. Desmoronamento dus ideias de responsabilidade moral, culpabilidade, ctc., que constituiai o fundo do
~ystemaciassico -Influencia dos catudos modernos de geologia,
archeologlit prehistoriea, palcnutnlogia, tinguistica. ethnogrrphia, ctc. O danviuismo, base scientifica da escola. - Transição
para o capitulo immedíato.

Na Philoscphie Pinals (1) observava, ha annos, o riagaeiasimo espirito de T A R D Eos
~ Ifautores
I ~ d a eseola positiva,
chamada, pelo berço, italiana, n i o haviam cuidado, com

(1) Philosophie pdnale, 4891, pag. 43.

excepclio honrosa de Mdairo (I), de esclarecer as suas origens e eonservar em si mesmos a eonsciencia nitida dos
seus estados nnterioiss. E, certo, quem poderia informar-se
dos antepassados d a nntliropologia criminal nus syntheses
fugaaes, comquanto luminosas, d e Fsuui (21, de Lois~oso
(31,e de GABOFALO
(4)P Como apprehander ?h;, na correria
vertiginosa de grandiosos faetw encnrcerados em poucas
linhas, o ligarnen natural, que prende a s reeentes tis velhas
ideias, o antigo systema t i novissima construcqLo, a s doutrinas de hoje As tradigões seientitieas do passado, numa
cadeia evolativa eonstnnte?
A laeuiis, quando n8o servisse para esconder os falsos
alicerces d a eo~istrucpIlorecente, ern, ao menos, uma porta
aberta para supposiçõer rnultiplieadas. O philosopl~ofraneez explieava, eom subtileza, que o positivismo, tendo a
pretensao de se apoiar exclusivnnientc sobre a observaçXo
doe .faetoe, nKo podia vêr na sua propria historia sen8o um
prefacio mais oir menos inutil das suaa demonstraç8es; C,
assemelhando-o a urna easa de negoeios bafejada pela fortuna, aereseentava que nio eranomornento d a ~ ~ r o s p e r i d a d e s
que olle tinha de preoccupsi*-ao corn n sua genealogia.
Mas, ou porque, eoni effeito, a liora da desgraqa haja
mado para as doutrinas lombrosianae, ou porque maia re-

( I ) I Calralicri dei delinquenli, 1887, parte sioriea, pagg. i e segg.
(2) Lu sociologie ciiniinelle, 1893, inlroduclion e cap. I, pagg. 36
e 27.
(3) Le nuove conquiste della psichiabirfl, prolusion, in Revista di
filo$. scimr., pagg. 6ã3 e segF; S~lZilbwis~udi
di antropologia&%i~ 1 in8Europa, fiilhero organizado de co1laborayão com M~nno,1086;
Polmira in difesa dello scwilu crimhde posilica, 1886, pagg. 5h e
166 e segg,; L'homm criminel, prkiaee da 4." ed., iscriplo em 1886,
pagg. xvii e xviii.
(h) Qimi~ologia, od. ital..de 1885, prefacio, pag. 9, nota.
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!o@, cru cseriptores e viajantes de genuina nntiguidarle,
senEo de incontesbvol credito. Tal c.omo MA~ZRO,reclama
o depoiiiieiito do pntrinreha da medicina sobre.as relapòes
entre a coiiformapHo craiieanri extcrria e xs teudencine do
cspirito. E, deixando para outro logar, eoui quebra evidente
do inetliodo e da elnrcza, os testemunhos d e PLATÃO,
soccorre-se tie AI~ISTOTELES
para V C ~nessa6 edades reinotisaimas as piiineiras nogí3es das doiitriiiaa hoje tanto ein
voga.
$ maiõ pertinaz, neste iovolver do p6 seeulnr, o sabio
MAEUO. As asserçõee de PLK~XU
eonsagia referencias breves (1); iiias o g u e iium aproposito feliz dado o fundo de ideias
r10 illustre rcforiu;~dor,a doutrina de qimntos, desde a mtigiiidadc, ttEin aeieditado que 6 na. niá organisapão soeisl
que as eariaas do delieto residcin. Passa depois a Anrs~oTELES, que, reconhecendo elgiiin
no inethodo preeonisado por PLATÃO o deterniiiiando, porisso, as tendeneiae
rle cada hornein pelas disposip0cs espccixes do animal eom
que, no craneo e nn fnee, mais eeinellienças denotasse, se

fleetidos collaborrtdores se tenham apercebido dos perigos
de scmelbante falta, a verdade B que, em 1892, j&N1c00tb
PINSERO
se julgon obrigado a iuiciar brilliantes estudos
sobre o eonceito da pena em faee da nova escola, por longos
c substrneiosos capitulou sobre a avoltiçLo de tal coneeito
atrnvez dos seeulos (1). E 1150 admire porisso que, prefaO
IM ineline
ciando o volirnie, o profesxor ~ ~ E E N A N DPrror,~~
a dizer, logo no eomeço: a 0 trabalho Z importante, porque
com clareza d o nellc expostas a3 diveisas phascs evolutivae do cairaito da pena, desdc os tempos antigos at8 aos
nosso61 dias, e se faz rcalçar o nexo hiatorico entre us doutrinas da nora escola penal e as susteiltadas no ~inssadopor
illusties philosophoh, que se propoiorain investigar o fundnrnento racional do direito de piinit*. E, eiii face $isso, O
digno de Jouvorcs o auctor por cotiibater um crro gravissimo,
ein que incorreram os xdvemxrios da novn escola de direito
penal, oi+ro que consiste etii liaverem julgado que as dontrinas d'esta eseoia nXo eiicontram fiindanieiito ulgiiin nas
tradições scientificas.a
Um poiieo antes, por&m,F~ASSATI
tinha eompreliendido
a inesma necessidade. Nulu livro extenso, sobrecarregado
de citações i s eentenae e de referencins aos milharw, eon.
eutenou esse i1liisti.e erudito tudo quanto s respoito da
nova rseola, at8 ao moinento, sc havia ptrh\icado em Italia
e no estrangeiro, e fel-o preceder de Ireu cxpitulos, que
eiiehem metade dir obra, sobre ori factores c predecessores e
sobre a origeni c desenvolviinento das modernas doutrinas.

A excavnç5~ibeinonta a tenipoa e povos de existencia
milito recuada na cscltl;i da eivilis@o, e baseia-~e,desde

(i) 1
I ra~arttlodi p~ndb C kr
parte 1, pagg. 7 a iM1.

w14nkr

~ I I O ~ ~ ~ I dt

dirifto prnrtle, 1809,

( i ) De legibus,, lili. v. Al4m do confrontu entra as diuposi~íissdo
I~omerne as do animal feroz roni que se asseiiiellias?e, ofrerece, al~i,
P L A T ~uin
O esboço tla iniportmeia ligada desde sempre, etnliora
inoonscienlenienie, as caiisrs sociaeu 80 crime. Fala, coin etTeIto, b s
carlaginezes, que, sahmdo quanto era pernicios:i a innireucia das
bebidas alcooliws, as prohibiani aos soldados, aos magistrados, etc.
Esti ahi, romo, de resto, em vsrisu outras leis de zaracter social
dos poYM antigos, o germen dos processos yretmtimta contra o Crime,

,

j i inculcados em larga escala pelos critiiirirlistas italianos e pmgrios
para, na escola novissiina, occulurarlrn o logar mis elevadu. Conf,,
sol~reo caraeler das doutrinas de PLITIO,O que expuz na parte I,
n.' 7, pagg. 25 a 97, d'd Egicjn e a i&esrdo Sucird. Anulyse ci.ilicu
ila enqt'limpontificbu *De cuiidilione opipcirm~rle r6 de maio 118I8W,
ed. da imprensa àr Universidade, i89a

.
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serviu tnmbem rle outros inetl~oclos,taes como o exame dos
vestigios qiic, na face do eriiiiiiioso, deixa o tun~ultuardas
p a i d e s . E issiin fixou os earncteres exteriores (10 insensato,
do intliscipiinado, do luxiirioso, cte. Aiiida o sumrno pensador attribuiu importançir h transiiiissilo heredibrin de
tendetieias rnslefieas, darido, por esta fdrnia, um dos primeiros passos num caruinlio que depois liavia de ser briihantemente t iilhada (1).
PULEHOXE
e GALENOfecliani esta nurora, ainda nebulosa, dos estudos que snbios distinetos haviam de retomar
depois coin tanto : d o r . Este ultimo quasi prev&jS a theoria dos crimiiiosos-natos, e para ellca reclama, seni rebuqos,
a pena do morte. Encontra, no expediente, grandes vantagens individuaes e soçixca, e tenta jualifieal-o peli~eonsidernçzo d e que ao mal tcin, no aiiimo dos nialfeitores, t80
profundas rsiiaes, que se toriia inipssicel a aiia pegemrop?io
pelos conselhos doa hoinens virtuosos. . i (2).

.

Poderia profundar.se este esboço historico ou estendcl-o
a eorifiiis rnais remotos. O vellio testanicnto deporia &crer

das locubraFZes de SAIA~IAO
sobre o caraeter das pemoas
+ derluzido das suas physion~minse, sobictiido, d a forma dos

olhos. SENNCA
e TEI~TULLIAXO
seriam tnmbein chamadas
ao ecrtamen. Depois, XENO~~IIONTE,
PLUTABCIIO,
STRABXO,
TACITO, LUCANO,
AI~ISTOI~HANES,
P E T K O ~ O ,L u m o ,
JWENAL,
PLINIO e CELSO, historiadores, pliilosoplios, m e
dicoa e tlieologos, eornpIetariam as linhas geraes do quadro.

(1) Opern omitirt qiiae exlant, I)e Physionomla, pd. de Paris, 1629,
pagg. i 169 a Ii80.
(2) POLE~IONE,
Fivionomia vanturul~,trnd. il., 1623; GAI.RLI, Quod
animi tires coiyoiis Irnipeirluras sequzanlvir, ed. de Vencza, 1709,
papg. 319 a ?21.

0 jesuitn N r c g u h : ~ ~guiar-nos-liia
o
por esses labyrintlios d a
historia (1).
Mas tal osforpo, a bem dizer, sciin vjio. Yoiqiie B prcciso
saber destacar, n a evoliição que vou syilthetisando, trez
eorrentcs prineipaes: a plysionomica, a pliicnologiea e a
degenerativa. Aquelia, pois, que explica aa inclinasões do
homein pela sua physionomia, 86 tein vivo interesse desde
LAVATER.
A t e entHo, ou se pcrdeli em grosseii-as explica~ õ e da
s vida futura por meia dos aignnes que se siippunha
terem sido impressos no rosto, mCioa e p b do homem por
influenein dos aatros, dando assim logar A Chiromancia, z i
Metoacopia e a Podorno~icia,ou se iacrustou ria eonacieneia
popular, dando origem a irdagios, pmveibios e outras f6rmaa
rudiincntares dos modernos eoneeitos (2). NSU 6 iiesses
rlcsvios que havemos de procurar a evolupZo das doutrinas
anthropologicas. Com magna nossa, pois, ficam ainda d e
parte os trabalho8 physionomico~ de varios SS. Padrea,
taes eonio SANTO
19mms10, S. G m a o m o I l l n a ~ o ,S. JERONYMO, SANTO
AQOSTINIIO,S. THOMAZ
e S. BOAVENTURA
e bem nsuiin os de vario8 eseriptorea de differentes seculos,
que nSio importnm, pelo exposto, ao nosso thema.
Chegamos, porhin, hqueiles qiie inereeem Iionrosa niençzo.
NO seculo xv LEONARDO
DE V ~ N CeIno XVII POETA,
IXQEGNIEI~Ie LAVATER
imprimiram 9. nnthropologia incipiente
um novo e vigoroso impulao. Ainda assim não conseguiram
arratictil a dn empirismo physionomieo ein que se tinha en-

(I) ikv. PAT.HONORATO
NICQCETIO~
sorielate Jesu Socerdoti Theologi, Pi~ysiguomiahumow, lib. iv ùist., 1668,
[I) Podeni 1Er.se iiiuitissimau'd'essas phrases, que, por um requinte de mau-senso, se denominam frequcnkmenk .sabedoria das
na@es~i,om F~AsSATI,
obr. cit ,pagg. 50 c SI. Enirc n8s o dr. SRNNA,
no cit. rliacurso, tambem referiu atgtrmas. Vej. a Retisla Ju~idtcta,
vol. I, pagg. 6ii e 1312.
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eriistado. L i s o s n i m o foi tini estnriioso (i),~'ORTA uiri eoinpilador (d), o bispo IXGEGXIIIBI
um iiiiitador (3). A sua
gloria, pois, nPo refulge, se comparada 6 do iiiimortal LAvarrk;ii1d'esse engcnlio vivo d e observaç3es, que t i o popular
se tornoii pela feiçzo cui~iosados Bens cscriptos e pelas
lendas attribuidaa i sun persliicaaia iriexciidirel. E r a dogma
seu, fundumentai, a influencia r10 evpirito sobre aeonfomagHo
exterior do corpo. Waqui a desconíianqa yuauto a todos
os disformes. D'aqui n determina$io das tendeneins vieiosaa
pela8 asg-inetrins. D'nqu; o fiiiidaii~ciitod'nquella rceotiimendaçso, que L a v ~ r e piie
i ~ tia bocca de ittn pue ao despedir+se
d e seir filho, virtrioso ~ i t Ohq~tellenroinenlo : a Sb te pego,
fillio, que 1119 tragas a meama cardv.
P a r a LAVATER
n$o Iinvia embaraços netn IiesitaçGes.
Tendo-Ilie bido apresent;,do o a b b d e FKICKT,
con1ieceu,
pela simples inspecçho do rosto, que estítrV:ina piesenpa de
um amavel.. . nss;issiiro. Xiiina sciihora, por c i ~ j a qiialidades
s
seu marido perguiitavii, insistcnteniente, o grande pliy~ionoiiiista previu todos os desregiamentoe das paixões (4).
Mas, a despeito das fiiiae ciitaliddea d e LAVATER
O doa
esforpos, inenos notaveis, de outros eseriptores referidos por
Psassi~r(5); a despeito dos traballios sobre eraneologis,
primeiro incunseieiites, eomo os rle Axuma VESALIO, mais
tnrde baldados, quaos os de B ~ á r r a u ~PALIGSY,
o
emfim
seguros, taes os de S L ' ~ E G E L ; a desileito do infatigavel

BU'FOX,- O
periodo da nntIii~oyologia rudimentar feehn
seiri que n passagem d a
aurareal paro a luz 30
dia faça despir de iiuvens o Iiorizonte d a nova seieneia.
Coiri a s obi-aa, ainda fi.ngiiietitxrias e, direi assim ?, iudisciplinadas de L i ~ n e u&~OSCATI,
,
&II~;CKEL,
WHLTE,8 0 ~ M B I ~ I N GeI oiitros, feelia o seculo XVIII, sem que de tanta
elieqia gasta resulte para a seiencia inais que o aperfeiyoniiiento do iriethodo deseriptivo d a craneologia. Mae o
secirlo das luzes surge al6m. E, no enlaea de investigadores coiiseienciosos, nhi vLo dezenas de espiritos illtistrados
em busca d a verdade.

Estava reservada ao francez GALLa gloria de primeiranierite x eiitrevcr. LACASYAGNE:
(i)e T A I < ~ E orgulham-se,
(~)
cotii boi18 iazaee, d e qiie no soío gsiilcz pudesse surgir esse
espirito d e t8o elevada estatura e de tão alto merito em seus
eortceitos originae~.
A leitura do que escreveu (3) elueida-noa obre a noeiidade dos trabalhos lon~brosiaiios.Certo que ao grande penaador d a Italia cabo a gloria de ter recolhido as observa@es

( i ) Artes du p ~ . r n i ~congvèr
r
inlerwltionlal d'anthropolq?it w h i -

( L ) R E C U Fde8
I ~tm1es decuiactèi.c e! fiecl~argesdesssshiespur LConurd
de Viwi Poíenlin C! gratLiCs ptlr M. L. C . de C., 1130, pag. 12.
(3) Fjujo$ionairtrininno. 468:3, pagg. 4 e scpg.
1.3) Figionomi& pêa1ffi'~l~.
lli23.
(4)b+v.iren, Kssui SI^ In phy;rionotirie hlitiCa d friiie rmtnnilrl
I'liomrrrr i le/riii.e aimm, ed. di! Hayn, vol. i.', liag. :i:, c 2.0, pagg. 80
ilt

e 967.

(5) Ohr. cit., png. 8.

d f e , pag. 5b.
(8) Obr.

til.,

pag. 66.

(3) SW Voi'igine des quolifcs ~>uirnlescf des fucullds mlelleoluctla
I I'lionzme, 1824, cspcç. pngg. 5, 19{, 353 ; - SUP188 fonctt'~W du
Cel.Wa,ct sur celles de d a t r i l e de ses pn~.tírs,1893, vol. i , pag. 359.
Vej. ainda a Irntroduclion ai1 C O U I , de
~ physiologie du c w r ~ m .LW, e
z Andomie e8 physiologie du sys[bme nviTtlrx m g e n P i ~ Iet d~ ccrtea*
ela pirrtióirlier, espec. vol. I, lia& 356

dispersas e fregmentniins dos piedeeessorea, e de as feeundar,
juhgindo-as ordenatiaiiiente, eom trabalhos propricis d e pertinaz daborap70. Mas n m a x i m a p r t e das conclirsões gemes
dos seus estudos e dos qiie FERBI
e GAROFALO
depois Ihes
ajuntaram, vivia j;i, com brilhante nitidez, nos livroe immortaes do grailde mthropologista eia-alpino.
Ahi se eneontra precisamente indicada, embora sem a
flrniula usual, a ncgaçRo do livre arbitrio. Se, eomo elle
dis, todas a s faeuldndeu psyehieas residem no eerebm; se
este & o instrumento do pensamento eomo os olhos sBo o
instrumento da vista; e ee as funesões qiie o hoinem tem
de desempenhar devem necessariatnente eorresponder d
struetuix e desenvolviinento das respectivas partes do eerebro, evidente se torna que a vontade livre nito existe, e
que, -na sua folia expressno, - vjh niio ha que trnetar de
uina eulpbilidade interior, nem d e uma justiça no seritido
mais aevctm, mas das inelinaçaes e habitos do delinquente,.
GALL d o era, de certo, o primeiro escriptor que tentava
feeundar o direito pensl com a negafio do liv~*earliitrio.Em
1778 publieim-se em Lubbeek uma obra ooinpararel, no
aystema e'nas eoncliisSei, 6 Boca'olagie cvimimlle, d e F E F ~ .
O seu auetor, ALEXA'IDREVON IOCH (pseudomyno de C.
V. HO~SEL),antes de examinar os artigos do codigo crihiinsi, preoccup8ra-se longamente com o problema da liberdade huinana e, apemr do ambiente theologieo que o eercnva, negara-a peremptorianiente. Depois, indagando se, *
negada a liberdade, poderia o hoinem ser punido, dizia : tA
pena 6 necwsaria, e deve subsistir, apelar de não haver
livre nrbitrio . . As penas são o peso, ora maior, ora menor,
com que se impede o e i h e para o futuro, ou com que se pers g u e , se jil foi praticado
Sem Ieis e sem ponm, a
yropria aoeiedade humana se desaggi.egn~ia*.0 ~rincipio
da defesn social eald aqui indieado e 8, n a obra, largamente
desenvolvido e deinonstmdo. O mesmo eriminho s e p i r a

taiiibem, tia IIollsnda, RONDEALI,qne, no seu ti*nbalIiosobre
a pena de morte (1), teririinevs por equipai.ar os erimiiiosos aos atacados Je doeriças rnaDgnaa e por pedir que,
nas prisciea, se proelirasse inelhorar o organismo dos eondernnados. GALL, pois, iiâo foi' o inieindor da inais fecunda revolu~Zo que ae poderia ter feito e j&m& poderai
fazer ~iodireiiocriminal (2). Entisctanto, deveassigaalar-se o
scii o~f'orpo,tanto i ~ i ~ iqiie
r i 1120 E esse o unieo ponto de eontacto das suas doutiiuas coin as de ~ o m k & , F ~ r me
Qailor.nr,o.

.

Mas voItemos a GALL. Vimos que o grande pensador
ligava o estudo do homem A confoi.maç!io do seu w e b r o .
E, oonio esta se traduz pela f6rrna do eraneo, contestava
as doiitriuas de LAVATER
dizendo: Dois homens t h inclinaçi3es diiferentea se a forma dos seus eraneoa n k for a
mesinn, muito emboi-a os rostos e os eoiyos sc nssemelheni
intei~nniente.Pelo conti'nrio, devein ter eguaee tendsncias,
ainda que os eoipoo diversifiquem extremamente, se os
crnncos tiverem a rnosnia regularidade de conformaç80.
h que o illustre physiologista, exprimindo uma o p i d
qiio, eni allieiosj estudos posterioiw, foi coinpletamente repellida, afiirruava gue o cerebiui é um conjuiicto de or@os,
a que correspondeni m <liversai manisfestaç8es da vida
p~pcltieu.As qualidadoe intellectuaes, volitivas e affactivas
d e cactn lioniein aclia\*a,in-se, segundo elle, locdisadrs em

..

. .. .

(i) Xsaseni physiqw sibr ia peine de mori, io Nmoi~.erde I'AcadE'm'e
de BnweIk~,I, pag. ivrii.

(2) Outros se prcoccuparrini, solireliido na -4llemanha, com a
uegayh do livre arhitrio aliplic,ldu ao direito oriininal. Cilaremos
sii os mais proximos r GALL: GRUOS,STIRNER,
Cmm, DARKWART,
I:LBS~
t! L H ~ N I G .
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por~õesdistiiietas dn riinfisn enreylialiea ; e a exnggeraç30
iio deseiivolvimentii de Iiiiia d'ellas provocava a exnggerac;Zo
da funeçso correspondente e, por coiisuquencia, a manifestagão de vicios e defeitos. No craneo traduzinin-se,,por elevagüea ou bosaaç, essas exagerações, e porisso GALLse
jiilgava apto para conhecer, pela rnalyse eraneana, as tendencias malefieaa de cada homeni.
Innumeras obaei\,a~õeso condiizii-am á eonstrucção d'esh
theoria, que, affirma, jdmais viu doaruentida. Conlieeia 0s
Ind1=6es pelo demasiado dcsenvoivimeiito da parte do eraneo
correspondente A localisaç3o do sentimento de propriedade;
os ~saasinos,peln extrggeraçrio da tendeneia para a nutrip%a
earnivora; os estuprildorea e os r8us de aborto, respeetivamente, pela exagge~a$ioou defieiencia do inatiueto de conserva$& da esepeie, etc.
Comprehende-se, assim, que o sabio gaulez afirme anitida
e francamente que todas as faeuldaden de um ser uriimadu
deiivam do aeu organismo; que os actos physicos ou mordes
não podem ser praticados por nossa vontade, se a iiatureza
não forneceu um apparelho material, uin instrumento eorporeo, para os produzira (1).
Tambein GALLfez eomparaç6es entre a fhrma do craneo
dos animaes inatinctivameute hoiriicidas e n dos delinquente8
assas~inos;e, se Loars~uisoe seguidores p d e m m completar,
mais tarde, eases indicios, nelles encontraram, todavia, 0
ponto de partida, a ideia e o proprio incitainento. '
Estudando alguns rhus de erimes de sangue, foi GALL
leviido a observar que os de tenderieias mais pronunciadas
sentem um prazer vivo ein matar ou tkrir, e verdadeira
voliiytuosidade em ver rnaaelias sanguinetw. Lomnaoso 1.e-.--

(i) Rassirti, ohr. cit., prg. 5.

- ---
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tomoii a these, e affiiniou que, em eertos iiomieidae, produz
o aspeeto do sangue um violento prazer erotico.
Fixando os caraeteres anthropologicos dos ladr8ea, dos
assassinas, dos vagabundos, dos eatupi-adores, QALL for.
neeeu dados parn a ideia da elaesificapão dos delinquentes,
tintas vezes e com tKo notavel insueeesso abordada por
quaai todos os sequazes da escola italiana.
Com a nwraçXo de um episodio curioso, em que a insensibilidade de um assassino era po&a em plena evidencia,
Q A ~ ~ lançou
L
as baeea de mais um postulado de LOMBROSO.
AIBin d'isso, fez surgir o problema das relaçües entre a
epilepsia e o erime, contaudo que iim epileptico se aentia,
depois de cadq aecesso, irresistivelinente arrastado para o
nssassinttto. E, ernfim, -para
56 me referir aos pontos
cardeaes, -demonstrou que o eriterio regulador da pena
deve basear-ae no que Iioje se chania a ternibiiidade do de.
inqueiite ( I 1.
Assis prov,do fim que as obras de QALL (2) constituiram
uma fonte abundante, cin que Lom~~oso
o partidarios bcberain as dolitriiias, que, mais tarde, com originalidade tão
apregoada, expozeram e defenderam tenazmente. E eerto
que o brilho da sria obra nso fiea assim empannado. Antes,
pelas raizes jil lnnpndas, as theorias tXo srdentementediffundidas pareetl tomarem consisteneia nova. Surge-nos, entretanto, uma ideia. E 8 qt~omereceriam desculpa todos

(i) Conf. MARRO,
obr. til., pagg. 17 a 41.
($1 COWTE,
no seu Cot8rs de Philosophie PaFiliti. vol. ri!, pagg. 768
e segg., tncareci:~o merccimenlodas doulrinas de G~~~,querepousarn
sobre a applicag~o do mettiodo positivo ao estudo das faculdades

nioraes e inlelleeiuaes do honiern, e aocaitava-as como verdadeirar,
de~ùeque se considerarse a sciencia phrenologica apenas em via
dt: formaçiu e se lhe aãditasse o estudo da physiologia animal.
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aquelles que, depois da eonstiitnçLo d'este facto, erguessem
desdouraotes supliosigões ieerca do mileneio que a escola
lombroaiaiia manteve, durante largos annos, no tocante I
historia da6 suas ideias (4).
N t o poclia ficar csteril a obra vastissima de GALL CoiIaboiadores, discipiilos e coutiiiu:idoies se agruparrrin, em
todas a s naçzes, h volta ria sua bandciia. O passo mnis
arrojado da anthropologia erimi~ialestava dado, o eamiiiho
aberto, as ideias de r e f h m a esboyadas. Surgiu, pois, uma
logiiio enorme d e indefessos trabalhadores, que i seieiicia
nova, porfiadaluente, trouxeiam o coiitingente do aeu esforço.
Insistindo ~0'tii.ea seFoi um d'elles o ingles S~.URZHEIM,
m e l h a n p dos inais perigosos malfeitores com os animaes
ferozcs, o feeundo piiblieista pereorreu todo o systcina do
mestre, modificando-o, porbin, num ponto essencial. Ao
eontrario d e GALL,que pareeia suateiitar que as diversas
faeuldadea fundamentaes conduzem a actos ou a inodos c
graus de ncçao necessariamente dete~minados,e produzem
verdadeiras qualidades, SPIJ~~EITEIM
afirinou que ellas sii
provocam tendeutias, e que as aeyi3es dependem d a associxg" daa restantes faculdades c do conjuneto das eiicumstancias correspondentes. Era, eoiiio se v l , um passo malsegrii-, mas importante, para a s doutrinas que, mais tarde,
haviam d e destltriinar o primeiro postulado d e G ~ L (2).
L

(4) 0 pro~irioFunssrrr, ohr. cit., pag. 8% acha estranho que o
irancss GALLnão se veja citada, conio um precursor, nos livros da
nora escola, crntluanlo que, sem ianlis riizaes, o são ROMAGIOSI
E

PUERBACH(2) Sur b sysyslènse ticrceux, irad. ir. 1809; Tke phyaignomicul
sysiem of Gall anii Spurzheim, 1815; Obswualim seir lu p k r h l o g i e
ou la mnnai$$ancr I- f'iaomrnc moral e! intelleclwl fmui6es ssur les

Sob o espirito da mesma escola, - s e me B licito ehamarIhc assim, - os italianos ~ E ~ I C H ~ È L MALINVERNI
IS,
e DEfixeram um brilhante estudo de anthropologia,
eriininal sobre o crnneo do assassino ORSOLANO(I), e o
franees LAUVEKGNE,cujo merito nBo t! por todos egualmente aquilatado (2), exnrninou sttentameute os forpdos,
e r.eproduziu e desenvolveu a maior parte das theorias d e
GALL. Entretanto, ao seu eapirito perspicaz surgiu uma
parcella d a verdadeira luz, nem sequer entrevista pelos
antecerisores. Estudando a etiologia do delieto, sustentou
que muito influein nelle as causas soeiaes, e que, se o20
faltasse iiiteii*amente a edueaçRo nas camadas mais extensas
da humanidade, e so a companhia e o exemplo nKo pervertesaern, nas piis5ea, on que para IA entram eoin alguns
restos de sentimentos bons, o numero dos forçados dimiat6 5/s (3).
nuiria na importante propor$io de
ROLANDIS

f o n d i m du gsth nei+ezcc, trad. Iranc., 1818; Phrenology in Conwxion wilh the s t d y of Phyningnomony, 18'36.
(1) DEROLANDIS,
Nerroscopia di un delniguettte, d i m m i a e de( suo
mnio e de! suo ct-rvello, (8323.
v
(2) Aspim, MIIIHO,obr. cii., papg. 91 a $3, sttrihuc grande imporiancia aos seus trabalhos, que, no seu entender, formam, pelo exame
dos caracteres pliysicos, intelleeluaes o mornes dos criminosos, um

estudo compreliensivo da anltimpologia e uma base solida para O
futuro ediflcio da psyciiologia criininal. Ao conlrario, F e a ~ i ,obr.
c i t , pagg. 86 e 97, e FRASSATT,obr. cii., pap. 14, comquanto neilea
reconheçani existir um importanle repositorio de observações anIhropologiças, negam r LAUVERONR
a qualidade de iniciador scientillco
dos estudos d'essa natureza. Para mim, o mcriio de LMivraGNB
coosisle, como digo no texto, em se haver preoceupado grandemenle
çoni as caucas sociaes do crime.
(3) Les forpls cowidirt+ sous Ie rapport phytiologigue, m0rd el
intellecfuel, obsmis au bupe de Toulm, 1844.
ATTOIYH publiwu, em 18k2, um esludo sobre os forçados da Allenianba, egualrnente orientado nas doutrinas de GALL.
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Termina a seria dos verdadeiros partidarios de GALLeom
VIMONT,
que, lançando alguniss bases paia a e1assificaç~o
dos criminosos, propoz a separn~Aod o todoe eIles em tres
grupos e a eliminaçZo pcla morte dos que occupassein o
primeiro grupo na ordem da perversidade. DIEYfazia,
antes d e 1835, uma elausifieaçlo mais nitida, tnmbem cni
tres ordens: formando a primeira eom os individiioa amartados ao erime pelris eircirmstnncias, desgra.pas, mits coinpanhias, ou grandes necessidndes; n segunda coin os levados
ao furto e A preguiça pela in;t educqdo e peççimos exemplos
dos progenitores; e B terceira com os depravados e endiirecidos no delicto, do que fazem occupaçho Iinbitiial. Se.
gundo esta elassifienplo se graduariam a s peiias, tendo em
vista que os delinquentes da primeira categoria d o fneilmente corregiveik, que os d a segunda a& coin diffieuldadc
podem ser reeoitduxidoa ao born caininlio, c que os d a
tereeirn s30 nlisolutatnentc i o c ~ i l . ~ i v e i uAtialogas
.
reforrnab:
propunha, ein 1535, ~ o u t r o u c eoltoeando,
~~,
por8n1, n a
a e p n d a categoria, os criminosos por paixLo (1).

(1) Tramil historiqeie, atatislique, InPdicnk, h y g i b i q w ri moral auir
lu maisoncenlrd8de R~nraes,in Anaaler d'l~ygic~epibliq?re.,
1835, xiv,
pagg. 5b e segg. Vej. ainda, com relação aos Iaarfies nggrupadlis em

rms naieg0ri;rs senrelhanles O~drliesde prnlissão, Iadroes de orcasiãn
em coar~quenciada rrnqueza do caraçier. e ladrões por necessidade)
a obra de FREGI~R,
DPJ ctt%%-s d u n g ~ w ~ ~dee sta popalatim, 18P0,
pagg. lh7 e segg., a qual 4 haseada sobre as meniorias de VIDOCQ,
antigo furçado e depois agente de policia. Este livro loi, em 186!i,
coniplotado pelo trnh:ilho de I)ir CAMP,Pnris, ses organts, ser fonrlions
r! s < pie.
~ Conf. Mhoirem de Vsoocg, 4828, c ainda Vioocp, ni'flexions
siri. les moym propres 6 dimisuer bea rriines el l
n r4ridiixcs,IR&&.

Na genese das ideias dn egeoia itsiiana abre-se, a meio
(10 ,ceiilo, uni novo periodo, porventura nindn iiiais fecundo.
estudos d e aathropologia eriininal tomam uma direeçzo
psycIiologics bem acceiituada. O americano SAMPSON
pretendeu demotistrar, eni 1846, a s relaçaee entre a organi, a ç ~ ocerebral e os crimes (1). FERRUS,
elaseifieando os
deiinqilente8 conforliieni~nteao sei1 grau d e perversidade
dF iiiteltigencin, pediti paia os incorrigiveis a applieayb
da piisXo ecllular prolongatl:~;para os de intelligencia poueo
desenvolvida e ligeira conscieneia do bem e do mal, a cellula d e Auburn, eom sileiicio e isolamento durante a noite;
e parB os inteiramente estupidos, que nBo podem apreeiar
o
dos seus aetos nem o da pnniç80, penas menos rigorosas. Fundou-se, para isso, no exame pessoal de varios
eondemiisd~s,ein quem eiicontroli defeitos d e orgsnizaglo,
a t t r i b ~ i ~ cuns,
i ~ , i sua*proliria iiatuieza, e, outiris, As muItipliees enusas sociaes (2).
n o mesino tempo, PI~OSPPP
LUCAS,preoecnpado, nm
tanto eiiipiricametite, com o problema da liercditariedadc,
sustent;tva, eom apoio em VIDOCQ
(3), que o vieio, a embriaguez e o erime, sobretudo d e furto, s e transmitiem d e

(I!

R a l i m l of crinie being a Irratise oti criminal jwt.idprudencr,
,,m,dered i% ~elolionto crrebrul orgunisation, 1846.
(9) DESpribontiiet's, de l'emprisonnmieszt et de# prbnla~.4850.
(3) Vej. as obras ciladas na nova I da pay. anterior,

'
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paes a fillios com unia persistencia deseapeiadora (1). E,
pouco depoie, emqunnto, nn Inglnterrn, W ~ N S L ~dava
W
novo impulso A psyehologia eriminal expondo a frequeneia
eom que, em seu parece!., se notavam doenças mentaes nos
eríminosos (2), C a s ~ ~ ina
i , Aliemanlrs, sem esqueeer a psyeliologia dos assassinoe, que se Ilie afiguravam geralmente
insensiveis ao mal causado pelos propi*ios delictos ou A severidade das penas, volktva ao eutiido da sua physionomin,
daiido como earaeteres distinctivos, nomeadamente, o olliar
feros e frio, os olhos eneovados e os ossos tempoiaes muito
desenvolvidos.
Foi então que a natiirexa pattiologica do delieto eomegou
a ser estudada com profuud<:za de vistas e eonheeimeoto
de caiiça. MOREL, o sabia illustre, euja obra ser8 sempre
urn monumento adniirnvel (31, examiriou os diversos earacterea morbicos, estudou a sua etiologia, que foi encontrar
no eliina, na hereditariedade e naa variada8 fúrrnas de entoxicitç80, e, rejeitando a hypotbese do atavismo, eonsiderou AB degeneragões eorno desvios dn normalidade liumana
primitiva (4). Demorou-se, especialmente, iio relato dos
tristes resoltados das entoxicasaes, visiveis a todo o mundo,
sobretudo se tomadas cni globo, nos seus effeitos sobre uma
nação iiiteira.
Ainda nao é tudo. Depois de AVE LAI~LEIIANT,
que,

(i) ~ d ~ y I O ~ a p i h i e1
q uphysic,logique
e
de I'hirddill noturi!IIedum
les Etats de santi et de maladies du systèslmc nemeim, 4880, edpec.
pag. 480.
(4) Lel.mLan leclures ala insnaity, 1854.
(3) De3 d é g i n i r ~ ! d m c s p l i y ~ i intellectwaelfes
~~es,
el morales de l'espkce
humaine, 1857, espec., vot. i, psgg. 1Qh e sogg.
(4)Na mesma Ideia insistiu, em 4860, MAGHGW.E, depois d'ello~,
tantos outros. Conf. Finss~ri,oLr. cil, pag. 16.
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de 1858 a 1863, piiblieou na Allemanha uma obra volurnoea sobre a psyehologia doa eriminoeos, redigiu DE!SPINE,
em França, O seu trnbaiho de psycliologia natural, que, nio
obatante a fdtn de inetliodo e a diffuszo fatigante, de que,
eom rngho, é ~ c c u s d opor FEEEI(11, eonstitue, no eainpo
psyehologico, ao lado do Iivro de LALLEHANT,o ensaio
mais importante de todos qiiantos antecederam o U m hlinqwrite, de Lornnoso. I l e s ~ ~ distinguia
ss
o eriminoso
de sangue-frio do eriininoso por paixao, e ri6 acreditava na
regenerapio d'este ultiino. A insensibilidade e a impruaeneia pareciam-lhe qualidrdcs cspeeifieas dos malfeitores mais
perigosos. Njlo ae convencia de qiie o desenvoIvimento intellectuxl pudebse ter nina influencia benefica sobre na inelinações dos perversos. Antes, a inatrueção, rasgando-lhos
os horizontes, toroal-os-hia mais temiveia. Como meios de
rgeneraçlo preferiria, poia, em casos de desordem mental,
a cura mediea, e, noe restaote~,a eura moral, em que seria
primeiro remedio esse impraticavel expediente, j A preconiaado por BALENO,
da eonverqGo com bomcns honestos.
~ n t i e t a n t o ;DESPINE,
~cduzidopelos re~ultndoabrilhantea de duae peniteneiarias, esqueeeu algum tanto os-seus
postuladus, como, maia reeentemente, aeonteeeu tambem a
~ ~ T O U R N E A (2),
U
para crer na afficacia da pena ceiiuiar
eomo meio de regeneragâo, e eollicitar o seu amplo derramamento (3).
O medieo escosaez T ~ o a r i ~ s o ninspirado
,
nos trabalhos
de DESPINE,examinou, nas prisiies de Pert, aproximada-

(i) Obr. cil., png. 97; Fnnsurr. olir. cil., pag. 10.
(2) ~ r v l u l i o jui
l idipdlt, pagg. 510 e aqg ; e Physbbgie dea pasaio^, pagg. 373 e segg.
(3) PsphologtkisnalureUc, 186% espec. vol. r, pagg. 4,1, 13, 45, i69

e 479.
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mente 5:FiOO eriniinosos, 660 dos quaes viu ataeados d e
insanidade mental. D'ahi intereasanteu estudos sobre a
loucura nas suas relaçaes eom o erime, sobre a prepondersiieia das doenpas psyehieas nos delinquentes, ete. Expoz,
al8m d'isso, os caracteres psychicos ftindamentrres dos eriminosoa : eobardia, insubordinaçIo, desconfiança, falta d e
senso moral e, portalito, ausenein d e remorsos. Tembem
estudou os eaiaeteres pliysioiiomicos, Comparou o peso do
eorpo, que achou inferior ao peso medio do homem Iionesto.
Emfirn, precisou a ideia, jii forrnulida por MOREL,d e que
g criminoso, sendo uma variedade do loueo, constitue um
desvio do typo normal primitivo, e fór~na,na hunianidade,
uma d a s s c inteiramente t i parte (I).
E m 1873 NAUDSLEY
deu a luine a priineirn editãa da
sua obra, hoje extreiiiamente vulgarisada, sobre o erime e
a loricura. Ahi estudou, com raro vigor logico, o diffieil
problemn das re1ac;ões entre o delicto e as doenças mentaes
e p$z cm evideneia a sua zonainteiaietliarir. O trrilialho é magistral. Pretonder resuini1.0 seria um eontrreeiiso, sobretiidp
desde que é tão universalmente eoiiheeido (2). JB antes,
porhm, NIOHOLSON
começBra B publiear iio Jmrnill of mental sciencs (3) diversos artigos sobre o mesino assumpto. E
do exame d e muitos delinqueriten iseonheeera qiie sii 9 @/o
o n l o 12, coino T~oursoxindicava, eram affectadvs d e
nlienaçDo mental. Estudaiiclu o s çriininosob sob o ponto da
vista ysyehico, classificara-os, como tantos outros observa-

-

( i ) Psycology of eriminds, 1870.
(2) Le crime e1 111 fotit, irad. Ir., 3.4 ed., 1877.
(3) Vej. nos numeros de janeiro de 1872 e de julho 0 oulutiro de
1873, abril e julho de !87L, ejanciro, abril o julho de 1875, osarijgos
intilulados Feiqhed allempls a2 suicide e The morb8 ppsyrologogy nf
crimiwls,

.
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doros dn vida das piiscics, cin (luas simples categorias :
aceideiitaes e liilbitunes- S t considerava verdadeirameute
perversos estes ultimos. Nelles encontrara um desenvolviniento inentd originariuineritc defeituoso, eorn tendenciaa
para a i n e n t i r ~e auseneia d e sentimentos atl'ectivos (I),
T a e s foram 05 valiosos materiaea de q u e Lo~anmosose
formular em corpo do douviu munido qualido
tririas a anthropologin criiniiial psychiea. .Pelo que respeita
:i parte antlii*opometriead'essa scieticia, a16111 dos progieseotr,
d e que jil. demos conta, 15 justo referir, ao menos, os noines
d e ttes sabios illustres, a quein s e deveni tantos esforços
intelligentes em prol da antliropologia. SHO eHes: BROCA
na
F r n n p , Vritcriow na Allemanlia e DA VI^ na Inghterra.
NIo só completaram os traballios dos precleeessoies, mas
diffundiram largamenk, por meio da mais tenaz propaganda
em livxos, revistas, soeiedades e congressos mieiornes e
internacioiiaes, os priiieipios da sua seieiicin.
Tnmbeni na Etalix, eoiiio 1150 podia deixar de suceeder,
houve oeeasixo de registar esfoipos notaveis. Bbineute aqui
citarei, por ninis conhecido, o estudo aiithropometrieo,

e Fn~ssrTr.obr. cit., pigg.
e segg. Nestes logares se encontrario egualnienie as citagões de
inuilas outras obras, de inferior. interesse, q~ie,na Inglaterra, Franra,
Itilia e dllamaaha, por entào ?e puhlicarani, a respeito docriiniu0so
sol^ o aupedoda loucura. Alii lafiibt.iiise vsriu t i trdos tiiuitusauclores,
que descreveram r vida eiii geral do delinquente 6 fizeram, no interesse da scirncia, as biographias de varios criminosos çslebres; ou.
iros, que se preuccuparani com us seuscuslumes, a nuaintelligent'ie,
a sua instrucção, os seus affeetos t! paixões, a siia litlerxtura, a sua
linguageiii e~pecial(urqt~tou gira), as suas cancòcs predilectas, a sua
religião. Os codigos das suas associa$e~, a sua tatuagem, a sua caligruphia.
( i ) ConL bínn~o,obr. cil., Iiagg. 56 e 87
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__que, ajiidndo por PELLIZZAR~
e I~EYXETTI,LOXUBOSO
TO~ueguiu levar a cabo, ainda antes da confeeçzo da sua obra,
na peniteneiaria de Padua. 400 ei.iminosos foram pesado:,
e niedidos em todas aa diiecçiles. Por tabellas eompurativae
julgou o illustre homein de seiencia poder asseverar peremptoriamente que a estatura, O peso e a capacidade thoraciea sHo maiores no6 assassinos, inedioa nos ladraes e minimos nos estupradores (1).

Se agoi-a, erguidos a iim ponto superior, cxainiuarmos as
eorrentes diversas que ntiavessain esta longa clnboraçZo
seientifiea, faeil nos ser4 descobrir, a irina paite, os fecuiidus
trabalhos de anthropologia eriminnl, que, inieindos pelos
estudos physionomieos e ~ilii.oiiotcigicoci,tr;tnaviadas pela
ehyromancia, pela asti*ologii~e por outros einpirismos grosseiror, se gravam, entretanto, na aliiia popular e v8m tomm
corpo nas obras jd- seientifress de muitos pensadoiea do
seculo presentel' dando origem a maravilhosos estudos de
ysthologia nictital; a outra partel a fuiainçao primoiro indeterininnda, depois, n esp.aços, j B preeisa, do coneeito determinista, que, baseando-se, mais proxiirio a nhs, em
prineipios indestruetiveis de seieneia psyehologiea, logra,
nos ultimoa tempos, avassalar toda a Iiumanidade pensante,
e obriga os multiplos pieeursoies das doutrinas aiitliropologicas italianas a reeeitnr, eoin progresms lentos, Bs vezes
eotii hesitaçüo, mas sempre de unia f6rma nitidn, o criterio

( 1 ) Vej. a Revista de!& diadpIiw~artercerie,dirigida por n~.~rRnRrSC.~LIA,anno de 1872, psgg. 328 a 336.
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da defesa social para base da piinibilidade dos delinquentes;
e, numa e noiitra corrente, a marcha progressiva d a ideiaa
atravez de povos, regi6ea, raças, eiviiisações, prineipiw
religiosos e douiriiius politieas, qlie,nern riempre favoreceram a sua diffizsj\o.
Pareee estar eompleto o quadro historieo evolutim dns
ideias qne influirnm direetamente no nppareeirnento e constitui$~ da nova eseola. o emtanto, o seopo d'cste eapitulo nzo estd eneerrado. E ainda preciso indiear aa doutrinas seientiiieas que basearam o inethodo e as tendenciaa
gerues do systema italiano, dando uma reaenha, por sua
natureza brevissima, dos confluentes que, para. a sua form a ~ $ lai*garnente
~,
forneceram o matci+ialismo,o positivismo,
os progreasoa da arelieologia e, sobretudo, O darwioismo e
iiioderno evolueionisrno.
Por uma reaeçk natural e feeunda contra os ex.qgeros
da mehphysim kantianr, do ideriliurno abstracto de SCHELXNG e P I C H ~da
E , pt~ilos~phia
hegeliana e do eapiritualismo
subtil de V i c ~ o r rCOUSIN, ROSUINIe JOUFFROY, sugira
eIn França, a esforços gloriosos de C o x r ~ e, propagai*se,
logo depois, por todo o orlie eivilisado, a philosophin positiva, que vinha expungir as ideias inuatas, elassifiear oidenadamente as sciencias c insuflar Ihes vida novn pela appiicaçLo
do methodo induetivo, baseado ns ob4crvaç;lo e na experieneia e completado pelas opersções do raciocinio, t i sw
elaboraçh ioystemutiea. Iniitil nos pareec reauinir OS pwtulados fundamentam d'eesa doutrina, que veiu remodelar
poreornpleto todas as eoneep$es do espírito. Desneeessario,
trmbem, segui1 a na sua marcha gloriosa, iudicar-lhe w
diseipuloa, dar eonta dos adimplementos que L I T e~
tantos outros julgaram iieeessario intidusir-lhe, mostrar
os eambiantes novos qiic, no remo eapeeial da sonioIogia,
ameritos, na Fiança e na Italia, na Belgicu .t
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lia Alleinaiilia, na Inglaterr:~c ria Ruasia, estzo porido, clir
a dia, em fulgente relevo. Enuiil e desnecessurio, pois que us
bases prirnordiaes do systeina, e, entre elli~s, o metliodo,
permaneeerani intactas e nfii estzo ainda fecundaiido, eom
fruetos inaravilhosos, toda n aciericia conteiupornnea.
No mesmo espirito, irias ern caiapo incrias vasto, destaeou-se, a meio d'este seciilo, das Ii~uiiiasidealistas da pbilosophia alJetrrZ, a wlrerite puderosa do materialismo meeanieo, em que, depois de esforços hcsitaiites e dispersas,
surgem, eomo natros brilhantes, as eonstrucçries iminorredourna de ~ ~ ' U E W A C H8obi.e ,z a~~hiiasopiiiado futuroe, de
MOLESCHOTT
sobre a acirculrgto da vidas, de R o r i o ~ WA~o
Q~ER
sobi* s «inexisteacin da aloia como elemento distincto
do eorpoi, d e CARLOSVOBT sobre os iiq11adi.o~d a vida
animnio, de BUCKNEKsobre a iEor~ne intitei.i:rn, e de
quaii toa mais.
Assiin desappareceu, liara sempre, o conceito do livre
arbitrio; assim foi iedrizida a plianttluniri itnpalysvcl essa
eoneeyç3o doentia dos idealistas inetspliysicos e, portanto,
da eseola elaasica.
Ao mesmo tenipo, os estudos da geologia, da areheologia
prehistoriei, d a paleonlologia e d a linguistim, em que briIhani os noines d e CBAJIPOLLION,
GUILHERME:
DE HUXBOLDT,
S C ~ L E ~TYUR,
E L , LUIIBOCK,E Y A E SNADAILLAC,
~
ESPINAS,
~ U S S E ~, B E U T S ,QUATKEQAGBS,
MAESELLI, BUHNBB,BACHOWN, BOPP,BALBI,STEINTIIAL,
PEEI.HES,
LUNU,
LYEU,
F U L R
etc.,~ etc.,
~ fornecendo mananciaes inexgotaveis
aos progiessos da ethnogiapliia, $ 8 investigações sobre a origem do hornem e ao eonfionto da sua vida com a dos anirnaee,
preparavem o terreno para os ebtudos defiiiitivos de DARWIN
sobre a origem das especies e sobre a passagem da natureza
p h y h i q para a natureza viva, manifestada pelas fDrmaa da
conseieiieia c da uida. A iniciariva foi Hrgamentc fecundada
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por outros pensadores eminentes, que, aproveitando oe dados
conelusionaes d e D A ~ W Ifizeram
N,
appiioapõea, nem sempre
exsetas, do transforrnismo 6 vida animal e social.
Ora foi preeisarnen te da introducç20 doe prineipiosgeraes
do danuinisrno no campo de aeção do direito penal que, no
dizer de GAEOMLO
(I), surgiu n a Italia a escola eriminal
nnthmpologica (2).
Foi, pois, neste ambiente que a eseoIa eriminal italiana,
eonduzidti pela i i i k de L o m ~ ~ o seo logo amparada por

(i)A c l ~du preiipier cong~-13.
i n f e d i m i o l dpanlhrOpolopic&i*
wUe (Homa, 1880), yag. 474. Conf. Vnccnm, G e m i e fWim deilfl
kggi pnialc, pag. to; Fiussnri. obr. cit., p&g. 61.
(4) De alguns outros ãubsidios lançoumão a nova doulrina. Falarei
aqui s b n i e da esiatislica. A sua origeni remonla aos rOtUunos (VCj.
Hossr, I geimi delln slatisliea. 1891). Os Florenrinos asanin d'ella
larganiente no wculo xitr. Mas B ao b e l p QUETELET que se deve a
sua prinieira applicação sysieriiatica as invesiigaçòes sobre o
criminoso, o crime e, sobretudo, as suas causas. Abrindo por unia
exposição acerca da estaiisrica moral da sociedade, Lita em 1818

perarite a Acadeinla de Bruxellas, QUETILET publicou, L'tn 1837, í1
Pkyaiyuc auca'ul, obra noiavel a que tereinos ainda de referir-nos e,
eu1 1848, Le ag$tkri# social e1 bia (pci b régisseiil. Em 1870 produziu ainda duas obras dc largo lolego: La staliipus c m i d l i d a 30us
le vapporl drc pkysique, du moral el & l'ideiligcnea dc P h m e e
L'dnfhropom'tric.
Qual b o valor d'esle novo elemento de estudo?
Seguramente, a estatisrica é um poderoso e vasto auxiliar das
invustigaçiies criminaes. Por iiieio d'ella poderairi os sequazes da
eseola italiana, depois de constatados, pela anlhropologia e pelas
sciencias pafallelas, os pretendidos Leiores organims do delielo,
avaliar a força dos Paeiores physicos e ainda a dos wciaes, li,
tanu eioquencia, evidenciados, desde 1837, por QUETELBT.POderam,
n3 feliz e~pressàode Fwrssn.i.i, obr. til., pag. 3h. reiempe1,U a Sua
seieneia nas linipidas Ionres da realidade viva.
Nzrii d'cwitro mcflo deveriairi poceder, desde que, lendo peffilhalo

B
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eA FL~OE fez
I , O seu appareeiinonto no mundo da

r''

E, emquanto ella surge e .se expande, tudo s e re.
forma: philosophia, histeria, n i o r d e direito. aUm espaetrt-

I

~

~

~

F

sciencia.

.

o metbodo posiiivo e npplicado a experiencia ao exame diii hetw
biologicos a phyaicos, Ities cumpria tarnbemusar da o b s e m ç k , que
6 pariicnlamente aliplicavel ao estudo dos bctos sociaes.
Ma# não ha, apezar d'isso, moiivo bastante para que, numa camparagâo altis infeliz, KROHNSaíürme que ella desempenha, na lucta
contra os exercitos da c-riminalidade,a mesma fonc@.~ que ao serviço
de explonpõea cabe no combate mnlra os exemirosinimigos.Tambem
n5a pbde dbw-se, como fez LORDBROUGHAY,q~te,tdl como se acha,
etla seja, para o legislador, o que a carla e a bussola slio pam o
naveganie.
Verdade 6, que, pnr meio d'ella, julgou n escola ter descoberto esse
asseno Ião dismtido e Ião energicameute~por inuitov, posto d prova,
do enorme augmenio da criminalidade no periodo de trinta annos
irnmwliatamerite anterior ao soa apparecinieato. A Ausiria, a Prussia,
a hançd, a Hespanha, a Belgica e, sobretudo, a Italia teriam, no seu
dieer, soürido urna invadode criminalidade cada vez mais persisiwie
e fernz. Ailribae Gnaorato, de mordo, neste ponto, com mnitDs evan.
getistss da crioiinulogia moderna, esse incremento universal da delinqueneia v i c~rrentnda bsnignidada, hoje dominanie por toda a
parte A criminalidade, concentrada em grande parie numa dada
categoria de individnos, augmeula ou diminue atQum certo pulo,
proporcionalmente a possibilidade ou impossibilidade em que elles
se encoolrarn de delinquir*. (C~SrnCnolegia,pagg. %O9 a 9k1 e esp.
pag. t38). E, impulando essa benignidade ao derramamenlo dos
principias da escda classica, ahi enconlra mais uma razão geneliea
do apparwimenlo das suas doutrinas.
Entretanio. a eslatistica nHo vale tudo e, ahi mesmo, os sem dados
não podein considerar-so absolutain~niaseguros. Os melhores eapiritor, taei como TARDR
no seu ultimo livro ( l ~ a i etdlangea
a
gadolo#ipucs, 18M, pagg. 473 e t78), concordam hoje ein que a estatieiica
nio so B precaria, mas e u J explorada em tudo quanto, para 0
iiiomento, piide fornecer. .A estaiistica tem seni a menor duvida,
o h t u m por si, -diz ainda o mesnio escripior (obr. eil., pag. $75)
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&-+lhoao,
um progresso providoneiat, s e realisa. Um
mundo 8cientifico surge, joven e fulgente, em frente

-e mia deaitinada a resolver mais tarde, definitivamente, muitos problemas que nos dividem. Mas, para isso, b preciso esperar que muitos
m a e ~ regisiosaridos e mmotoios, de wcillaçües debilmenle rignl&aUvae, mhm passado por sobre as nossas cabeçasu. (Conf. ainda
AUloiopJUcp%dc, pag. 73 e eapec. 295 a 488).
Como qner que seja, o Impulso dado por Q ç n r r ~ eieve
~ 1og.o cmriwadorwi e auxiliares. GURRRY,nus seus .!?$SOUdd 11Blist1pu~t~1rald
da h Frsnce, 183.3, e de I'Anflldeme, 1864, e, j i antes, em 18s. de
col4boração com BALBI,na Slalidfiqirs mapor&- & 18étut da IJiioslrudioa ct du rombrr dei crimes, foi, com a9 ruas tendencias nainralistas,
o verdadeiro precursor (Vej. TARDE,
PMosophSe~tc,pag.46) dao
eslatisticos da nova escala. Ao niesmo tempo CAILOLLB,SU).la stal i d l i p des debils, 1850, retomava 0 criierio de QURTELET, que @de
dizer-se, por sua parte, o precursor dos estatirtieas da escola que
propugnamos.
Depois, em todos os paire.r, surgi! uina legilo de escrlplores, que
sobre a estaiistica dos crimes, das reincidencias, das coiidemna~ões,
dos réus absolvidus, dos deliclos n k perseguidos, dos gastos com a
ailininisiração da justiça criminal. do conírooto dos crimes com a
i n ~ t r u c ç kcom
. a iiiiseria, com oclima, corn as alritudes, erc., Ibrmam
uma bibliolheca enorme, diMcil de citar, pela exlenaão e pola variedade. Direi só que, anteriorniente ao apparecimento da escola,pois quo os seus parlidiirios t8m quasi iodos lançado mão de varios
e]enienios e muitos d'elles ctilligido outroa novos, importaniissimos,
devendo, porirso, considerar-se todos eritatiriicos,-estavam em evidencia os trabalhos dos belgas e Iraicerei ALLARD,JOI~ES,MAURICS
Buicn, Bsnr+uo, LBCOYT,
~ R E I ~ I P A Kdos
D , ingieges FLRTCHER,
NBIW~,
ELWOT,dos italianos Cuiss~arr,ZIUCONE,
CICCONE,
BELTPA~~-Scd~in,
-MA,
Sc~noru-B~cn,
Gsmirci e untos outros. Já havia tambem,
snbretudo na França, algum traballios eslatisticos omciaes, de que
lombrosianos souberaiit aproveitar-se com as devidas re&vas,
eds m%@ m oainda hoje, esies trabalhos, se nào eram deficientes,
m@JWavam-seân grande atraso. Entre nos, - v i como parenihesis,
-Prece que Fe verifica o conreilo de O A ~ N I E( UPi c t i o ~ w u ~64
e
I ' h n ~ W dpdaiqus, dirigido por Coquelin e Guilhaurnln, verbp
.I
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do antigo, em frente da rrciencia velha. $ todo uin mundo
6 uiiia tradiçko de pensamentos e d e ideies,
que se integra, è iini halito de vida, qite trnnsforina e vivificax (1).

q u e ae renova,

CAPITULO 111

A escola orlminal anthropologica
ir, pag. 669) c de MICHELCnrvnuEn
(no pretaaio ao Progriu da la Grande-itrétagne, de ~ R Y N I ~ ~ U F Q N T ~ Y ,
1837, pag ir), quando dizem que, rios povos infelizes, os governos
absolutos na desmoralisados não promovem o derenvoivimeaio das
ertatislicas, por lemersm a luz que. ellas projectariam sobre as suas

Slalislipue, ed. de LWJ, vtil.

acções.

Cont FRRRI,Sociologie

Ciimiwlb, pagg. 131 e sogp.
( L ) PRASSATI,
obr. cit., pag. 61. (:onl. Vnscino, Cmesi e &iosie
dellc &#@i
pcnnk, ricrrrle sociobgache, pagg. L82 a i@; e AUME~A,
I limiti e i modificalori dell'imputnbililu, pagg. 198 a i39.
,

@ummario:-I.

f i m e i r a obra de Loun~oso.Forma+ daescols
itsliaait pelos adimplenrenh~que GAEORAW
tr Feanr se a p r e w m
a introduzir-llie. Importancia do trabalho, da o r i e n t q b , da indep d e n c i a e da altivez de I ~ ~ u n ~noas defesa
o
de princlpior, qne,
npezar de calumiiiados, tinham o evidente proposito de beneficiar
a humanidade. Meritos do grande pensador, do trabalhador incanÇLVBI, do fecundo publicista. Sua figura epica, no vaato quadro
da sciencra ccintemporauea. Defeitoa que, entretanto, se notam
na sua obra. Impoasibitidsde de a exuminar separadamente da
CRminnhgia, de GAROPALO,
e da Socinlogie crimidle, de FKUOI,
que vieram completal-a e fornecer-lhe uma possibilidade de applim ~ a oda reformas criminaes do futuro, Methodo seguido iia q n thesa que con~titue0 preeente capitulo.
11. Basea fundamentaea da escola anlhropologica: methodoporitho e consequente. rqjeiçb do livre ~rbitrio..4pplicqáo do determioiamo A sciencia criminal, DestruiçPo d a postuiad~ssobre que
aseentava a punição. Eliminuçb da reeponsabilidade aioral e di
culpabilidade. Neccmidade de us substituir por um critwio p i tivo. -Esboça bistorico dos primitivos fundamentos da puoi@o.
Oe grupos eollectivos, ainda que rudimenta~es,defnrdcsldo-6t dos
inimigos externos e interiioa. Pennanencia, atraver de povos e
seculos. d'eata base da piiniçko. A defeeu meia1 erigida aomo
criteno ~cientificoda punibilidade dos delinq~~entes
e i h d s dW
loucos. ObjecçUes e respoatns.-Neceaeidsde de u m d a *
plementar, reg-mlador dos diEerentea grsus da puni*
lida& do crirniuow. Em que consiste e que novo p m b l e m * f d $
para sua integrsl applica~üo.Razlo de ordem.
111. Neoeasidade de constatar a existsncia de
que existam impulsoa maia ou monos
Trabalhos de tourirroso, T ~ i c a s s r o Fs~~, e
ininoao-nato ti 8s suas semelhanpas Com O
ynthrtica do typo lombrobtano d'esm especie temid

. .*
ar
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~RB,Existencia,

n& reconhecida, a principio, pelo mestre, de
diversas elaases de delinquentes. Esforços de muitoa pmtidarioa
da escola e, especialmente, de Fssni. Sua etadfica& em cinco
cathegoriaa.Divorso grau de responsabilldsdesocial em cada uma
d'etlaa. Neceaaidade de conhecer a origem do criminoeo para bem
fixar aquella responsabilidade.- Confuaiio que, neita materia, se
nota em F~uar,quanto &origem ds propena$o criminous e d do
acta delietuoso. Necessidade de separar oa dois problemas para
respeitar a verdade e poder conciliar, no ponta fundamental, aa
doutrinas doe partidarioa do proprio F~nsr.Origem bioiogica ria
p r o p e n h criminosa. Divergenciai secuudiriaa quanto I fixaçh
d'esna origem-Sequenoia logica de doutrinas. Impoaaibiiidade
de estudar na cnueaa do crime sem conhecer em que elle eonniste.
Lacuna de Fxau, amplamente preenchida por G ~ a o ~ i i o .
1V. Defini* do delido mhrrd. Neeeiaidade de aprocurar na
andyee doa senrinicntoa, que eonetituem o fundo permanente do
nenso moral da especie humana. Theoriaa de Dbawrii e Rmac~n
sobre o modo de formaçb do senso moral. -Analyse. Rejeigo
dos sentimeutas variaveis. Estudo doa sentimentos de benevo.
iencia e de juatipa. Beconh~eirneatoda existencia universal da
sua parte menos perfeita (piedade negativa e probidadej. Defini& do deiicto sobre eeta bano.-Factores do crime, segundo
F Q ~ .Eefsrencia a outras claasificaçües. Quadro rcpreaentando
oa diveros fact~resauthropalogiws., phyiicos e nociaes. Imporh c i a d'aata clasaifica$o, nlo a6 para a responnabilidade aociai
do delinquenta, maa, wbretudo, para a organisaçlo de uma complexa thmpuutiui do dalicto.
V. ramedioa contra o crime segundo a eswia antbropologica.
a) Smbstitutivoe puues propostos por Fsim na ordem sconomim, politicq ucientificn, legialativa, administrativa, religioii,
famiiini e educati~a.Beneficiou qne d'eik eapera alcançfw. 8 ) Pmaa. Prejdao mnito wpaihado sobre m ideias da eaeoIa
q m b ii n e f f i d dns pnu.Diitinc$o necasaria. Eneito preventivo das penas, c o ~ ~ d e i dq ow i nullo pelos eriminaliitaa
itdiaioa. E & i b repreneivo, tido, ao aontnrio, em grande conta.
- Syntema de penaiidade proptignado peta sacola. Desneceeinarin
divido dm meios repi~asivosem repressiroa propriamente ditos,
reparadores e eliminativos. P c n ~propostas para differentes
claasee de de1inquentee.-Modificq6eu e refmss, indicadas
para que o systeina preconiaado poaua ser praticado petos tribunwai

,

VI. Desenvolvimento e expanalo d'est; escola na Itrlia. Divergeiicias notadas em alguns dos seu9 maia mineates partibrios.
A escola atravez do globo : na França, Allemanhii, BeIgica, Auitria.Hungria, Suistra, HoHarida, Succia.Noruega, Inglakm, Russia, Brazil, Hesp8nha e Portugal.-AccentuaçEo d w dirargwcias fóra da Italia Incompatibilidada reveladas pela historia dos
congressos internacionncs de anthropologis criminal. ConcluJ u s
a tirar d9e%t4estado doa espintos. Trnusigio para o capltdo
immeGiato.

Não surgiu de uin jacto o novo systema. LOBROSO
teve o alto merito de saber edlligir os mil dados dispersou
a que fizemos refereieia no capitulo anterior e d e lhe
insuflar um eapirito eommum. Mas o seu trabalho nlo fieou
desde logo eompleto, nem cuidou d e rasgar, nos eseornbras
do direito penal eiassieo ei!ja inteira eliminaçh insinuava,
sequer urna nesga do horisonte longinquo em que repousaria a npplieaçXo juridiea doa novos poat~ilados.Felizmente
Cfnsoen~oe FERRIampararam a reeente eonstruepão e
uniram ti engenhosa originalidade do mestre um rigor logico
inexeedivel e uma comprehensira e arrojada eoneepflo dou
benefieios soeiaes R esperar dus princípios apregoados. JB,
poréni, o apparecimento dos tmballios complementarw
d'estes obreiros indiea a imprcesHo que a obra da L O X B E ~ ~ O
eausou nos hoinens de seieneia italianos. JB explics 6
assombro, a desconfiança e, mais tarde, o temor, com que
foi aeolhida nas aregiões ofieiaesn. Jtí eeelaraoe s4bia.u
tendeneia determinista e sobre o eriterio positiva de Loud
BRO~O,que, por se alistar em eampo ainda e n t h
pela oithodoxia officirt, ravolueionario e anarcbiw ,
ataques violentos, tantas a e e u a a ç b perfidae,
eejos imultantes reeebeu dos mil e um s~6ihi@dQ&,,
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d i e g o despotics e do intolei,antisnio fanatieo. Elle, pois,
inereee o preito ineondieional e fervoroso de todos quantos,
neeta senda da seieneia, tão eripada de espinhos, embora,*
4s vezes, gloriosa, pugnamos, com armas leses e a peito
deseoberto, por qualqner ideia nova e generosa, humanitaria e grande, d e que possa fiar-se O bem estar do mundo
inteiro, de povos, rnças, eontinentes e regiaos.
Mereee, sim, a gloria, que jB lhe enalteee a fronte eneaneeida, esse illustre sabio, que tern ennsumido meio m u l o
da sua exieteneia em estudos profundos sobre a popuIq2o
das prisaes, na eonfeecRo de umtl riea e variada bibliotheea do antliropologia eriminal e no eneirio e ineitamento
de diseipuloa dedieados e jii, em grande pnrte, por si
mesmos illustres. Ainda que mais se lhe nlo deveaue, a
humanidade teria de eurvar-se, reveiente, perante a epica
estatiira d a sua obra imineiisa, por haver inieiado um movimento que exp~ilsou o livre arbitrio do terreno criminal,
que farã introduzir no direito punitivo o fecundo met1iodo
do poaitivismo, qite alargarh, yain outros ramos d a seieneia
juridiea, em ondas eonceiitricas eada vez niais extenssa,
os oriterios derivados d a obaervaçlio e d a experieneia, c
que reduzid a p6 as absurdas e perigosas ideias innates,
produetoras do atraso legislativo dos povos eultos. Ainda
nds, os filiados e m outra ãreola de erirriitiologia, lhe somos
devedo1.e~ da renovarão profunda, que, por SOU esforço
eonatante e primitivo iinpulso, receberam a t a s doutrinas:
sem elle, não poderia surgir tzo eedo a ideia nova, e a
lueta para a implantaqAo do mcthodo teria de aer ferida
durante largo espaço (I).

(I) Por uma figura espiriluoaa, que nãu magoa o grande sabio,
exprimiu T ~ D Eno, ~:ongressode Bruxellas (Actes dir Woisiinre emgi,lr i n t e r n a t i w l de antliropdmgk~ctiminelie, [iagg. 315 e 336j, ideias

O que n%o obsta, sei& preciso dizel-o?, aoa multiplos
defeitos do seu livro inicial, sobretudo se olhado na primeira edipXo. Ahi; at8 os partidarios mais devotados lhe
notam erros graves: o d e confundir, num typo uniforme,
as diversas espeeies de delinquentes; o o d e preferir, eorn
exeessos desmarcados, as indrieções da anthropolugia e da
anthropometria aos dados d a psyehologia. Erroa, porhm,
que, nurii rasgo d e probidade seientifiea, o mestre eorrigiu
etn edipaes posteriores (1).
J b o mesmo nfo podia sueceder eom os defeitos apontados por ARDE. Inherentes ao feitio p ~ ~ e h o l o g i c odo
escriptor, resurgem, criraet+tieos,
em d a nova obra,
ein cada'nuva edipno. Falta-lhe o mctliodo, a eritiea d o Q
sirfieieate, os fsetos Iieterogencos passam desordenadamente sob a vista do leitor. Kota-se, sobretudo, a obsessRo
de certas ideias fixas, x prwipitagb nervosn nos juizos' e
utnn iiiclinação eonstante para aeceitar eomo prova de uma
regra a aceumulaç80 de varias exeepçaes (2).
Coiril)rehende-se, pois, que não synthetisemos aqui, separadamente, as eoncliis5es dos trcs primitivos fundadores da
cucola (3). Como disse I?ERI~I
ao inieiar o prefacio da tradu-

senielhrnlea: *Comparo Loii~nosoao cale, que não alimenta, mas
que excita e, pelo iiionos. it~lpedcque so morra de inaniqão. baranoao
foi um tonico poderoso, e 6 por esta qiialidrde que lhe rendo homenagem~.Coul., a pagg. Jk4, 673, 678 e b79, as nobres palavras que,
eni preito a LOMBRUO,
proreriram DRIL~.,
illuslre pulilicirta de Moseow. e HeoeR, Iirolesscir da Unir~ersidadcde Bruxellas e viee-pmr;Ídente e relalcir do congresso, e os agrndeciineutoi, que, em nome da
Italia e do seu extraordinario sabiu, fez ouvir, no tiual da se.-& de
encerramento, o bar20 de RENBIS.
(i) F ~ i n r Socioloflie
,
CrimineUe, pag. 27.
(3) Philosophie Pénale, pag. k7.
(i)
A dcnominntb da escola italiana ergueu coutrwersias, por
signal beiii catsrris. entre alguns diis seus sequazes. FLORBTTI
que-

cção franeeza da sua obra, 8 preeiso eonsiderar o Uomo
d&>pmía, d e Loxniio~lo, eomo o ponto de partida do
novo systema, a Criminologia, d e QAROFAW, eomo o ponto
d e ehega& its applieapõm d e ordem juridica e a Sociobgie
Crimiaelb couro o trapo d e iinião entre aquelle e esta.
Futidiremos, porisso, oa tres livros, e, numa rapida ayn-

raria que se lhe chamasse escala de sociologia criminal. WILLEIT e
Gmrrn rerçaramarmas pelonome de naluralisla.0 russo DRILLdenominava-a subjectiva em altençáa a gue dá prefereneia ao eshid0 do
oriminoso sobre o do delicio. BENEDIKT
chamou-lhe evolucionista e,
mais veres, posllivlsla. O bespanhol Anuureunu cognominou-a,como
Thnos e tantos outros, simlilesmente positiva. E a maioria dos escríplores dtaigna-a pelo çircumloquio: nova escola positiva do direito
peual. A curiosa quesíão prendeu-se, depois, eiii disputas mais serias
sobre o ambito respectivo da sociologia e da anthropologia. Aggregou-ee-lhe ainda o problema dds relaçóeu do direito penal com a
sociologia criminal, a que, nn capitulo imrnediato, nos referiremos.
E, afinal, a escola ficou sondo, POVI jubilo de Mo~sscxm,o que desde
mmep era: criminal antluupdogisa. Cunservamos, pois, esse nome,
não porque julguemos que a o a anthropologia fornece bases as novas
theoriau; mas porque ella roi, a principio, quasi exclusiva nos trabalhos de hutrioso e ficuu sempre preponderante nas obras dos seus
seguidores mais dedicados.
De resth 8 o proprio mestre que, prefaciando uma obra recente
de Ponnnsnru 51VERCB,
La wimindita e fe viiocende ecoAmRich8 d'iialia, 1894, pag. v, usa expressamente tal denominação. Digamos, a
proposito, que nos parece de uma injusli~amanifesta a insinuação,
feira pelos prolssores belgas Hoozic e WARKOTS
num ~ l a i o r i oapre.
sentado w congresso de Bruxellas (Ades cit, pagg. i21 a 126), sobre
D desejo, que Loiii~osuM a , de que a sua escola se denominasse
tambeni +p!ychiairicai; pois que, se é cerb k r intitulado um dos
seus ullimos livros *Nowelles rec&rdaes d'antkropologie mimisleUe et
dd psy~hhtrie",nào B menos certo ter, naquelle prologo, que e de
maio de i89h. inantido a primitiva d~nominrgãada escola.
Escunado, 0. porém, accrescentar que, para facilidade de diqão
Ilie daremos, por vezes, oulros nomes, como ate aqui liequentemento
temos feito.
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these, destituida de qualquer proposito oritieo (I), faremos
a exposição dn eseola italiana, tal qual saia das m.%s dos
seus ereadoi-es. Ke~estarh,depois, iudiear os mais notaveis
partidarios do systema, qiier na Italin, quer no estrangeiro,
e d a r eonta d a a divergeneins que em seu proprio seio surgiram. Assim nos fiear4 aberto O caminho para, n o eapitulo
quarto, traçarmos a origem éderrarnamento das doutrinas,
que, embora fragmentarias e pareelares, noa servirão para,
-permitta-se-nos o arrojo, -dehitivrmente o r p n i s a r a
escola erirninal soeialista.

Como ponto d e partida d e todo o aeu asfoqo, a eecoia
snthropo~ogiearegeitou,-eom Hou~es,SPINOEA,
LEIBNITZ,
HULBACH,
HUME,SCHOPENHAUER,
COND~LLAC,
BROWN,
STUART-MICL,
B U C K SPESCER,
~,
BOCHNER,
,BAIN,A u ~ i a b
e tantissimoa outros, jtí, ein grande numero, referidos no
eapitulo anterior,-o livrearbitrio, e aceeitou a these fundam ~ n t a l , d odBterminismo. Muito se tem eseripto aobre a t e
postutado. NXo obatante, porAm, a sua importaneia primaria, ereio, com VACCARO(2), que toda a diseussíio B
esteril e que os eriminalistas modernos a6 deveriam preoecupar.se com a defem das suaa proprias ideias e d e
nenhum modo eom a austentaç;lP d'aquellas que a philoeo-

(1) A criliea não pirds aqui ser feita. NPo sii emboracaria a syntbese exposiiiva, mas esmderia o proeesso logieo de lormaqão
dkquellas expciaes dnuwinas que consrituem o nosau credo. Tanto
mais quo é na segunda parte, nqcstudo do critninoso, doerime e da
pena, que, para ntelhor d e l a do que julgo verdadeiro, ella tem
opportuno eabimeuto.
(2) Gmsi e /umiow delk Icggi penali, 1889, pagg. 13 e segg.
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phia poaitiviuta havia jti definitivamente conquistado para
a scicncia. Rejeitado o livre arbitrio (I), o q u e hoje a p e w

,

( I ) Eis aqui unia explicaçl betii nilida do que e o deterrninismo
na sua applicação aos problemas criminaes. Que o reu auctor, Sr. Julio
de Matloq noa consinta a transcripção, em que vae tambem um preito
do homenagem ao seu engenho siiperior: *Alguns seculos de metapliysica espirilualirta habitiiarain-nos no paradoxo de uma vontade
livri! e ao mesmo tcnipo responsarol e suscepiivcl de direcção. Toda
via, ectc conccitu não resiste a unalyse de rim espinio desprroccu.
A possibilidade de modillcar phenornenos, quaesquer que ellcs
sejarn, physieos ou iiior:ies, suppòe a possibilidade de iniervir de uin
riindo eficaz nas condiçòes om que elle*necessariamente se produzcio.
Se o deierininisnio, que subordina todos os ùclos do ordem material, deixasse da exisiir para os de ordem psychologica, toda a prcviano huinana seria uina chimera, todo o empenho de alterar a eondueta de alguem rima illuQo, c toda a pcna uin I&-sensii. Impondo
uma prisão cerreccional a um detinqucnle, o que procuro? Precisamente o mesmo que quando cnsiigo um animal : que ellc integre no
seu cerebro, como cansa inhibiloria cle um eeno aCM, a lenibrança
da uma dar soffrlda. Inipliciiainonle eu perto, portanto, no primeiro,
Coino no segundo caso, da ideia de que s actividade cio ser castigado
obedwe a eondif6es deterriiinadas; é da minlia inlervenção nessas
condifães genciicar do acto que eu f q o depender a inodifica~ããoda
cnnducia. A ideia de pena exctue a de Liberdade; e a respnsabilidade, para não ser uin tei,mo vio, tem de definir-sr a possibilidade
de integrar na consciencia molivus iiioraes de actividade. A responsabilidade, pois, loiige de suppdr o livre arbilrio, oppwse a r4le e
implica a ideia do delerininirmo.- Seare ponto, todo o erro da psychologia espiriiualista proveai da illusio de siippiir que a negação
de Iibcrdade importa a afirmaçSo de fatalidade. Se o homem, argumeniam os espiritualistas, obcd~ccsscna exccução dos seus actos a
iima cega fatalidade inevitavel, não podoriam existir para elte nem a
moral, nem o direito; fornecer-lhe yrincipios dogmalicos de conducia
e impôr-lhe penas porque d'etles se affasla, seria absurdo. Decerto,
responderemos, scrii i ~ s oum absurdo tSo grande, como o h, na
hypothese da libertladc, quercxr diriglr nutii sentido previsto unia
torra que a si mesma se determina. Mas a verdade 6 que os canceiior
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se discute entre verdadeiros liomens d e scieiicia 8, -dignmol-o 86 d e passagem, -a possibiIid& d e o aubstituir, iio

de liberdade e de fatalidade sáo egualrnente falsos e anil-scienti.
licos, desde quo se trata de phenomeoas cujai causas eonhacemos e
em que podemos intervir; o conceito posilivo que as substilne e o
deiermioisia. Dadas certas condições, o pbenomeno produzido seri
neccssnriamiite um tal; alteradas, porem, essas condiyões de certo
inodo, o pbenomeno seri metbariQniente um outro. Necessidade o
vnriihilidade. taes são as ideias fuudamentaes L concepçio &terminkta, imposia pela experieiicia. OS actos humanoq. como todos os
pheaomenos naluraes, excepção feita das astroüomicos e u j s condiMIRR
uetieticas eseanam a nossa inlarvençáo, sào necesaarioa e varia.
x--vric
~
. ,niipr t l i r . ~ d-rirterininados
,: aárnenls. porque 630 lnuilo compiexos
ou, o que vale o rriesino, dr.pi,ndern na sua produtção de um cnnsideravel numero de wndições, de ~ I I Pmuilas as rezes nos epcapam,
clles nos parecem livre?. Tanto o n30 sb,porem, que n6s os prevemos com certa approrimaçáo e que as probabilidades de erro na
urevisão
diminuem a medida que augiiienta o nosso
. çonhecimeoto
.
r ~ das condiç8es em que e11e3 $e produzem.-A oxistencia, sempre
reconhecida, de exclusivas espi!cialidador cfimlnaes em cerlos individuos, a reincidencia, Ião trivial, nos iiiesmoa delicios por parte dos
mesmos delin~uantes,a tran~missão,tio observada, das lendencias
criminosas de paeç a Illhos duranrc geraqõon succesaivas, o contagio,
bein evidente, de certos dellclo~sm epoi:has e meios determinados,
s i o factos que bastariam para provar a cspiritos ùcbprevenidos que
alguma coisa de necessxio existe em toda a aelividade criminal.Tio grandea são, porkm, a foiqa dos pre~~nceitos
e o prestlgio daç
fhnnulas, que nada Cisto se viu.. (Prefacio a Criniloologia. de Gnnorrw, pagg. vr a rx.).
Conf., sobre este ilieina ido importnnle e vasto, mas já, em todos
os sentidos, resolvido, eapecialinentc a obra priineira e, por isso
inesmii, dofrituosa, de FEnni, La Irorirn dtll'impicta6ilitd e wgazione
&L libero arhilrio, 4878, na qual são, enlrrtanio, com sepro criterio,
longui~simamootePxposras e crilicadas as opiniões de quasi lodos
os anctoree, mesmo de infcrinr iiierecimenlo, que a16 sntáo $0 haviam
oci!npado da rnateria; e ainda, pela riqueza dos punlüs de visla,
Sryr~rMir.r, S#dème de logipr, 1701. 11, pagg. SR5 e segg.; Bsnr~n,
~~
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fundamento da irc8pabilidade, por f6rma tal que, ainda
sem o conceito de uma vontade livre, a sociedade. tenha
o direito de punir aquelle que a fere num dos seue membios ou no seu organismo inteiro, nlio apenas por necessidade de defesa, mas ainda por o julgar culpado. Ahi,
como adiante diremos, se encontram os eeforços auhtíe,
d e finissima analyae psychologica, do francas TARDE,
com
os trabalhos fecundos de um grupo selecto de pensadom
italianos.
Entretanto, a w o l a anthropologica a30 penaa d'esae
modo. A vontade livre era, paiTaelia, wmo psra ri theoria

.

Ls cemeau et l'wdiviid drubiuk, ppag. 157 e segg.; Ln ldiq-me,
L ' H m - m a , pagg. 77 a sogg.; e e pequem livrinho de Gww
Rrnnnn, LIIAon<Rssatdlivru?, que, pela maneira como m wba redigido, eauaon um vtwdâdeiro sueoes.90.
e iautd dizer qne os ietaphysims IBm esgatado, por sua pule,
todw oa meios de cbnmu r victoria para o sm krda Num livro
nnIavel. Lu c&w et lu
1889, Lviz P U ~reprodarln~
L
EMI
habilidade (v@. espee. pagg. PBg e aegg.) mowrendo-se meamo da
rua pmpria e x p e r i d a de juir Mas, se poude nolu contradiefáes
rsalmente flagrantes nu asaerç&s dos lombrosianoi obra a exiatrncía ou fnexlsteacia doi remorsos no homem e nos animaes delinquentes, a E U 1 these nio Rmu de modo algum provada, maagrado
as rnultiplas citaçóe~, & que cercou as suas palavras. I$de resto,
d i w de regisiar-se que o grupo rna~snumeroso do8 u m - c h h
esia voluntariamente dispato a saci.iflcar uma grande paria do livre
'arbitrio, çomlanlo que não seja dastruido o edillcio Icgidalivo qns
sobre alle foi levanhdol Taes sáo os desejos parndoxaes de Siciliani,
SoEialis>no, daiwiniamo G wciolo@iamoderna; b qucitimii Wtmporunec, 1879, pagg. i99 a 263; de Psssinn, I1 Naturolimo e ie r u m
giurididrc. i879; de BUOBLLATI,
I1 Nihilbmo e I a ragiollb &i dinllo
di pwpi're; de LUCCHINI,
IamprLíCiatidel d i r i t l ~ p m b1886,
,
eRivista
pnurle, paseim; de Beusr, La Morde ed ii W f o Ciimiiktlt ai ii*,
1880, e Sul nuouopositi~ivisnsondla giudlizba pmaie, 1887 ; de P i ~ ~ a i o
Lu uwua snrolo di dinxto pnule in lialia, 1886, pagg. 102 e segg.f
de L~w-BBUHL,
L'idie de Iit respm9uhililt, 188%; etc., ele.

+,
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a condipf sina qua non da iwponaabílid+ nersl.
A w ü a g u d l q , ficou aab knmediatamente dehhmnada (i 1.
gt*,-,
n x w a a r i o subitituil-a. A mciedtide n b pod&
braçoa cruzadoa perante a legizo enorme, e aempre
doa malfeitores seus inimigos, rsaim declaradoa

Foi' ent8o que oe ciiminalistas italianos subiram, pela
corrente doe seculos, at8 ao8 povos primitivos e, d'ahi, at8
4 pmpria animalidade. Iam em busca de uma explicaçto
p i t i v a do miaiaterio punitivo, que os habilitas'ae a prescindir dos termos vagos e das ideias falsas, derramadas
pia metaphyaica. Já vimos, no começo do
capiialo, O que esta inveetigaçiio, prosepida com o auxilio
seguro do methodo exprimental, poderia fornecer. A piidpão era, nos animaes e nos selvagens primitivo#,-e
porque não tambem em algu!nun plantas?, -o movimento
de deferu, com que, instinctiwmente, se repelle um ataque.
A . ~ b u nascente, abeouvendo o individuo, fez, pouco a
pmco, npparecer, ao lado d'esae acto de vingança subita,
um rcto d e v i n g n p addiada. Era já um progresso, que,
oom wccessivm cambiantee, se foi perpetuando atravee de
-h e civilisaç&a. For sua parte, o movimento de difeaii,
kaiaporbdo do individiio para a tribu, e exercido, a pNnsipio, m t r a os delinquentes que perturbavam o viver gera1
oom o ataque a qualquer dos seus membros, pwaou r raim a r - s e , tambem, sob quaesquer raz8es ou pmtexhs,
toda r tribu risinha. D'ahi surgirirm aa pguami.
& pirndo, tnnia tarde, o pmpesso veiu inttwlaair 110lidl
obimraboa no cvnceito da pena, ells n h poude ji @*r a

.

caracter de rea@ defeiipiva, exeicida pelo grupo colleetivo
contra o criminoso que o ameaçava na nua integridade e que
representava, internamente, um perigo eguil ao mantido,
na fronteira, pelo inimigo exterior.
U'aqui resulta que a punição representoti senipre, explicita ou implicitamente, a defesa social contra a aggressb
de um inimigo interno, chamado delinquente.
A escola erigiii, pois, para base dri puuipiio, o criterio
da defesa social. Assim, jB n2o se cuida de averiguar se
o deliquente 6 ou n?io cuIpdo; pois que a ideia de culpa,
saída dos exageros triysticos doa chofes religiosos das primeiras tribua e, mais tarde, do preponderante catholicismo,
B vasia de seiitido e absolutainente desmentida pela propria
iwlidade das coisas.-Atacado,
de noite, numa estrada,
por um grupo de ernbuparlas, eu n2o julgo neceasario averiguar se elles t8m culpa c eni que grau, para conhecer que
preciso defender-me, ainda 6 custa da sua existencia. Se o
meu perigo passa, eutEo discuto, por f o i p do habito, essa
thema impalpavel e puwso ser levado, pela abeoluta seguranga que de f6ra ine vnn, a encontrar attenuantes para
tal procedimento. Oru a soeiedade est8, em frente dos criminosos, em perigo coristaate. A sua segurança uZLo 8 p p m e . senão depois da extincç30 das malfeitores. E m que
momento, pois, ter4 etla occasião para medir a culpabilidade
doa reus? Como ha de atteuder n esse requieito, se a auu
tranquiilidade est8 sempre em risco?
A culpabilidade, at8m de falsa, não 8, portanto, necesiaria para que a sociedade se defenda dos que a ataçain.
Querer4 objectar-se: Mas pnnis ent'io o lonco? Sim, no
alto e genuino sentido da palavra puniyilo. O que 8 preciso,
para que a inuovaçk nn8o atemorise as boas almas, 8 arrancnr iI penalidade os reutos de caracter inhmante, que airida
hoje conxerva. A pena nio envergonlia quem a soffie:
indica siinplesmente que o paciente n50 estzí lieiii adaptatlo

no ambiente social ou que i. incapaz de nelle viver aocialmente. Arredando, paio, para um maniçomio os loucos criminosos, a fim de que, ahi, se ensaie a aua cura, e rewIhendo a prisões ou eliminando pela marte os rriminosos
propriamente ditos, a sociedade n8o castiga, defende-ae:
mcriíica a liberdade ou a vida de poucos ao bem-estar de
muitos, em quem o senso moral 6 mais forte (1).
$Ias, sendo assim, qual 6 o criterio para graduar a dnraç?io das penas? VZo deiàar-se nas priaões, perpetuamente,
os desgraçadas que furhni um paoY Ou volta-se ao systerna
t8o censuiado da piaporç3o dn pena ao dalicto, dominante
na tlieoria clsssicn e 110s codigos de todo o orbe? Nh.
Nali 6 preciso este criterio, nem se praticam monstru~sidades.como aquella. A pena serve para defesa. $ um
simplea meio de evitar que o criminosa continue a praticac
rnaleficios. Estudem-se, pois, n k a6 as suas dispoeiçõee
para o crime, isto 6, a intensidade dos impulaos criminosos,
mas tambem o grau de senso moral que porventura ainda
reste no seu animo como força capaz de oppor maior ou
inenor iosistencia a taes impulsos, Numa palavra: Avalie-se o grau de tsnzibiEidudids,- é permittido o neologismo?,
-do delinquente e, conforme for maior ou meiior o perigo
que offerecer i4 sociedade, assim a pena deve ser mais ou
menas grave.
Este enca$atnento é, pelo aspecto peixl, rigorommente
logico; mas levantn novas e, porvaritura, .mais graves duvidas. A escola t c d o direito de fazer essas modificapaea
nos conceitos da r~s~onsabilidade,da pena e da sua gnrdunpio, mas ha de explicar-nos como sc v20 assim destruir,
cum um go!pe de vaiiiihn magica, as cento e cincoenta OU
cluzentas clissex de ciitncs laboriounmoute erigidaa pelos

(i) Sr.JULIO DZ MATTOS,A loucura, 1889, pagg. 333 e segg.
6
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codigos, e se sribstituein pelo exclusivo estudo dos impulsos
criminosos do reu e do seu grau de senso moral. Pois que
incliiiagifes siio essas? Como potlcm mconhecer-;e externamente'? ;E de qiic mocio B poasivel aquilitar a maior Ou
menor temibilidade do criminoso?
Vê-se como a escola, partindo da negnçEo do livre arbitrio, erigiu novos postulados sobre o fundamento da punig8o e sobre o criterio regulador da appiicnção de penas
diveraaa; e como, baseando este enterro na tomibilidade
do reu, foi logicainentc levada a domonstrar R exi~tencia
dos iiistinctoa crimiiiosos e dos caracteres clue, exteriormente, os revelam, e a formular B ~Iassific~çito
do6 definqiientes. Certo que, c\ironologicanieiite, se aegiiiu uma
ordem quasi inversa. bias essa conttodicçLo etitre a iequenoia logica e a ~Iiivnologica8 frequente em todos os
ramas do saber liumirna e tein, no entendei. de alguns psychologistas, uina explicngXo, que a faz mais apparente que
real. Como quer qiie seja, estarnos chegados ao nucieo primitivo da escola italiaria, ao estudo pbycbologrco e snthropologico do criminoso, a =se difficil exame, qiie tantoa
cuidados tem dado aos sabias dc todos 05 tempos e de todos
os povoa e que, havendo sido, nr8 ao congrcsao de Paria
(1889), o melhor titulo de gloria de LOMBRO~O
e aeguidores, B hoje conaidcrndo coriio iini vivo cscolho, em que
hiio de desfazer-se todas as tlieorias ciiini~ologicss que
primeiramente o 1150 arrednrem do cnniinlio a percorrer.

Foi aqui que o pacierite trabalho de íioniilitios~se revelo11 em toda a ma minuci.t. O criminoso foi procurndo
n30 sd nas agg1oinera@es Iiumnnas pritnitivns, mas na
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vida animal e vegetal, a qiie o homem est8 ligado pela
succesaà;~inintern~ptadm seres.
Estudando as plantas insectivoras, os animaes bomicídas, cannibacò e ladrões, ou selvagens assassinos, infanti.
cidas, cannib;ies, ladrões, adulteras, violadorea, etc., e as
creanças sob os aspectos da colera, da vingança, da inveja,
d a meiitira, da crueldade, da piquipu, do jogo, da predisposipilo para a obscenidade, etc., L u r e ~ o s o coadjuvdo,
,
sobretudo quanto aos animaes e selvagens, por L~casSAGNE, FERIU
e LF:TOUI~N~AU,
julgou podar concluir que
o critnirioso é ariastado B pratica do cisime por um effeito
neeessaiio da s u t natureza. Examinaiido, depois, alguna
inilhares d e delinqueirtes e comparando-os com pesnoali
honestas, achou fundado o parcçer,-jd,
em tempos remotos, eiupiricaniente atürmado,-segundo o qual se eucoutrsiii reflectidos ria especid conformagiio physica da
cada criiiiiiioso os impiilsos dcpi.avados que Hie residoin ao
aiiimo. NAo se contentando com estes resultadas, LOMBROuo fcs o estcido niintotno-psthologico de varias craneos,
cerebros e visceras de criminosos, comparou-os com OU de
homens normaes, e recoiiheceu que rn anomalias apparentes do delinquente têm a confirinagiio nas s u a anomalias interiores. Percorreu, fiiialmeute, os caracteres biolog b s e psychoIogicos dos malfeitores, e, quer na tendencia
para se tatulem, quer na insensibilidade, quer na inclin@o para o'suicidio, quer nas mhs paix8es a que se entregam, quer na perversidade de que fazem gala, quer na
linguagem particiilar de quo usam, quer ~ ~ a ~ l i t t e r a t uer a
nas associações a que se entregani, ~ Y B M O S Oviu quanto
se distingue o eriininoso do hotnem normal e como este
precisa precaver.se dos ataques daquelle. E foi assim
que ergueu a ~ombra negra do criminoiio-nato, d'esse
miseravel t h digno de dd por estar irremediavelmente voktdo ao crime, como temeroso pela moustruosidade do seu

.
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caracter; affirinou que ePc existe na elevadissima ppoporç8a
de 40 O/o de toda a actividade criininal, ~ o m ~ r e l i e n d i d o ~
os delinquentes nlieuados, os alcoolicos, os occasionaes e
os de paixfo; e concluiii que, nesta fdrms estranha que
denomina naalursdez hrutal do criminoso, existe uma malogia, quasi uma identidade, entre o homem delinquente e
os animaes e plantas iustinctivamente crueis.
Os estudos anthropologicos levaram, pois, a escola ao
reconhecimento da existencia de u m typo humano irresistivelmente levado no crime pela propria orpniaaçgto, de
um criminoso-nato, que, em 1887, era assim descripto por
um dos sequazes da theoria lornbrosiaiia:
1) Pbysicamente: Pequeria capaciciade craneana. Mandibula pesada e deseiivolvida. Grande capacidade orbitaria.
Indice orbitario aiialogo ao dos cretinos. Arcadas sobreciiiaree salientes. Cvaneo frequentemente anormal, asymetrico. Pouca ou nenliuma barba. Cabellos abundantes.
Orelhas em forma de alisa. Physionomia ordinitriamente
feminina no homeiii e viril na miilhei. Predominancia do
mançi~iiamona popi~laçlodo crime. Peqiieiia força niuscular lias maos. Grande agilidade. Nos centtbos netqvosos
-frequentes manclias de pigtiienta~80,degenenaçáo caicarea, sclerose. Degerierescenoias alcoolicas oii epilepticas.
Difficuldade em ruboi*isar. IIaiiifesto eiifraquecimcnto de
todss as formas da sensibilidade.
2) -Moralmente : Profunda depressxo moral, inani.
featada, desde r infancia, pela vileza, crueldade, inclina530 para o roubo, vaidade excessiva, astucia, mentira,
aversLo pelos Iiabitos de fninilis, caiacter impulsivo e xeluctancia por toda a especie de educa<;lo. O criniinosonato 8 invejoíio, viiigntivo, odeia por odiar; B indifferente
punições e aiijcito a erplos(iw de furor sem causa, as
quaes, por veeeç, 830 periodicas. h preguiçoso, libertino,
imprevidente, poitr30, veissatil, jogador. NTbo B susceptivd

-

de remoi*sos e abandona-se 'muitas vezes com alegria 4s
suas inclinaç8es malevolrts,
3) -1ntellectualmente: Ainor vivo e precoce pela tatuagem, muitas vezes cynim e immoral. O ctiniinoso-nato,
quando sabe escrever, tem iiinn f6rtna de lettra caracteristical e adorna a nssignnti~rade arabcscos. A sua linguagem
peculiar, muito espalhada e extremamente analoga nos
diversos paizcs, tem por caracteres differenciaea as abreviaturas, n designapb dc cada c o i ~ apor algrim doa seus
irttributos e, paralIeIarnente, o uso frequente dos archaiernoa.
Nas suas asiiociasfies, oa criminosos recordam as fiir*niss
sociaes primitivas, acceitam a dictadui*a e subrnettern.se
a codigos draconianos (i).
Quando Lo~uiriisoe os seiis scquases dizcm que o delinquente se distingiie do homem normal por estes caracteres, iiHo querem significar que, sempre e em todos os
casos, eiics se rcliem reunidos cio cada crimino6o. Muito
ao contrario, a cacoltr affiriua qne s6 no criminoso-nato
esses caracteres apparecem em maior numero. Nos criminosos de oiltras cathcg.orias são muitas vezes raios e diffieeis de colligir.
Isto nos condtiz rl classificaç,?lodos delinqi~entes,jh enunciada, como indicdmos, por DIEY,TALMOUCHE,
FR$OIER,
FE~HUS,
NICHOLSOX,
etc., e pormuitos observadoresda vida
penitenciaria, mas s6 por FERRI
formulada com nietiddoao
cuidado e apparenciss de caactid80 rigorosir. O atypo uniao

(1) Resumindo, eni 1889, os iraúallios da escola criminal anihroplogics, 0 Sr. JULIODE MAI-~OS(obr. cit., pagg. 3d5 a 325) não foi
longe d'esta synthesc. Vg., entretanto, a inaneira brilhante como o .
itlustre atienisla ~ouliesynlhetisai esludos tão vastos e am~nisar
descripçtíes tão seccas e monotonaa.
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e algebrico do delinquentei foi repellido: o proprio LOMB R ~ teve
~ O d e acccitar a snn sub.divis~~o
em varias classes.

FERRI
tomou como ponto d e partida a distincçh fundsmental, universalinente acceita por todos os auctores d e
clnssificafles anteriores e postoriores e j& entrevista pelos
jurisconsultoa romanos e medievaes, entre o delinquente
habitual e o oecasional. Constatou ainda que certas nações
modernas estrio jzi aproveitando esta distincç8o por meio
do leis especiaes contra os reincidentes, que, cm grande
maioria, s?[o, como ihe mostra a estatistica, ci.iminosos habituaea. A18m d'isso, por trabalhos proprios e alheios,
apurou que as anomalias acima indicadas se ,encontram
com muito maior freqiiencia no criminoso habitual que no
criminoso de occaaiilo.
Reconhecida esta distiiicg%o primaria, aque 8 a base d e
toda a theoria sociologia da criininalidaden, FEKEI
separa,
nos criminosos habituam, os alienados dos nno-alienados.
A tarefa parece-lhe fncil, porque os alienados apresentam
uma fjrma evidente c clinica, que determina a sua actividade anti-social. Entre os n3o-alienados, FERBI
distingue
os que sHo levados ao criine por condições innatns dos qiie
8% producto d'essas condiqCes e da infliiencia maia sssignalada do meio pliysico e social. Noiitros termoa : a antiga
cathegoria d e delii~quenteshabitunes transfor~na-seem tres
diatinctas classes : criminosos-alienados, criminosos-natos
e criminosos por habito adquirido.
Ainda nXo 8 tudo.
Nos criminosos occasionxes, F E ~ ~ R
alOm
I , dos -propriamente ditos, encontra, bom iiitida e differcnciadn, uma categoria especial d c delinquentcs que, no seu dizer, siio
arrastados ao ciime por uma cspecie de tampestade paychologictl.
São os criminosos por paixiio.
Eia, pois, 1b8 cinco classes em que, atravez d e hesi-

tapões e discoidancias (11, a escola mais deteminadamente
se fixou : criminosos-alion;idos, criminosos-natas, criminosos
por habito adquirido, deliiiqiientes occasionxes e criminosos
por paix3n (21. Fazendo estas distinigcies, queriam os anthropologiutasl que se pceoccuparam com a npplicaçb pratica da sua theoria, dar zi sociedade uma base segura
para a applicaçiio das penas. Com effeito, como jB vimos,
a. teinibilidade dos deliriqiientea 8 o criterio que h a de
regular a sua diversa puiiip?ío. Ora, d'entre as oathegorias
apontadas, iimas contem criminosos incorrigireia, outras
abrangem delinqucntos susceptiveis d e morigei*agâo. Nuns,
o senso moral n l o existe ou 6 absolutatnente insuficiente para
resistir aos impulsos criminosos. Nos outros, est8 apenas
obliterado mais ou menos profundamente e convLm faeel-o
reeurgir por meio da pena e cle outros remedios, a que
FERRI
chama substitutivos penaes, e que consistem principaImente em medidas d e reparação e de prevençfio ou
bygiene social.

(i)Tentei p6l-as crn evidencia, einbora resumidamenle, nos Ptritos mpi'oçesso criminal; kgislra$üo porfuglbeza,critica e reformar,
1893, parte [r, n o 39, pagg. 174 a segg. Não voltrrei, pois, aqui ao
as~umplo,que, de rcslo, é tratado coin sufficienle desenvalvimenin
no capitulo 1.0 da 2.' parte do presente livro.
(2) Poderiainos comprovar o texto com citaç6es inoumeras. Uasto-nus, porórii, dizer quc a auctoridade d'essa classificação d d o
grande, que, mesmo ente n65, se tem j i lançado mio d'ella em docuinentos oMciaes junlos a processos crimes. Niim processo que, na
comurca do Porto, correu cuntra Jo5o Uallo, assassino da plr~pria
amante, o cxams medico-legal das f:ii:iildadas tnentaes do rcu, conctuindo pela declai,açio de que elle uâo era um alienado, accrescentava: h nosso var, 1050 I3ello tntra na i:rlegoria dos delinquentes
passiwaes da claositica~iod t FERRI..Assij(n31neste importante documento OS illuslres alienistas do hospital do conde de Ferreira,
srs. JULIO
DE MATTOS e MAGALH~ES
Lsros.

E eis-nos assim chegados a outro postulado da cscola,
o qual 8, segurnntcnte, a chave do edificio erguido sobre
as ruinas do direito penal classico. Quereinos referir-nos 9,
origem da criminalidade, pois $6 o seu estudo nos dar8 eac1arecimentos #obre a cnri.igibilidnde ou incorrigibilidade doe
delinquentes pertencentes As diversas classes fixadas; s<i
elle habilitarai os reformadores a reclamar nlteraçaes profundas no systerne da puniçfo; e a6 elle nos indicar&
at8 que ponto ser&possivel extirpar do meio social a negra
legião dos que o revolvem e perturbam.
Desde o apparecirnento do primeiro livro de LOMBROSO,
que attribiiiu ao crime uma natureza quasi excliisivsmenta
biologica, at8 aos mais recentes trab:llhos de FEKKI,
que
lhe demm uma complexa natuiwza biolagico-pliysico-social,
o problema tem sido dcbatido ctn todos sentidos e, sem
sair dos limites da escola, tem recebido mttltiplas solug7jes.
Creio, entretanto, qne a qiiestzo podei$ toriiar-se niais
simples, que as discordancias poderXo reduzir-se, e que uma
corrento geral de iddas poderl fixar-se, se se toninr em
conta uma diatincçRo, que, de passagem, T A ~ ~apontou
D E (I),
mas que n3o foi nitidnmente exposta pelos seqirazes da
escola italiana, nem RO menos entrevista por FERI~I.
Refiro-me B separaç.?~, que convdin fazcr, eiitre a origem do
criminoso e as causas do ci.iine. Aquellc e este differmi
entre si como a potsneia differe do acto. Póde existir iim
criminoso sem qac o ciitne se prodriza (2). E, se a reciproca 11x0 8 verdadeira qi~andosc considere o delicto coino
a eecola o apresenta, entretanto p0de dizer-se, com base
naa proprias assecções de FEBIU,
qiie o crime nLo seria

commettido mesmo por um delinquente-nato, se as condiges
do meio pliysi-o e do meio aocial nXo lhe fornecessem as
camas ocmsianaes. Noutros tcrrnos, e para me servir de
uma compraçZo de LACABSAGNE
(I),que ao mesmo FERBI
i180 repugna (2): o microbio da criminalidade exiate, 1atente, no criminoso, emquanto o caldo de cultura do meio
social npo o faz desenvolver.
D'aqui dois problemas inteiramente distinctos:
1.O Qual 8 a origem das teodencias crimiiiosas reveladas
em vaiios individuos?
2." Quaes i30 as outras causas, que favorecem o desanvolvimento das tendencias criininostis e, porisso, o apparecimento do crime?
h certo que, descortinando R origem das teodenciaa criminosas, nas vainoa jd apurar uma das causas e,, segundo
a escola, a maia importante, dos actos criminosos; pois
que, se o delinquente 8 o r p n t o , a causa que o faz obrar
8 o impulso que lhe reside no anima; Mas o estudo assim
destacado perinitto abranger, na' primeira questso, ainda
os criininosos que a t e ao nioinento se nlo revelaram, -o
que 8, de reato, indispensarsl para h s e da estabelecimento
dos subatitutivos pe~iaes,-e dd margem, por out1.s parte,
a que se concilieiu suficientemente, sobra t& discutida
materia, as opiniões dos aectarios da esada.
E, com efleito, quando Loaiuwso, COLAJANEI,
DALLY,
MAUDSLEY,
I\IINZI,OFF,VIRGILIO,
BENEDLCT,
Ù~OHEL, SELLW,
Firzk, Z u c c ~ s ~ rMARRO,
, ~ ~ , DESPINF:
e GAROFALO
dizem,
cada qual sob seu poi~tode vista, que o homem ciiminoso
apparece no meio social por uma anoirnalidade biolagica,

(1) Philasophie Nnolr, pagg. 69 e 70.
(2) FBRB~,
Como, de rasro, toiloa Os seus partidarios, adrnirte-o
axpressameote: obr. cii., pagg. 6.5 e 36.

( 1 ) AeteJ du prhier o r g v è s de anihropoiogio wcrinriwelle (Roma,
i885), pagg 165 e t67.
(2) Obr. cit., pagg. 78 e 79.
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não querem significar, creio,-e isaó deduz-se mesmo,
coin toda a clareza, das obras de alguns d'elles: -que as
causas yhysicas e soci,zcs linda têm que ver com o crime.
Xou seus trabalho^, esses cultores eincritoa da sciencia
anthiopologica foram pedir aos dadus daa hciencias na-"
turaes, não o complexo de causas que explicam o neto delictuoso, mas a causa biologica' d s tejtdenciu para o crime.
6em duvida, FERE[p6de coriibater o exclusivismo d e
qualquer Cessas tlieorias dentro do campo Liiologico. P6de
dizer que o :itavismo organico e ysyciiico, a principio preconisado por LOXIBROSD,
não 8 sufficieiite para explicar a
existencia de todas as cspecies de criniinosas, pois que
muitos ha qiie não reproduzem os caracteres pliysicos e
psychoIogicos dos selvagens nossos antepassdos, e que,
apernr da evolu$io ontogeiietica e philogenetica (que faz
ver no desenvolvimento successivo da infancia a reproducçgo, embora fubwa, .dos diversos estadios da evolução
do homem), grande numero de delinquentes nilo mantêm
analogias com os trapos caracteristicos notados nas creanps.
P6de rejeitar o atavismo simplesmente psychico, apresentado
por COLAJANNI,n%o s6 por identicns r;tz8es, maa ainda
porqlie elle seria incancebivel seii-i o atavisma organico,
dada a iiitirna ligaçio entre a nattireza psycliica e a constit u i $ % physiologica
~
do hoinem. Pbde 1i8r de parte a hypotliese exclusiva de uinil causa piitliologica, ou se Ilie chamo
neurastbenia (Bessuiir~),ou epilepsia (LQMBI~OSO),
ou nevmse (DALIX,
MAUDSLIEY,
MIBZLOF~,
V~RQ~LIO),-dizendo
que, ou 8 indeterminada, oii, querendo aproxiinar o crirninoso do louai, nÃo B sufnciente e rccebe desmentido formal
na obseivaç?io de muitos casos. Pode ainda arredar, por
eguaes ou annlogas motivos, o exclusivismo das hypotlieses
da degenerescencia (IVhti~tSERGI,
,
FERE,ZUCCARELLI),
da anomalia moral (DESJ'INE,GANOFALO)e da falta de nutri$" & systema nervoso ceiitml ( b f ~ ~ i i o ) .
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Mas, em todo o caso, lia de aeceitar todas essas causas
reunidas, sob o nome, se quizer, de anevrose criminslx,
para explicaçno do apparecimeiito do homem delinquente
nas nosaae sociedades civilisadas (1). Dizer, depois $isso,
que ao crime 8 u m phenomeno de otr'gem complexa, ao
mesmo tempo Liologica, phyaiica e sociali B deslocar a
quest?io e confundir, -talvez pelo desejo de appssentar
originalidade, -ditas questões inteiramente diatinctas : a
da origem do oriminoso c a da origem do ciitne.
Parece-me, poia, ter apurado com rigorosa exaotidBo que
a escola criminal anthropologica sustenta que o oriminoso
8 um hoinem anormal irresistivelmente votado ao crime em
virtude de uma cansa biologica, que nXo esttí definitivamente
precimda, maa que, em todo o caso, 8 inmntestavelmente
biologica. Escusndo 8, poia, dizer que, pala essa escola, os
delinquentes; em que as tendencias criniinosas forem mais
fortes, 8x0 absolutamente incorrigiveis, e que aquelles, em
que as tendencias n2io forem tão accentuabis, podem ser
corrigidos por diverpos meios, tendentes ao regular desenvolvimento do seu senso moral inwmpleto. E, ~ e n d o ~ n e cessario traçar a linlia de detnai~ayXoentre a incorrigibilidade e a corrigibilidadc, parcce que a natureza veiu em
auxilio dos thcoricos italianos, estampando tim ciinho indelevel nos incoiregiveis, isto 8, naqiieIleu que t6m mais
pertinaz e forte a tendcncia para o crime (e porisso se
.chamain delinquentes-natos), e deixando, na conformaçXo
phyeica e na conatituiçEo psychica dos corrigivcis, apenas
nma ou outra anomalia, este ou aquellc traço da passagem,
mais fugaz, do virus criminal.
Termina aqui o papel do anthropologo para stirgir o do

(i) Obr. cit., pagg. 6b a 75.
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sociotogico, que, deparando 110 meio social com actos delictuosos, quer averiguar as suas causas a fim de, supprimindo-as atk onde lho for possivel, diminuir o numero
d'eases actos, evidentemente iiocivos o perigosos.
aqui,
e n t b , que o trabalho de FERPL
tem cabimento; niio como
complementar dos que levaram a cabo outros partidarios
das suas doutrinas, poia que cstee, -repito-o por ser essencialmente oxacto e at6 hoje mal notado, -deram, por
si 869, bem ou mal, completa ou incompletamente, uma
solução ao problema da origem do criminoao; mas como
necessario para dar a esses trabalhoe uma poiisibilidade de
applicaçb io dcse,jada defesa dn sociedade.
E, entretanto, aqui mesmo, o t h elogiado esforço de
FEIWI
mantem uma lacuna, qiie o tornaria inutil, se outros
partidarios seus nEo houvessem cuidado de a cumular. Com
eífeito, que importa saber quaes 850 os factores do delicto,
se eu nRo sei o que i5 O delicto, sc nIo tenlio criterio positivo para distinguir uma acçno criminosa de uma acpilo, licita? Responder-se-lia qiie o crime 8 aiufracgão 8. lei, como
dizem todos os codigos? Mas entflo, a n?io admittir a infallibilidade dos leg;isladoi~ea,ahi tenios uma porta aberta para
o arbitrio e para o erro. Bastaria o mal entendido ou o
capricho de uma assembleia parlamentar para tornar malfeitor o homem em si mais innoccnte e para transformar em
cidadgo prestante o homem temivel que a escola chama
criminoso-nato. E, aiiidn admittida tal infallibilidade, o ,
criterio nOo seria seguro, nem, sobi*etudo,positivo. a N b se
@de, -dizia, no Almnacli de ZQ pt~eetimsocial p u r 1893,
o philosopho HAMON(I), -nEo se póde scientificamente
discutir sobre a definiF#o juridica do delicto, porque ae leia

(i)Artixo intitulado Crime P! crimiwlisfe.

modificam.se inceesantemeute, porque os costumes geradores d'cssas leis e v o l u c i o ~ mainda ritaix rayidaniente, porque
dia a dia aa intellectualidades cada vez mais desenvolvidas
impugnam as mesmas leis, mostrando Q seu absurdo, o seu
prejuizo. B

Para evitar a t e escollio do dogmatismo metaphysico, que,
de ollios vendados, seni cuidar da viva impugnaçZo emergente dos factos, via no crime um ataque A ordem m o ~ a l
precstabelecida e A lei que neUa se suppunfia baseada,
G A R O ~ Adeixou
L ~ de parte o exame dos actos hoje declar a d o ~delictuosos, porque nenhuin encontrqia que, universalmente, ein todos os tempos e em todos os logares, fosse
considerado criminoso, e recorieu ti analyse dos ucrdimentos.
Tentou depois mostrar que sde facto, no conceito do delicto
apparece sempre a IesPo de algum d'aquelles sentimentos
mais profu?darneiite radicadoa no espirito humano e que
no sei1 conjuncto foririani o que se cliama semo naora1.m
Para isso, cuidou, antes de tudo, de verificar a existencia
do senrio moral. E, apontando as theorias de Diswia
e S~sacrn,
qtie vêem o seu priineiro inicio, aqudle, na s p pathia instinctiva do homem pelo homem e, este, na necessidade de adoptar dgumas regras de conducta, que depois
se tranamittiram, coiiio Iiabitos mcntaes impressos nas cellulas nervosas do cerebro, Lis geragBw succwsivas da raça
humana, -disse que, ein
hypotliese, o certo 6 que
rtodas as rasas possuem uma certa somina de ínstinctos
moraes inliatos, n5o devidos ao raciocinio individual, mas
como typo physico, patriinonio hereditario commumn. A
coiroboiaçlo d ' a t a verdade encontra-se na cxistencia, in-
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contestavel, de certos actos de ab~iegaçroe sacrificio, que
sem o senso moii.tl seriam inexplicaveis.
Mas o seuso rnoral niio tem sido'se~ii~re
o mesmo. Comquanto, em parte, organico, teni oscillado no tempo e no
espaço, e ha de variar ainda, no futuro, conformemente as
causas que actiiam na sua evolnçfo. Percorrendo a historia,
a variabilidade depara-se-nos, manifesta. Entretanto, por
uma analgae rlctida, nPo seri rlifíicii reconliecer em todas
as Bpocas histoiicirs e em todos os povos (com exçepç&
apenas de certas tribus selvagens degeneradas o ~ insiiscei
ptiveis de desenvolviinento, ns quaes nada importam a este
estudo visto coiistituirorb uma anoinalia nn especie huyana) a identidtlde de alguns instinctos moraes, cuja offensa
deve representar, por isso mesmo, o delicto naturaI.
S6 resta, pois, determinirr quaes sejam esses inatinctos.
GAUOVALO
rejeita successivnmente, por falta de universalidade no tempo e no espaco ou por falta de identidade, os
sentimentos de patriotismo, religiso, pudor e honra. Chega
em6m aos instinctou ultruistas, que tendem directamente ao
bem dos outros, e qiie poaeui reduzir-se a dois typs: o da
bmevolenciu e o da justiça.
O grande criminalista renionta, depois, As fhrnas, ainda
ogo-altruistas, do sentimento de benevolencia, t d u e i d o ,
por exeiripln, no amor pelos proprios filhos; e, de Wau em
grau, segiiiiid0.o etn todas as phases, vendo-o instailado nori
ngiupamentos pouco extensos dos primeiros povoa, depois
alargando-se e ultrapassando-os successivarnente imedida
que o laço social é mais extenso, encontra.0, hoje, na sua
f6rma negatiua menos perfeita, universalmente espalhado
pela huma~iidadeinteira, excepçzo feita das tribiis selvageria
acima ditas. Na sua fbrma negativa inenos perfeita, disse.
Sim, porque é preciso ter em vista qiio a henevolenoia offerece giaus diversos de desenvolvimento, abrangendo: a
piadadc, que impede 08 actos eficientes de uma dúr phy-

*

95

siclr; a piedade, que p2ie obstaculos aos actos proauotores
de uma dbr moral; a pbdur!e, que nos leva a alliviar as
dores que pieseiiciaiiios; e a gencroaiilade e a philanthropia,

que nos levain a minorar os males, de que não somos testemunhas, mas que conhecemos, ou a impedir os males que
possam prever-se. Ora, d'estea diversos aspcctopl do sentimento de benevolencia, s6 ternos de considerar aqui o primeiro, e ainda o scgundo, mas sd nos casos especiaes em
qiie d d8r moral se junta lima dor pliysica o11 um prejuiio
de interesses. Os iestnntrs, ou sao patrinionio de um numero
rnain reduzido, ou coiistituein a classe restrictissima dos
espii-itos de elei@o, que athingirarn jB lima elevaqh grandiosa do seu senso moral.
Para cuntraprova d'esta analyse, cuida eni seguida GAEOFALO de derrionatiar qiie cem todos os tempos se consideraram criininosos todos os actos offenriivos diesse umtimento
de piedade, inlierente, na sua fórma primordial ou na negativa de repugnancia a prodnzir uma dor., a toda a especie
humana, com roias excepçõeaii ; e, para responder a criticas jh produzidas ou que poderiam erguer-se, explica que
os casos de guerra e os de crueldade, que a hiatoria comruiimmerito regista, ngo forarn reputados criminosos porque,
apesar da sua iaapiedada natural, tendo sido, como foitam,
provocados ou impostos por preconceitos reiigiosos e politicoe ou por instituigões ou costumeri ti-adicionaes, se
consideraram sempre necessarios para a salva$Ro piiblica
como o sáo para a do doente as opei*ações cirurgieas dolorosas.
GARDBALO
procede, logo depois, i analyse do entimento
dejustiça. Representando rimgrau mais perfeito de altruiamo,
è. claro que a justip iiao tein, rnesmo na sua g r a d w o
minima, tfo firme e iiniveisol raiz no espirito dos povos como o sentimento ,de
negativa. Entretanto,
a probidade, -tomada esta palavra no gentido de respeito
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pela posse alliei? de um objecto, -b tambem patrimonio
commum d a grande maioria da Iiumanidade, e isso basta
para qiie uma acção, que vae lesar a propviedade alheia,
seja quasi universalmente reputada criniinocia.
Delicto iiatiiral 8, poin, para C+AROFALO, a offensa feita
h parte mais coinmum do senso moral formada pelos sentimentos de pi~dadee prdiidade. Ficam fora i'esta defini*
os crimes, que poderiam chamar-se urt$ciaea e que se referem essencialmente A organipaplo transitoria do corpo aocial. Assim succede com as acyiica que ameaçani o estado,
com as que oEendem o podei social sem um intuito politico,
min as que violam alguns direitos dos cidadhos, com as que
ntacam a IegislaçZo especial e c o m as que transgridem eatatiitos e regulamentos muiiicipaes de ordem publiua (1).

apresentar 'o seu systema coordenador doa diversoe factores
do phenomeno criminoso.
Jh vimos que a origem do delinquente 8, para a escola,
biologica. Claro 8, pois, qu4 um dos factores do crime, p w
asamente o factor ii.reductive1, 8 o biologico. A l h d'elle,
ha a considerar o factor cosmico ou phyciico,-comprehendendo as infliiencias d e todo o mundo exterior, plantas e
zniritaea, mas niio abrangeiido os homens, -e o factor social,
reunindo todas as influencias da sociedade ambiente sobre
o homem.
Oiitras classifi~xgõesdos factorcs do crime têm sido propostas, tacs como a dc ~ I O R S E ~ I ~qiie,
I , sob outros nomea,
indica as tres classcs jd enunciadas, ajnotando-lhes uma
quarta, que seria formada pelas influencias ethnicas ou
demogiaphicns (i). FUILIincorpora esta classe nos factoree
nntliiopologicos (Z), como se vê do seguinte quadro, em que
v50 icsuiiiidas as suas ideias aotie este ponto fundamental : (3)

E agora, pois,

mris sómente agoi*a, que

FERRI
póde vir

(1) Para as minucias d'esta definiqão, que mie eslorcei por syniherisar clara e lielnisnte, e para as criricas de que tem sido objecto,
vija-se o proprio :iiictor, Csiminologia,pagg. i a 51; e artigo intilulado
Udzt aalurei, na Recue philo.uophiq(ylre,de janeiro de 1887; FELICE
DE
AILAMBIIRU
E ZCLOAG.~.
Ln nueau cienria pmal e La oisis liel dwechu
pmal; VAGCAIIO,
G m s i e funzione ddle leggipenale, pagg. i56 a 180:
L u c c ~ m i ,I sm@icPfi de1 dirillo pmule; Criwirani, La sociologia
ct~inihule,vol. I, yagg. I2 e 23, 61 a 66, 389 a 4.30 e h49 a k97;
PESSINA,
Il nalurnli9ino e le scimze guliidiche, e Elementi di dirillo
pcaale,pagg. l f 3 e segg.; DOR.~DO
MONTERO,
Lu anli.opdoyia ci.imincsl

~n Itnlia, pagg. 53 a 64; AnADiA, Ipt.incipii dei dirifto pmale nppiieaii
al codice luliano, t891, papg. $8 a 88; ALFREUO FRASSATI,
LO 8pAwntulismo m1 dirillo penuls, pagg. $54 a 558; PHOAL,
Le crime ei lu
peim, papg. 497 e segg.; TARDE,
Plailuhophie pthale, pagg. 70 csegg.
e i L 1 0 segg., e kfudespdnales elsociales, liagg. 117 e segg.; IIaaron,
A defini~ãodo crime, uou dmlaiues d'anttopologle crin~aneilc, ou
Rmistajuridico, do Porto, pagg. 604 e segg.: e Sr. dr. Josi Brri~vt~es,
A Iheoria de Gnrofalo e a liociio do crime, esludn mrmipleto; começado
a publicar no n." I, e proseguido nos n.Oa 1%a 17, da iiiesriia RevPBla.
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(i) J i BENTII.+M
(POincij1~8de &#khbioil, wl. I , capp. ix e x) cnunierava diuersas causas do criiiie, i150 eoiii o pimpositu de as clwaificar, mas para que Il'all:is s(! tOlrias~i:oiita na legislação; a saber:
temlii!ramento, saiidc, [orla, imperfeipões pbysicas, cultura, faculdades intsHeçliiaes, firineea de aniirio, inelinar;úes, noç6es da honra
e da religião, sentiiiieritos de sympatbia e rinlipalhia, loucura, condiçòes econorriicas, sexo, tidade, clarae social, sducação, profiasão,
cliiiia, I.353,gnrernu, profissãii rt31igiuia,elo.
Loai~riosoapenasindica, corno canecasdo crime, aqui e alli: meteoros,
raqa, ci!'iIi.vacão, riiiscrio, Iieredilxicdade, scru, edade, escada civil,
~iriiíissb,educapio, aiiutiial~asoiganicns, scnsn~õese imit,@.
(?) O incurnii I'u Srin~i,~ V U ~ U~d
I ' Uot.iqine d'clla clelinpuenza, 18&.
(3) E t u d e . ~sul. lu criininaliii en Frunce, livro em que esta classifiiaçio foi priincirarnente aprcscrilada; e Soriologie mahinelLe, pagg.
64 a 80 e ISO a i5G.
7

'

&fuitas objecyões teria de levantar contra a diafribuição
dos diversos factores do crime pelas tres grandes cIal;f+es,
em qùE 9-1 0, divide. Mas, tendo de me occupar da importantissima que%&*&S causas do delicto, não convdm
'
'antecipnr doutrinas que, noutIo iogar, têm mais justo cabimeiito. Aqui, limitar-me-hoi a consignar que esta. clsesificaçxo ntio ergueu protestos ~preciaveisdentro da escola (I),
e que, porisso, pbde assignalar-se como um dos seuti postulados fundainentaea.
Quam 8x0, podm, as conclus8es praticas d'esta claesificaqBo? FERIU
desenvolve-as em longoa capitulon, syntbetisnrido-as, porbm, nestas paiavrns: #Cadacrime 4 a resultante
das condições individuaes, physicaeeaociaes; e, poisqtie essas
condiçbs @m uma influencia mais ou menos preponderante '
nas diffeientes f6rmas de criminalidade, o meio mais 8eguro
e fecundo que a sociedade tem ao seu alcance para bem
dcsriript-nliar a sue funqiw de defesa contra o arima 6
dripfo, c devo ser empregado e desenvolvido aimultmeanierite. Por uma parte, melhoi-ame~itodas condições aociaee
como 1irevcii~20natural do ctirnc (subststituli2:m peuass)'e,
por oirti;? p i t e , medidsu de elimiiiaçlio perpetua ou tempolaiía, conforme B influencia dns condiçaes biologicaa na
determinaçXo do crinic 6 quasi absoluta, ou 8 maior ou menor
e niaisi ou menos curavel.» (2)

(I) Fhra da escola, as criticas mais iiotaveis sãti feitaspelos escriptores de tendencias socialistas. Vej. entretanio a obr. cit., Lu nWa
cicncin penal, de dnAuei'eri, a pagg. 115 e segg.; e as reflexões de
TAIDEna Philosophic: p e d e . p ~ g g72
. e segg. e no artigo relativo ao
congresso de Paris, pulilicado &I Reuue scienti&ue, de 30 denovsmbro

de 1889.
(Z) Obr. cit, pagg. 461 e 168.
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e venda do alcool; o restabeleciniento da moeda metallica em vez do curso for~rtdoda nota de banco; s creação de instituigires de credito popular e agricola; a diminuigiio dos juros da divida publica; a diatribuiç8o mais
equitativa dos ordenados dos funccioiiarios; a limitação das
horas de trabalho para as creanças; o derramamento dat
rodes ferro-viarias e das estradas; a abertura de ruas largas;
a aliundancia de illuminaçb publica; a suppressão dos
bairros velhos das cidades populosas; a instituiçPo de aasociasões cooperativas, de soccorioa mutuos, de previdencia,
e de beneficencia; a creaçzo de bancos
e de casas
pias; a organiaaç%ode coloriias agricolas, etc., etc., -para
prevenir os multiplos delictos qiie a imprevideacia actual
e mesmo, ern grande parte, o regirnen contrario ao aqui
aconsellido têm atB agora produzido, reparado ou favorecido.
Seiiiellisntauieiite p r a as uutrts ordens. Assim:
Na ordem poIitica inculca: o estabelecimento de insti,tuiçires politims qiie estejam em perfeito accordo com aa
aspirações nacionaes; a liberdade de opiriih; o respeito,
nas auctoiidades e classes dirigentes, pelos direitos individuaes e sociaes; a adaptaç80 da lei eleitoral ao estado
do paiz; a instituição do referendum e de outras reformas
politioas que eviteni os abusos do poder; a descentralisaçXo;
a formação de leis diversas para as regiões de differente
cultura, clima, raça, etc.
Na ordem scieritificn insiiiua: o derramamento da photogrupliia e anthroponictriz doa detidoa; o desenvolvimeiito
dos eatudos medicos nas mylheres; a diffuszo livre das ideias;
o desenvolvimento do uso dos cheques, etc.
Na ordeiia legislativa e administrativa propile: a remodelaçxo dua leis testameiitaiias, da9 que regulam com faculdades pnteinas muito amplas o consentimentopara o casamento dos menores, das que estatuem a investigação da
caç%

Somos assim chegados d exposiçto dos remedios contra
o delicto, d'essa vasta rêde de reformas moraes, politicss,
industriaes, legialati\~as,judicisrias e penaes, que os dois
campeõeti da escola italiana, GAKOPALO
e F~RRI,
propõem
na maxima parte das respectivas obras.
Façamos uma rapida synthese.
Pelo que respeita aos ~ubstiiutivospenaes, a ideia fundamental conaiete em que o legislador, tendo se elevado,
pela observaçgo das origens, condições e effeitos da actividade individiial e collectiva, ao conhecimento das siias leia,
poderi dominar os factores sociaes do crime e conseguir,
por meio de providencias sabias, que deem ao organismo
aocial uma disposiçZo suaceptivel de fomentar o incremento
do bem-estar de todos, uma grande reducçLo no algarismo
da criminalidade. E ~ t aideia B fecunda, embora, como diremos, incompleta. Jir O meamo, porbm, não a u d e com
as indicnçõea apresentadas, a titulo de exemplo, na 8ocio.
logie ctdminelle, da FERN.O critico T A ~tem,
E pois, r a z b
de sobra para exclamar que, nesse capitulo, ha 56 esboços
nem relevo, vagos e insufficientes.
Na ordem econnmic?a,Fãaru propõe: o livre-cambiaino; a
liberdadedeemigraçfto; a diininuiçZo das tarifas adwneiras ;
o imposto progressivo aobre os rendimentos e recursos manifestos; a extincçffo de qualquer imposto sot>re u m nzinimtrm necessario d existencia; a orgitniea~Zode grandes
trabalhos publicos em amasi80 de crises operarias;
pcstrdos impostos e outras restricsões iridirectas aí fabri-
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tndo de pureza pbde selsumn determinante do crime poiido-se
ao s e r v i ~ oda innensiliilidade nioral do ciirnino~o, que, d e
facto, muitas vczes confi,~no auxilio da Providencia para praticar criiiies qiie, eem essa contianpa, não executaria (1);tendo estal>slocido estes principios, T!'EI~RI propõe, como naturaes coro1l:trios: a Iirol~ibiçãodaa procisdes fúra das egrejaa,
para que se garanttirn as opiniões d e todos e s e evitein desordens e rixas (2); a suppress80 dos conventos e, p6de

paternidade, etc; a facilitaçzo d a justipa civil; a institui*
d a assistencia jiidiciaria do scntido dos antigos advogados
&a pobres; o estabelecimento da reparscão civil Ps victimao
do delicto corno coioplcniento dafiinc$o social da pena(these
desenvolvida por GAROFALO,
e a qiie adiante me referirei);
a simplificaçlo iegislativa; a instituip50 d e leis mais adequadas sobre a responsabilidade oivit dos gerentes, sobre a
fallencia, a.reliabilitrÇiio e a s sociedades anonymae, sobre
RB bolsas industnaes, etc.; o restabelecimento, sobre bases
modernas, do jury d'honra em negocios hoje uinda resolaolvido~por duellos; a creaçym d e um notariado competente,
de escriptorios de estado civil, d e registos cuinmunaes iinpeditivos da bigamia; a substituipLo doa hospiçios por eaIas
d e maternidade e Boccorros domiciliarios; e a instituiçEo
de aasociaçaes protcctor;rti doa r h i s que cumpriram aa suaa
penas.
Na ordem religiosa FEREI,
-tendo demonstrado que uma
d g i b corrompida favorece a criminalidade, como succedeo
ana Roma antiga e medieval com m tarifaa apostolicaa par%
a ab~olviçKod e todoa os crimes*, isto é, como dizia DRAma, com ua venda do direito d e peccarr (1); tendo visto
que a religiib, ainda q m n d o vi= ao bem d e todos e n%o
ao de uma casta, uKo é, por si meama, um ~reventivodos
crimw, poia que, se p6de fortificar o aenso moral em qtiem o
tem, não p6de creal-o nos individuos qiie d'clle 8x0 destitiiidos; e tondo ainda observado qite easa meama religiro no es-

(1) Conl. o que por mim roi dito, ioerca da influencia social do
calholi~isnio,n'A k'g!,cja e a Qut%I(50Sociul, An!rtyse crilira da g q clica pffntifrin .#Decondilhanb 0piffl~iii.de 15 de maio de 1891, Etl. da
Imprcusa da Uriiversitladc, 1895, Parte I, n."' PO a b:j, 11iag-E. 405 a
129; e as obras ahi citadas. Vrij. ainda SAINT
A N D B ~Lps
, I I I X ~ S((e lu
púnilnoccvie apostolique, 1879.
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(I) Conf. as rihservaçües dc todos ris pariidarios daescola.; e, entre
nos, sr. JIII,IOOE Y.ITTOS,
A lol~cura,pagg. 324 e 31.
(5) A irnporianeia salutar d'esla prescripção democratica vae já
sendo incnnscientemente simtida pelos governos de a l p n s povos civilisados, comquanto eatliolicos. Leis severas prohibom que, em certas
grandes capitaes, as ~irncissficssaiam para fora dos templos. *preciso
euiender esta providmcia ainda ás pequenas aldeias; porque, nem,
por uma parle, o sentimento religioso perde cousa aIgnma com a
siipprussiio d'esse capitulo do riliial, sempre decmativo, mas nem
senipre grave e ssrio, nem,por ciutra parte, são i-aras, nas popula@es
ruracs, as desordens e rixas de qne ialla Faani.
Ohssi~e-seqiie ine dirigo a essas illustres nagUes da Europa, catbolicas, uiin, nias civillsadas. Kão, pois, a Portugd, qiio tem m a ,
na sua primeira cidade, o apparato das prorissõm pclas ruas. Apparato que, ha Irez mczcs, tere seli* frurtoç natiiratis: a povo, amotiriado, esliancriu, apcdrejoii e perseguiu os fipura~itesdeuma enorme
~iruciasáo,e enchati de t:il psvoc os proprius ministros de Dem, que
si: viniin ciirrendu pur piscas e largos, dcspindo as restes caracteristicas, euplilicando huniilrlcmentc perrlào e ref~iginndo-se,psllidos
e tseinulos, nas casas ciijas ptirlas achniaiii .?iicrlas, :ilguns personagens eminentes e até i:cilos principes da egrcja lusiiana. Por
urn dever de prevencão racial contra rinas e desordens, iieveria, pois,
o governo iirohibir, eiii rodo o lpaiz, RS pro~issijesfibra das t:grejas. Mas,
por esse dcvpr, pitlo de nioralidade. c pelri de respeito á religião
catliukica, quv iiiiiitii ~ierdnicriiri 1:rcs es~cC,t;i~lilild,
ji, desd<?o dia
seguinte ao d'ailuslle nicirior.iuel açontcciniento,ilevcriam estar iatcrdi~tasna cihda de Lisboa.
R'iio o estão. Obscrvc-se, purem, qiie F E H u e~ eu nos dirigimos aos
povos gloriosos da Enropa, ci~lhulicos,siiii, mas civilisadou..

.
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accr.soentar-se, -das casas religiosm que os representam,
a fim de evitar um grande numero de atteatndos ao pudor
e a mendicidade profissional; a diminuiplo do luxo sumptiroso nas egrejes, para jinpedir o avultado coe5cieiite de
roubos de objectos do culto; a aboli& de certas peregrina<;aea,no intuito de obstar ao grande numero de crimea
contra o pudor, contra as pessoas e contra a propriedade,
determinados pelas orgias que as acoinpanham frequentemente e pela confus2I0, sobretudo nocttiina, do8 sexos; e a
aboliçLo da lei do celibato, para evitar muitos infanticidios,
abortos, adulterios, attentados ao pudor, assassinntos por
vinganp, etc., que s%oa for~oçaconscqiiencia da deploravel aituaçb creada, por a s a lei, aos padi-eu cetholicos.
Na ordem familiar, propije FERRI:o estabelecimento do
divorcio; a prefeiencix dada aos casados para certos empregos civis e militares, em que s facilidzrde de abmsar scrin
contraba1ant;ada pela preoccupaç8o da sorte da mulher e
dos filhos e da honra da familix; a Inxtitiiiçfio do casamento
civil obrigatorio antes de qiinesquer cere~noniasreligiosas
livremente consentidas pelos oonjunctos; n ercaç50 de embaraços ao casamento de certas pesaoas ciiniinoeas, degeneradas, etc. (I); e a organisnç30 de regulainentos opportunos papa a prostituipilo.
Na oraem educativa, ernfim, o illuatre crimiualista,
apoiando-se em D ' A a a ~ ~ s o aqiie
, demonstroii, com estatisticas, ter havido mais crimes e actos de devassidXo em
Paris durante os quinze dias das festas da Paschoa, com os

-

( I ) Este assumpio, de palpitante e viva actualidade, comporta
deuenvolvirncntou, que reservo para o capitulo 4.O da parte ti. Tanto'
ma~sque, como se vera, na riiiniia theoria os ineios prevciitivos, reclamados sobre esta materia, sàO mais vastos e cornprehensivos.

theatros fechados, do que durante os quatro mczes em que
os thentros fiinccioiiavtim, -pede a aboli@io das festas
religiosas, vulgares e sensuaes, e a sua substituição por divertimentos hygienicos e gymnasticoa, por banliop publicou
convenientemelite vigiadoo, por thcatros baratos, etc. Alem
d'isso, reciama: a pi.ohibi~ão do espectaculos atrozes e a
suppress.rLo das casas de jogo; a applicap80 A pedagogia do
methodo experimental, que estuda o typo physico e moral
de cada al~itnnopara lhe ensinar os conhecimentos scientificos mais proprios para o seu triumpho na lucta peia
vida; s educacão physica da infancia; a educaçXo protectora
das creanças abandonadas; a prohibiçâo severa das publi.
caçõea po~~nogra~hicas;
a , aiippressão do noticiario ponne
norisado dos crimes e suicidios; a interdicp3o da assistencia
de certas peasons aos debates judiciarios, etc.
Tal e o conjuncto de reformas que, a titulo de exemplos,
E'ERRIpisopõe para base priiicipal da defesa da sociedade (1).
D'ellas espera grandes vantagens sociaes. Entretanto, nEio
pensa em pedir a extincçiio completa das penna.
Vejamos, pois, quaes são as ideias da escola anthropologica sobre esta materia.

$ frequente, e ji passa hoje como habito de espirito,
censurar os criminalistas italisoori por terein pedido a aboliç% do codigo penal e proclamado a desnecessidade da
applicagno das penas. Convem, a este respeito, dizer que
a escola, nLo obstante as suas divergenuias, nRo rnerecc
tal censura, e que os criticos incorreram num gravc erro
formulaudo-a nesses termos, pois assim provaram não ter
aabido Iêr os proprios auctores impugnados.

(1) Obr. cit., pagg. 9 i 5 a $59. Conf. as obras citadas esp. a pagg. 297,

228,

sai, nan, $34, 23b,

su,sbs, 247 e 2%.

Com etTeito, quem attentar tios propositos das obras fundamentaes da escola e reflectir sobre quanto ellas dizem
Acerca da penalidade, liodcrd, creio, fazer utna distiocçfo
que ahi n%o esth, O vc~dade,evidenciada, mas que resulta
facilmente do seu contlieudo. A qual consi~teno seguinté:
As peiias estatuidas nos codigos miram a dois fins: um
fim preventivo e um fiin repressivo. Pelo que respeita 4
prevenp30, julgaram os classicos e os legisladores que a
ameaça de tantos annos de prisfo para um certo crime teria
o effeito de desviar os liomenu d a pratica d'esse crime.
Acreditando no Iivre arbitrio, suppoueram que um individuo,
sollicitado pclas n i i s paix8es n fazer um mnleíicio, diria
comsigo: a E u ia ter um praeer, inas pngava-o caro; porisso, nAo o fa;o.n Por outra parte, se o criine chcgasse a
sei. praticado, convenciam-se os ~netu~hysicos
de que, experimentando o r8u o duro mal da pena, sairia da prisRo
intiniidado e raras vezes se abalançaria il repetir o feito.
Ora foi sobre este citerio que a escola italiana formiilou
a sua tliese da aquasi insfficacia das penas.* Percorrendo
as estatisticas, jiilp;oo-se Iiabilitadn para dizer qiie n ciirni.
nalidade, em vez de diniiniiir, como esperavam os auctores
dos codigos penaes, tem sempre aiigtiientado, c que a reincideticia vae progredindo de nina fiirma assriat>tdora.ll'aqui
uo~icluili que a effieacia ~~ret.e~ititira
das penas era problematica ou insignificante (1). E siibstitriiu.as, ein consequencia,

(i)Louaiioso, ~ ' ~ o m r nmiminrl,
c
pag. 1x1; sr. JULIO
OR MATTOS,
d loirctrra, papg. 307 e rrgg. Parcco.iiie dcsnei:essario adverlii que,
resumindo sern propositi>sCi~itieoaai: doutrinas tlc lima escola qiii!
não sipo, 1120mp.conetitiin de fóma algumn responaxvel pelas siias
opiniiica. Sobro i!sli!, assiiniptii especial, mostrarei adiante que nem ha
dados seguros liara affirniar esse enorme inrrcriiento da criminalidad~,uciii, ac Os Iiuuvcsse, esliiri:i~~iouaiielorirados a declarar a

pela preveqLo ~ocial,que aremonta hs origens longiquas
do crime c oppõe aos aeus factores biologicos, pliysicos e
sociaes certos meios absolutatnenteindiratos e fundados sobre
o livre jogo das leis psychologicas e sociologieasn (1).
Quanto, porbm, a repress.?~, é evidcnte que a escola an.
thiopologica nÃo considera iniiteis, nem ineficazes, as penas.
P6de divergir, -e jd vamos ver atd que ponto, - sobre a
maneira de as applicar, sobre o tempo d a durilçXo, gobro
o logar da execuçiio, ctc. Mas declarai-3s itiefficaaes, eIla,
que as quer mais severas, que indica ,como devem reformar-se, que propae mesmo dgiimas iiovns, B inconsçquencia
de qiie nso seriam mpnzes osseus mcuibios mais illuskres,
mau grado a indeterminaçno, repito, qiie, a este respeito,
se nota nns suas palavras, -e que deveria pôr de sobreaviso os criticos que me obrigaram s i esta ligeira digres520 (2).

-

Voltemos Bo ponto da
-Ao lado dos meios
preventivos, qiier a escola que a defesa social se effective

itiemçaciaprcrenli1)~
das penas; pois qiie, dc segiiro, os crimes ter-seliiam multiplic;idoniiiiia priigresrio infinita, se ouctidigos penaes nãu
consiittiissi~~ri
uni scrio prrveniitCode muilos d'ell~r.Uc rcsto, e pois
(31163 o ponto teia de ser uatado noutro logar, limilar-me-hriaqui a
dizer qiic o nicu asserto 6, de S ~ . ~ C S O
evidrntc,
I O , e que qualquer
psroa, relleclindo um pouco ou olliando cm tomo, lhe enconlrari
raizes profundas na viva realidade.
(1) FRRRI,
obr. cit., pag. Ps&.
(2) Ia se v&, pois, que, n3 apreciaçlo do valor das penas, a escola
errou, como disse na nota 1 de p:tg, 106, nlas njose contradisse. Ella
inesmd separa os iiieios de dalesa prevctntivus dos repressivos, dividindo estes uliiiriiis ciri Irta ialr3gorins;I! ptirissu insinua clar.iiiic.ntc
ir disiincyão, que no texto v:ie notada e que admira não fosse vista
pela proprio T ~ R D D
Esle
B . esctiptor diz, eliectivaiiie~le:-Não 8 iitutil
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por meios repressivos, reparadores e eliininativos. Estes
ultiimos encorpornm-se fi~cilmente nos meios repressivos.
De facto, uns e outros repritnem o delicto. Reprimir diminando do organismo social os elementos perigosos, ou repriniir segregando-os temporariamente, B sempre reprimir (1).
Mas os meios reparndores Y Q u e ententle n escola por estes
mcios? Einbora GAROFALOe PUGLIA
teiiliam sido oa seus
campeões mais obstinados, FERL~I
soube alargar o seu ponto
d e vista, e serA portanto a ente q u e pediremos ainda a resposta. Ellc ctistirigue~oscui tros grandes categorias: suppressa0 da situaçzo anti-juridica, n~illidadeclos,effeitos do
&to autijuridico e repnraçRo dos damnos causados por

notar que o ardor exlramri, curri que ~ S I I ~ S S auclures
I)~
sc esrorçain
por fazer prei7aterer os modos de instrucfZo, de julgamento o (10
penalidade que Ilies sZo caros, se concilia mal c0m.a sua Ihese da
quasi iiieffiear:is das pcnasv (Philosopkiapt?iat~,pa& 75).
(1) Isurge-se TARDE(obr. cit., pag. 59, nola 1) contra a denominaçào de repreairocc, dada a este$ meios de defesa. Não coritpreht nde,
em primeiro logar, em que elles consistam ao lado dos meios preventivos, reparadores e eliminatiriis. E, pniã isso, diz que a prisão ela'
mina twpornriarnenle. Permitlir-me-liei, ~ioi.Bnt,obscrl-ar que, em
todas as linguagens, tem a ciinaina~ão um sign~ficadoqiie irnpbrta a
ideia depci)eluidade. Elle pniprio o d3 a enlrndsr, a pag. 81, quando
ao refere i pena de morte. E, pois, incorrt?ctodizcr: eliriiinar;ão temporaria.-T~RDEaccrescenta que o l o g r dado a veprrssáo cnlrc os
meios de defesa sip~ifiçaunia eu~iccssãoinccinsrieiiíe e illogic;~a
thcoria da expiação, do castigo lielo castigo, do rrial da pena oppostn
symetrieamente ai] mal do delicio. Mas aqui, tamlbem, ha um erro dc
linguagem. A palavra reprimir, na accepção que lhe imliõe a sua
origem latina (repriwre), significa: conbr o eAito ou a niarcha
de uma coisa. Nada mais iogico, pois, do que emprega1.a uma escola,
que, estudando o criminoso e n çriitic, quer fornecer a sociedade os
elementos de estudo necessarios para ser contida a ni;trcha e o efi!ito
da delinquencia.
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esse acto. A s quaes, todavia, são effectivadas por duas
udicas f6rmas d e indemnisapão: muita para o Estado e
reparaçilo para o offendido. SSo, aldm d'isso, estabelecidas
como s a n c ç b que substitue vantajosamente O carcere nos
pequenos deiictos commettidos pelos ciiminoaosoccasionaes,
e visam ao interesse da defesa ~ o c i a l(1). N%o ha, pois,
motivo plrusirel para não aggruparmos os meios reparadores na grande claese dos processos repressivos do crime.
Tanto mais quanto 8 certo que esses meios s6 s2io usado0
pela ~ o c i e d a d edepois de recebida a offensa ou injuria do
crime.
Pelo que respeita ds circumstancias em que devem applicar-ec estas diversas especies de processos repressivos,
'
a escola evoca a cIassificaçXo dos delinquentes e, com mais
ou menos uniformidade, sustenta:
a) Que se devem construir asylos-prisões ou maaicomios,
em qtie sejam encei.rados: 1.' os oriminosos, q u e não forem
por se reconhecer o seu estado d e loucura;
2 . O os q u e forem absolvidos por egua1 motivo; 3.' os ~ o n demnadoa quederem, nas priaões, siguaee certos de a l i e n a g o
mentaI; 4.O os loucos propriamente ditos, que, nos hospitaes respectivos, pratiearem actos considerados criminosos (2).

( I ) F s n ~ i ohr.
,
cit., pagp: 4W,h05 e

e se#.

(Z) Sotire as prisòes-asylos e a siia necessidade, veja os relatorios

apresentados peki juiz belga, Anriiu~G o u n ~ e~ por
, [)E BOECK
e OTLET
ao congresso de Druxetlas (Actes, pagg. 127 a 139 e 195 r Wl), a
discussão que sobre e l l ~ sse traviiu (Ihidern, pagg. 430 e segg.) e a
unanime approvar5o rlc um voto para que, por nt:cessidadc clinica e
penal, se crieiti eni iodos os p:ii~esasylua especiaes, distinclos das
prisões e dos hospitacs de alienados agora exislenles. Conf. sr. JULIO
De MATTOS,
A b w r a , pagg. 33h e segg., e o ineu livro Pm'loo m

b) Que devem ser eliminados os criminosos-natos. Sobre
fbrma da eltniiaç80 ha divergencias. LOMRWW
e ums
grande parte da escola aconselliam, desde começo, a pena
de morte, invcicando, em favor dia 6Ua tliese, os periodos
da historia em que a sua applicaçfo severa melliorou muito
o ambiente social. No encalce d'essas ideias, GAHOFALO
faz-se o seu partidario mais dedicado, terminando, como
stiprema rutio, por afirmar que nAo deve a sociedade esstar
alimentando, em prisses perpetuas, sereu que a odeiam e
que têm impresso em todo o ser os cal*acteresindeleveia da
sua incorrigibilidade. M a s F ~ i i ~acoinpanhxdo
i~,
por outros sequaees, ei~iboiasustente a legitiinidnde d'csse meio extibento
e niio duvide da incorrigibilidade dou criminosoa-natos,julga
que, em tempo normal, o exercicio do direito social de matar
os que se oppzem aos fins sociaes 8 inutil e pdde ser coin
vantagens substituido, ou pela deportaç50, ou pelo encerramento dos delinqiientw em asylos para isso ixpressatnente
construidos.
c ) Que dcvetn seveinmenb puriir-se os, delinquentes habituaes. Empregar-se-ha para isso, alem da reparqfio obrigatoria, a pris20 teniporaria em estabelecimentos que, como
no ~yiystcinairlaridez, sejain separzidos em grandes categorias
de detidos.
A duraçzo doencarcerairientonLodevcrAfixar-senu actodo
julgamento. Dcpeiiderd da condiicta do criniinoso, como j8,
na Allenianha, KKUYELIKreclanlava e GAROFALO
ardentemente p r o p w a . Em caso de reíncidei~cia,as peoas subirâo
numa yrogressáo geoiuetriw.
d) Que os delinquentes occasioiiaes devem ser rigorosa"
nieiita obrigados a pagar, pelo seu traballio na prisxo, nzo
a

processo criainal, pag. 244, onde indico meios praticos para n instituiçio de prisòes-asylos cin Porlugal.

66 O suatento, mas a multa para o estado e a indemnisaç80
para a victima do seu delicto.
e) Que os criminosos passi~naessb devem ser obrigados
A reparaçho, pois que outrn qualquer pena nXo terti sobre
ellw a menor eficacia (1).

Para qrie este systema de pertalidade possa ser levado
4 execuçSo, aponta a escola as segtiiiites reformas do processo penal:
S ~ b a t i t u i ~ fdos
o magistrados actunes, mal preparados
em consequencia da sua educaçio strictamerite juridica, por
homene de sciencia, fornecidos de um conjuncto de aptidões
e estudos especiaes, que os tornem aptos para conhecer
psycho-pb~siolo,4cnineateos r81ts que, com a ajuda de u m
collegio de peritos, tem de classificar e julgar.
-Transformqgo da natureza do jtilgainento, na qualnHo
deve tratar-se de responsabilidade moral, mas de determinar
o caracter anti-~ocialdo acto deIictuoso e classificar O delinquente. Os peritos iiecessarios para estaclassificaçfo seriam
tirados de uma listu. oficial. Em caso de duvida, recoriVerse-hia ds sue decieão para, urn graride collegio de peritos,
semelhante, nBo jhnaa funcpões, maa na organisaçio, aos que,
para assumptos medico-Igaes, existem na Allemanha, na
Russia e na Austria.
- Consequente eliniinaçüo do jury, iastituiç%o anachronica, em que a escola nota os mais graves defeitas.
- Possibilidade de suspender durante certo tempo a decislo sobre um crime no caso de não poder julgar-se, em
virtude da insufficiencia das provas, se foi ounãocommettido.
Obstaculos ao recurso de cassnçh por vieios dmente
formctes e B conces&o do perdões e amnistias, visto os
perigos que d'ahi advlem.

-

-

(1) Feunr, &r.

cit., pagg. &99, P30 e h.@ a 8%
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CUWIIXAES

Tal B a escola cr*iininalantbropologica (1). Aliim dos seus
trez fundadores, muitos têm sido os que a perfilham o cultivam. Citarei alguns dos mais notaveis.
Na Italia, Puglia est8, dccade 1882, no lado dos innovadores. Com ligeiras variantes, acceita as suas doutiinas
fiindameiitaes. Pretende estnbeIecer a scienciir do direito de
repress%o,asaignando-lhe por objecto o estrido das iiormaa,
segundo à s quaos devam ser reguladas as relações entre o
delinquente e R. socicdade. Mas a sua tentativa nZo encontrou eclio neni scqucr nos proprios correIigionarios (2).

(i) Púde verificar-se ciim hcilidade o m~ticulosocuidado rum que
procedi n esla syntliese le~idu,por exeinplo, :L eonirnunieapão que
PUGLIA
icz :to 'ongri?sso de Rruxellas (ddes, pagg. 286 o 287) sobre
os principias fundaiiienlaes da escola que elie, com lanh dedicação
e teroiira, tem sempre defendido. Ilo exame d'cssru poucas linhas
ver-se-ha que nW omitti, min alterei, qualqiier dos pociuladns primordiaes da escola itiiliana. Era essa urna das cundições essenciaes
para a possiliilidacle de Puriiiuliir e diffei.cnciar convi?nientenieniea
novissiiria esco;a. Aprouve-me,piirissii, 1iVI-a em evidencia e lornsl-a,
ou proprio, frizanie.
(4) Lap~ico-fisiologiaa Putenire dellu 8cieti.c~criniinale: in A.w/~i.
t i o de pstcliiulvia. rol. 11, pagg. 58 a 62; La nuow fase euolutica de1
dirillo penale, 4,582; L'i.i;u:zrzione sloricu e eci~.nli@cadei dirilbo e delia
proarluiu p ~ i i a b1882;
,
P~ulrgonienosao eltudo do diwilo ~epiessiuo,
Irad. traz.; S o g i ci'ilici d i dirilfo penrile; I reoiti d i libidine e cmiro
il 6won c O ~ U ~ L ~Pfanwale
;
de procedura pende, 4: ed., 1890; e i c

Mas, jS.antes de P ~ G L I Aem
, 1879, tinha A a a ~ estuo
da res~onaabilidade,
dado num livro notavel(1) o
e combatido as soluções clas~icas.NKo lhea deu, elle proprio,
uma respostacompleta, mas a sua obra era fecunda em novos
pontos de vista, que FEREI
soube, mais tarde, aproveitar.
Nllo me demorarei a tornar conhecidos RIzzom NAVARRA
e MAJNO, que inteiramente acmitaram os principias da
escola antliropologica(2), nem ROTTWO,
ELWRO,
NOVELLIS,
FARAONNE,QKBZIADEI,
SETTI, PINCEIERLI,
LIOY, BALESTRWI, ZEBBOGLIO,
LASCHI,BONFIQLT,PORTO,CORNELLI,
RASERI,ZONOA,ANDBOXICO,
LUSBANA,
SALMI, COUGNET,
ZíIXO; MANUELLI,
ANGLILUCCI,
A w ~ r OTTOLENGJXI,
,
&ACOHUNI, FUELANI,PASINI,SIFFREDI~
etc., etc., que 6zernm
obsei~vnç8esanthropologicas, anthropometricaa, psychologima, phyco.patho1ogicas de ordcns diversaíi, com as quaea a
eecoIa se enriqueceu.
Muito menos indicarei os subsidios que, em variaa direc+s, forneceram ii escola criminal anthropologica os discipulos mais notaveie de Lom~noso,Fen~rre GAROFALO.
Limitar-me-hei a indicar os nomcs mais em evidencia:
ZUCCARELLI,
TAYISSIA,BERESMI,COZENZA,
MAZZA~
OLIVIERI, VIRGII~IO
ROSSI, D'AGUABNO,
NITTI, RICCORDI,DE
SARLO,
FABRIZI,
FRIGERIO,
SCIAMANNA~
SEVEM,PELLACANI, LETI, BELMONDO,
ZERBINATI,AGUGLIA,PATIA,
CAVAGNARI,
RINIBRIDE Roccm, ALBANO,SEPPILI, CASTELLI, MOSCHINI, WASSATI,MA,
DILLEMOLLE,FERRERO, ROMITI, SERQI,TAXEI,
TENCHINI, TORTORI,VENW
Z ~ A Ne Tomim. Das suas obras nBo falarei, porque nem

( I ) La mwalc &i p0sifivi&~8,1879.
(9) Riezoria NAVARRA,
D e l i i u y m epunibi!ilri, !888; e Muno, II
numo codice pende, e Lu seuda posiciw.
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sequer ienbo, para as citar aqui, motivo ponderoso. Direi
ahmente que as divergenciai sno irnliortantes em algumas
d'ellaa.
Consiiita-se-ine, poréin, que, daconfuslo de tniitos auotores
e obras, destaque, por illuetres, VIKGILIOcom os seus
trabalho6 sobre n natureza moi*boso do delicto, t$o j u s t mente apreciados, FIOILE'L.TI
cotn o eatudo sobre a legitima
~ ~ O i t rna h I h o sobre a cumplicidade,
defesa, SIGHELE
Noaser.~~
coiii os seus estudos estatisticos e antlii.opologicos
sobre os crimiriosos qiie s e suicidam,-nos
quaes, entretanto, a escola foi, sob mais de um aspecto essencial, vivamente criticada (I), -e Maillu, com a eua obra nionurnental
sobm IJY oaraetei.es dos delinqueiites, -nu qual, t a m b ,
os trabalhos lom2irosianos foram muito rectificados, e o
problema da origein da criminalidade fui olhado sob iim
aspecto, que pdde, como veremos, destruir pela base inuitos
pnstutaàos fundaiiientaes da escola italiana.
Citaremos, d e inemoria, para os outros paizcs, os nomes
LERON,ABADANE,CORREconi um grande
de LETOURNEAU,

(1) As itleius do aiictor quanlo i escola dc Luu~noso1aet:rn liojc
parto de um prugramma ilo seli curso de sociologia cririiiiial o ~isyihologia forense. Ahi se li.: *I,oucura e delicto: erros de ~ I A R R
eO
de
'D~ILI..-Talar da epilepsia na dclitiquencia: exaggerafòcs da ullirna
these de Lo~onosu.-Uma etassil\carào anthropologica dos delinquentes nau á possirel: csaggcros e empirismo ùii M~ilno,212..
(RkrPla diploso,h scientipca, vol. x, png. 969). Foi ainda MOIISBLLI
o unicii dos italianiis quc, no i:ongrasso tle Ronia, se levantou i:cititr;i
toda a estala xnlhi~upologicaliara dr:cl:irar que, se eila queria apreciar
rigorosarricnte a iiaturoza do crime, tiniia de dar aos seus Lraballios
uriia leição riiais suciologii::t do qiii? biiilogisa. Ora e eslu, como su
sabe, um dus poslulados da ciirrpntí?que vi!iu determinar o apparci:irnento da novissinia esi:ola. As divargencias $20, pois, prolundas e
acceutuam.sc! na diroc$ão quu indicamos.
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nirnicro de rstricçses iinportatiter;, P, nasusprimeiraphose,
LACASSAGNB
(I<lrnnqa); KUX~:PLLN,
SICHAKT
e, em parte,
ALBRECHT
e \$'ILI>EI~T(A[leiriarili.l) ; LIGO ~ ~ A R N O Te,S
at6 certo palito, Hi:ceir (Ilelgicn); J I r a i ~ ~e,n com
~ ~ enora
incs i.esti.ic$6ca, B r : s n u i s ~(Anstria-Iltiiigria) ; ~ a r s s ~ ue,a
cm parte,
em certa niedidn, Gliiu,r~.:;\;~u(Suissa); HAMEL,
i IIolln tida); ALJIOUIS.~
(Suecia e Noruega] ; ELLIS (Inglatcrrt~);atB Ç E I . ~ Opoilto, DIIIT,L((Ru~gia);VIEIKA DE AX~AUJO
c outros (Brnzil); l-uiz 3Iorra~~
e, eiii parte, DOEADO
L I u a ~ ~ i ieoCORTES (Hespanlia); e Jr. U n z i ~ r oF R E ~ ~ E ,
J ~ L I oDE E~IATTOS,
REIIXARUO
LCCAS)
e, eii1 pequena parte,
FErtxaa nE IAC CEDO C Azr:vs~o CBYTELLOBRANCO(Portugal).
Por esta rczenha se vê que muitos escnptores concordam
sO ciii parte com as doutriiias da escola italiana. LACABSAGXK, por cxcmp10, esteve ao Iado da escola (I), mas
niudon tlc coiiceito. TARDEacolheu-a com benevoleirtes
criticas e iuui os~iagadtrsiroriios at8 1889 (2). Por entre os
seus rri!i,lroo havia jd, bcni curto, uina construcp5io sociologicu, tciideiite a explicar o criiiie por causas sociaes e
psyclii~as. Mas ficava :lilida Irm logar muito amplo para
as cniisiis biologicas e uiii;~uit~iaçRoqtlasi invejave! patali o
critninoso.liato (31 Dede aqiiclla data, porQm, destacou-se
( i ) ' ~ ' h ' o r n t i lcra'min~l.
~
iX81, Les tatitnges. 1881, e os
vt~liiiiics~IiisAi-+.hiia~'r
rl'~lníli~opologiecriiiiinelle.
(4) Vcj. a pi.in1eir.a ediyin dii Ci.iininulilPcompnrée, e varios arligos
in A P ~ I Ip/~i10~0pBiqu~,
C
vo1. xv, XIX,
SXI, TXYVI e xxxviii, e in Archtkcs
d'aiitilrupnlogir crirriinr311c.vol. i I! 11,fssp.. 7:*, i 9 . O c 21.'
(3) KIJprrktiiciu da 2.vcd.da Criniinaliié cempavés diz TARDEque,
se tivesse desejadu rrfunùil-a, iiria acecnloado mais fortemente o
~iiintode visia em que sc colliicara (predomínio das causas soeiaes
fia producç%od o dolicio) e reslringiiiv ainda o papel deixado %o dypo
crirriinosoa do celebro professor de Turim.
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TARDE,
cada vez com mais vigor, dos lombiosianos, e hoje
8, sem dtivida, utn dos iuaia notaveis campeõca da novis~iinu

escola criminologica.
Onde, porém, se aniilysatii melhor as glorias e vicissitddes
do systema de L o x ~ r ~ o s oGAROFALO
,
e FERKI,6 na historia critica dos trez congressos inteinacionaes de arithropologia criminal. O prirneii.0, celebrado em Roina (1885),
foi um verdadeiro triiinipho para a escola italiaiia. Nem
admira; pois que pleiade nova, cheia de homens de talento e de observsdore~conscienciouos, qne alli pr8gou
as ideias reformudows, nzo poderiam os outros congressistas
dar batalha, por falta quasi absoluta de traballios e por
esta attracçiio q u irrcsistivclinentc
~
bentirnos pelas concepç3m aii,ojadas e tiilliuntes. Apeaar, pois, de algaliias
vozcsdiscoidaiites, o coiigresso de Roma foi iiirin verdadeira
coriritigrnçLo para a cscoln.
O seguiido congresso, retinido em Paris (1889), deu o
brilhante espectnculo de uma lucia vehenieiite e sem trcgiias.
Ao fim, sentiu-se, mais nitida, a opposipLo coiitra a escola,
e compdendeu-se que ficavam desde entfo derruidos alguna doa seus preceitos niais ai,rojados.
Porisso o terceiro congresso, cclebrado em Bruxellas
(1892), jrl n% foi ilIustrado pela presenpa dos italianos,
que assim deram, por si mesmos, uma prova da iastimave1
enfraquecimento. E conhecida a historia d'essa pavede dos
lombrosiinos. No congresso de Paris tin1ia GABOFAL~
proposto que uma commiasfo de sete mcmliros fosse incumbida
de estudar, comparativamente, cem, criminosos vivos e cern
pessoas ieconliecidamente honestas. A assemblein approvnra
unanimemente esta proposta e nornears a coinmiasão (1).
Succedeu, porbtn, que o# nomeados nlio disrnni conta da

incumbencis (1). E, poiisso, entendia a escola italiana que
estava o terceiin congresso irdesprovido do fundamento dos
factos, unico que+podeiia dar lagar a uma. discussão verdadeiramente scientifica e conclutlenten. Alkm d'isso, nBo
havia trabalhos novos para communicar e discutir no congresso. A s monogrilphias sobre a criminalidade da mulher
e da creança, sobre as multirlaes delinqilerites, obre o
alcooIisrno, etc., nno estavam sufficienternente completas
para terem cahirnento numa asucmbleia de sal~ioaencarregada de tninar deciszes iniportantes.
Taes foram as raz3es qtie, nuina carta collectiva, dirigida
ao dr. SE MA^,, presideiite da comrnissZo organisadora do
congresso, a escola ripresentou (2). Ellas não parecem,
todavia, maia do qtre pi etcxtos frivolos. 0 proprio d r SEMAI,
o dá a entender nas consideraçties com qite precede a inserçiio da carta. D'ellas se deduz, com etreito, que a escola
italiana nno qniz ir ao congresso de Artixellas porque o
piogramrna estava organiendo de motlo tal que acria itnpomivcl fazer ax npologia de qtr:ilqiier eacolil o11 dc qiialqucr
peisonnlid;~deli. k o que tarnbern se detlus das entrelinhas
de um artigo cauteloso, piitlicado por B ~ U R X E
nos
T Arckices
d'~~itlirupo~f~flie
(3j, c de varias outras rcfet-encias sufficientemente conhecidas.

( I ) Ob~erve.se,todavia, qoe o rncargo tinlia dilfreuldíides invenciveis, conio o provou Mi~ouv~rrn
no relatorio qiie, em $eu nome
peysoal, aprrspnlou ao conpresrri de Br.rixellas (dctes, pagg. 171 a
i8t. Ciinl, payg. :{h5 I' negg.).
( 2 ) Vej. as di:lu dx tvoisiirn~congrts. pagg. xvi e xvir. Cmr., no
mestno senlido. FEnnr, Sociologir crirnineile, prsf. da trad. Ir., pagg. Vi
e vri, e ;llo~asi.~r,
iiuriia carta ilirigida ao Progrès + d i d 9 repro.
dusida nas Arcfdiccs d'cintliropolngie crimimlle, vol. vlrr, Pwg.1%
a iR6.

(3)

(i) Actes, pagg. hMi e M9.
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D e resto, e em contraprova d o que temos afirmado, o

congresso fez affiriiiwçriex d e positiva discordniicia, da niais
forma1 incompt~tibilidade, com a maioria dos postulados de
LOMBROSO,
EIEILI~Ie GIROFALO,
como, por muitas fúirnris,
teremos de mosti~ar~succcssivatnente
(1).
Nem o facto 8 posto em duridri. por certos pai.tidaiios
menos iucondioionaes do ciwdo ititlinno (2). Asuiin ~ ~ R I L Lno,
aeu relatorio sobre os priiicipios fundarntntaes d a escola,
affirmou, embora com o proposito de a defcnclor, que sa
notam jb grandes diil'creiiçay nos pontos d e vista de alguns

(I) Por sua parte, n escola nào tam cessado de: sccrnliiar csr:is
incornparibilidades e divcrpcncias. No ji ci1:ido ~!rel';irio(ia obra de
FOR NAS AR^ DI V~ncu(papg. xxii e xxii~),rtif~ru-sçLoais~o~o,
com tini
desdem fio mal fiiigiùo iluc o dcspeilo lica sinrla mais tranr~iarcntr~,
ao terceiro congresso de anihropoltigia erirninal; e diz: ~'Porisso,
naquelle pohre congresso de Bruxcllar, eni que sc reuniu lodo o
mundo, menos os homens dc scieni:ia e, sobretudo, os anthropi~lrigos,
quando vi applaudido, ele.. . ., senti conipaix"ao por isso a m l e c e r m
patria de Q U E T E L ~ T ... En rssn para ~ ~ E Ctom
F O pliilasoiiho.. . :
Todos me :ipplaodem; de certo estori, pois, em erro..
Linguagem hem mais aspera rioude ler-so nas Whas italianas
favorave~si escola aulbropologica durante os dias, eiri (que funcoioriou
o congresso. A serena regiào da seicricia fui, enlão, gt.riurb,zùa por
tempestades menos proprias da sua rlesada inissào.
(21 Por exemplo, Monser~i,que não tontou esconder estas divcrgentias, que são, para eilc, tituliis de gloria: ~Parccciaacreditar,
- dizia elle na cit. CiirtiL no P1'0gri.s mldiralr.-psret:cis acreditar
que nits iodos, os it:iIianos, forniariios uiria pt~ulringeq ~ ~ ~ ~ c i al i ? v e
um sii clieie, i um Sù incslre, ao professor Lorienriao! i? verdade
que temos todos. pelo nnsw cniintinte e genial ronipatriola, os scritimeníos da mais profunda esiinia e que nos dccl;iranios, todos, seus
djscjpulos: rnas tia taiiiheiii, csnlr.r! 41s aritliriipcilogos I! pi-nalistas
italianos, divergencias*. (drchi~~es
cit , liig. cit.).

Que quer dizer tudo isto? Que a escola antliropologica
esta. inoita? Qiie tiido iliiilnto ella nfirriiou B falso? Que 8
preciso pôr de parte tnntir energia
~ U I I ~saber
O
accumulado, e cornecar ile novo o catiiinlto q u e at8 tLo longe
parecia estar C
j1 t i a p d o ?
Nho. Muito lia qilc uptoveitai.. IIuito lia tambem qile repellir. k tnistci, depois, substituir por piincipios novos OS
oe q u e d a esruln it:iliaiia sso rejeitaveis.
E, talvez, ao fiili, sc veja surgir um corpo de doutrinas,
q u e exprima, nesta hrrra anciosn t n n obrec carregada de
continuas demolipB'es, a rewnstrucpâo ordenada pela sciencia e cimentada pela verdatle.

( i ) Rapport pt~tsenii: ou convi-1;s dc 1Ir11xellt.s(dcfes, pagg. 37 e
segg.). CunL a aliposigão, que a siia dtiii:~a dos ~irinripioslorribrosianos ergocu no seio do eongres9i) (1fjidi.m. pagg. 25.8 e sepg.).

II escola cfiminal socialista
Riimniario : - 1.

A explicriç80 do crime pela mh organistlç30 da
sociedade : thcse da, escota. comrniiin a todos os socialistas. Sgntheae do movimento socialista, 1)oittiinas inconscicntea do passado, pl:~nosutopicos dos seciilos xv a XVIII, theorias scientificris
modernas. Estado actual. - Tr~ba!hos de algiins apostoloe do
ciociatismo a respeito da explicação do crimo. Dados fornecidos por
QUETELET.
Sua phrase memornvel. Applicaç3ea falsas da sua concepçk genial. - Apparecimento c: rapidrt diffiiago das mesnias
ideiag sobre bases j4 aeguras. Sytithese da eacola. Tranaiçb.
11. Ftindadnres da aova corrente de ideia& Artigos dia criminoiogia num jornst socialista de Italia. TUKATI
e o seu opusculo notdvel. Syntliese d'easa trabalho. Seus meritos incontrstaveis. Criticas de FEEUI.
Rcspoata ~yllogisticiao seu predilecto argumcnto syllogistico. Caracter que, entretanto, B justo rccoiihecer
nae obras de FEHRI.S U ~ ideia^.
B
EsplicayR*odo seu modo deproceder. - A obra motii~mentalde COLAJLY~I.
Synthese c ligeiros
reparos. - Critica amavel de que foi objecto por pnrte de VERRI.
,Contenda aggrcsaiva com Loar~noso.- Os livros de VACCARO.
Besenha das suas ideiiia. PrevisAo do futuro.
111. Derramnmento dos principias defendidos por estea innovadores. Os trahatlios de LACAS~AQXE,
GAUCKLF.R.
JOT.Y,
GARRALID,
MAKOWRIEH.
BOÇRPIET,
GAUTIIIER,
LAUREAT.
TOPIUAAD
e TARDE
na
Frnnya. - Aprcciaç~odas actuacs doiitrinas d'este grande critico
em face dos aeus ultimos livros. - A cacola socialista na America.
Seus progreskos na Beigica, na Russia e 11a Allerrianha. Ultimoa
e mais notnveis cu1torr.s ~ R P suas
.
idrins no solo it:iliano.
IV. Duvidas que podcm erguer-se &obren dcriominayão, a vide
independente c os postulados da eacoln criminal socialista. Palavras incorrectas do sr. FER~EIEA
DECSDADO.
- OBrtomeB da escola
aegundo varioe publicistas. Seus inconvenientes. ~ e n o m i n q g oque
proponho. Defesa dos vocahulos que a constituem. Seu grande
merito. - Oe direitos da escola criminal sdcialista a ama vida
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independente. Evoliiçb das idcias criminologicas nos trez c o n
Csracter do congresso de Dri~xellaseni facc de um* <tiscusaZo sobre a novissiriia escola. Sua phrase final. A Ufdüo do
dbm'lo penal aswçiuda~nos scys esfnrços, 6 nbrs ds escola socialiata. Transi$io.
V. Sputtose dos postiilridos da i:scola. Seu methodo. Suas doutrinas quanto 80s criminosos, qiinnto h sua pretendida divisto c m
varias classes e quanto origrtn da criiiiinalidade. DcfiniçGea do
erime crn face dir exola. Seus processos dr! o combater e eliminar
-Meios adoptridos parao peiiodo trnnsitorio. Carncteresdas penas
segundo a escola. Seu fiindamento legitimo. Diffcten~açBodo
direito pciial relativnmcnte ii sociotogira criminal. Corollasios
d'eata doutrina. - Refoimns reclhdtrs peta escola quanto 4 eacolha das penas e quanto ao pmceaao- Synthese geral. Beneficios da eacola criminal socialista. Conclus$o.
mssou.

. . . La rondhione 41 chi coniincin b
ii qliitlla iiei vhndaiili ciie, dall'
Ia ualle
roprita di ncbbie cho siuniepgino ai foro
~iiedi. 10 non posso descrivervi Ia ciila
relata. ma. iiilditnnilovi < l i alli ciimpanili

3imilc

iillo d'uni moiiliigna, vedano

r

che crnergoiio dalla ncbbia. vi dico che
essi, sciniiildnti al sole, non sono dei
punli isololi, ma chc, in~ece,sono congiunti da dimore e da vie, nelle qudl oi
vive

la tita piu intensa.. .

hirenl.

A cxplicapfo do crime pela mti organisaç30 d a sociedade,
-postulado primario d a escola criminal socialista, -não
Bumarrojo origina1 de philosopho nein uma doentia invenpao

'

de critico, Como todas as doutrinasverdadeiras, ellaencontra
fiindamento ein romotissinins o r i p n s e em veltias auctoridadea. I'eln 11iatoi.i~
al6n1, dcscoi-tinnin-se, pm seculos recundos, illust,ti.es pci>sdores que, inscoriecientamente, defendcrnm os esboyos rutliinentares das modernas concep~ijes
sacinlistas. Chega, iriais'taido, o liei:iodo singelo das utopias.
Nonics giandioeos se IOcni j:i no glorioso registo dos innovadorcs. Einfitii, com &IARX,
re;,8.1 pelo orbe um grito de
11rotesto cuntra as iinmoialidades dominaiitcs. O ~ y s t e m a
social I! apontado, com uin rigor scicntificn irresiutivel,
como o fautor unica das desgraças qiie nos esmagam, das
immoralidadas que nos coriocm e dos crimes que perturbam
a nossa tranquillidade.
PhiIosophos, historiadores, criticas, economistas e p o l i t i ~ o s
d e todar; as nações discutem o postaIado e, ou offereçem O
seu concurso para o triumpho inais rapido dagrandiosa ideia,
ou ensaiani timidamente desthronal.a, sem coiiseguir dcterlhe a marcha t i i ~ i n ~ i h a lChefca
.
de est;ido e grandes senhores, principes giiei~ieiroq e pontifices illusties, tendo
rewntiecido n intitilirlnde dns licisegitiç8es e a desvantagem
de ardetitos ~ileitomquc, seinpre c senipre, Ihes resultaram
adversos, avanpaxn precavidnincntc pxix a cohorte numeI.OS$, cheia do rasio e de justiça, e teiit:iin, com amplcxos
d e simulada ctincordnncia, ernliarnçor-llie o caminho. E m
vb o fazciti ! Porque z verdadc nho se perti~rbaem frente
de eophisiiias, e ou iarnpeacu da reniodeIx<;~osocial estão
preparados pai's sncrificar a sua propria tranquillidadc ao
conseguimento do beni-estar cotlcctivo. Martyres d a mais
gcnercisa idcia q ~ e ,atP Iiojc, t ~ t natravessado o cerebro
Itumnno, elles caliem, de riso nos lebios, nasnrmadilhaa que
o privilegio e a tradi~fiolhe6 estendoni para cada lado. Cont e n t e ~ ,ao lembi,aiem.se de que cumpriram O seu dever.
Ri*onlios, ao riotarem que, por cada combatente feiido, cem
novos se levantain para Irtratear a bandeira do bem e da
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raz30 contra as construcp8es artificiaes d e uma sociedade
corrompida e intolerante (1).
No grupo numeroso dos pensadores socialistas, ergue-se
hoje uma brilhante phalango, que tem por especial proposito applicar a s theorias d a escola aos complexos problemas
d a criminnlidde. Jtí desde os tempos classicos se
apontar predecessores d'csta corrente novissima. No soculo
XYIII encontrariamos, em muitos encyclopedistas, a sustent a * ~ dos meginos postiitados. No alvorecer do seciilo actird,
veriamos fi*uctiíicar cssau doutrinas num grande numero d e
criininalistas. O nosso P E I ~ E IEI ~SOGSA
A
(2) enaltcceria
tambem o quadro. &Ias n8o cotrivetn ir tzo longe, pois que

(i) Ao deseiivoIvimento d'esie ponto consagraria eu, do niclhor
grado, uma parto d'cstc tralialtiio. Ráíi rii'ri cunsciileni o seu sruiio
especial e a brevidade qiie me rumprt? dar-llii!. Scjs-nic, todavia,
permiltido citar A Eyreju e a Questão Social, em que, lia poum
meses, me propuz esi:lureccr o assiiitipto. \r$$, para a parte historica,
pagg. 31 a 76, para o estado actual do socialismo, pngg. 79 a 89, e
para as reformas que d'elle devem espcrar.sc, pagg. 91 a 98 e, esp.
quanta ao crime, pag. 95. Cont., no resto do traballio, a attiiude do
pontifice perante a quesiào soí:ial e a critira da notavel encyclica
R m m Novarum. As ideias ahi expendidas vão j9 lendo a sua M n firniação nos factos e nas opiniões de varios eseriptores, cujas brochuras tenho cautelosamente remido, como, a seu tempo, se me oecorrer conjunctiira piiipiria, seri amplamente demonstrado.
(2) Clasees dos ci.imes por ordem syslematica, 3.' ed., 1830. Ahi,
a pagg. 8 i e segg., desenvolvem-se normas salutares quanto á prcvenqáo dos crirrii!~.E, com m~rarilhosaexactidão, cxclairia-se: #A
propriedade esçlusiva tem prodiizidn em toda a pai'te a miseria da
classe mais Eiuinel.o:n do liovo. D'esla nasce a menditidadc, que, routiando roin uma inao para matar a fome, com a oritrn crava o puntial
no seio dos ricos para suffocar os Seus grilos. Eis aqui a origem do
roribo o do assassinio~.

,
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os seus trabalhos verdadeiramente scientificos remontam a
pouco mais d e meio seculo. Foi o belga QUETELET
que lhe
deu o prinieiro impulso, Iiesitante, sim, conio eiã. natural,
mna eminentemente fecundo (I j.
Considerando o crime como um facto iiatural, e investigando a s suas cauoas, reconheceu que ellas residem nas
institui~í3es1necessidades, profissões, etc., istu 4, n o nieio
sociat E soltou entko a gliraue, que ficou celebre por
exprimir uni conceito verdadeiro: NA sociedade encerra
dentro de si os gerineiis de todop OS crimes que ae v3io
coiiimetter; 6 clla que, d e certo modo, os prepara; o criminoso é siinplesineliie o iristrumcnto que os execirtar 1'.
Aluitos forsin os cscriptores que aeceitnram este criterio.
Mas, nr~otetitlo base segura para a responsabilidade doa
rleliiiquentes, desvirtiiuraril-llie o alcance e reclamaram r e formus injustas ou inexeqriiveis.

.A estes desvios serviu dd correctivo O derramamento do
principio deteimiiiistx pela escola antliiopologica italiana.
J3 logoi poiisso, surgiiain cscriptores que lançaram a6 primeiras bases para a c o ~ ~ s t r u c & do edificio, em que desejo por, aqui, a cupula. Esses escriptores sb tambem
italianos: &Ias s6 no comqo. Ljepois, A medida qiie as ideias
soeialist~sae dilfuiideni pelos povos civiIisados, os diveraos

(i) Já em 18f I, como vae dlto a pag. 55, ofrancez LLWRRGNE
tinlia,
no seu estudo sobre os forcados de Toulon, dado uzn grande caefficiente as causas wciaes na ctiologia do delicto. Mas, corrio se depreIienda da sua obra, elle acreditava lambem na ezistencia de crirni.
nosos incoriigiveis, embora em numero rnuito reduzido.
(2) Éssai SPLTla slralllique mrale, in Mkmkes de l'hudéniie des
sci~iicese8 1etbi.e~de Bebgique, 1818; Physique sotia-iab, vol. i, pagg. 96
e se%. e 11,pagg. 360 e scgg. Coas. as olii.aç cit. a pagg. GJ, nota 2.
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ciiminalistas, como que attraiiidos por força extranha e
rlescoiiliecida, entriim parcial ou tot;lImente 110 novo caminho, O nbieiii, com o conjuncto cios seus valiosos trabalhos,
uiii* ~ 1 . dcle florescente piospeiidt~depara a sciencia crirninologica contemporanea. 1)'este niodo, u escola criiriinitl
socialista i., como o propi*iosocialisirio, universnl. Abrange o
niiindo inteiro, porqiie a todo cHe sc clevciii estender os
beiieficios das siias reformas. Eiicontr:~-seeiii todos os p o v u ~ ,
porque, iiiconscieiitemente ou de uiiia f6rnla reflectida, em
todos elles se depara coiii espiritos tle elei$<o, abortos 4 s ideias
geiierouas c inspirados pelo idcal de rwdude e de justiça,
que esta escola traz inaciipto na sua b:indciix.

Poircos aiiuos depois do :ipparecimeiito dos livros d e L o ~ lic coso, Gniioira~oe Fisner, foram publicduius no joruaI socialista de Rcgio-Einilin, Scumiciccto, (I) dois notaveis artigos,

erii que se eutiidaism os factores individtiaes, çosiiiicou e
sociues do ci'iriie, conclriindo-se que cstcs ultirnoa niio sdmeiite
&o pi-spon~lei~niites,
mas dao coiisi8teiiciii e oncigia iquelles,
de tiiodo tal qire, sein a exi~teiicirdas causes sociaes do
delieto, este nao poderia pi'oduzir-se.
Logo depois, no coiueço do 1883, FILL~PE
SUUATI
deseiivr)lveu ideias :~iiidamais rudicaes nuiri oliuuc~ilocelebre
sobre o delicto C a questko social. O sei1 tl;~li.ill.iogcnial, -
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corno lhe chama o proprio antagonista FEBRI
(I), -não veiu
andemnar inteiramente o s postulados da escoIa nnthropoJogica; mas, encarando o problema da criminalidade nas
suas relnções coin o estado social e, especialmente, com o
economico, demonstrou que este inff ue quasi exclusipamente
na pratica do mnior numero de crimes e que desenvolve e
deterinina o appareeimento dos impulsos individuaes ou doa
factoics cosmicos, que porventura se reconheçam como intervindo na pratica dos poucos restantes. De aorte que,
se as causas sociaes se eliminassem, ao impulso ùaa outras
duae categorias de factores n3o aeria virtualmente minorado,
mas tornar-se-hia na ralidude impotente e sooialmenteidmtico a zwou (2).
Dizer que TURATI,
apczar do seu avanço, n8o expoz
nitidamente o problema, seria antecipar doutrinas, que vão
jh ser expostas. &Ias negar-lhe o alto merito de pôr em
retevo a influencia quasi exclusiva dos factores sociaes, seria
iiijustiga para com um pensador, que explicou pela forma
seguinte as culpas da sociedade na producçk doa delictos :
A iniseria e a abjecçBo de muitos incita aos furtos, Bs
cxtors5es e As fraudes; o alcoolismo, fructo do regimen indristrial dominante, conduz hs violencias; a falta de amor
nos casamentos leva aos delictos sexuaes ; a indiasoIubidadc
do matrimonio provoca o ndulterio; o curso forçado das
notas de bauco niultipIica os crimes de moeda falsa; as
alfnndegaa e fisca~isaçíiescriam o co~itrabandoe as fraudes
contra o Estado; a agiotagem dB logsr 6s bancarrotas; o
exercito e a guerra dTto exemplos de violencia e ferocidade
legal; a egrejn e as loterias fomeutaiii as superst$es e a
impievidench; o trabalho- das muliiercs e dos monores nas

(ij Socialisnio e crimiaalita, 1883, pag. 61.
(2)

I1 delillo c lu questione soeiale,

1883, pagg GO

u aegg.
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fabricns destroe a familia ; e tyrmnia, a escravidlo da imprensa e o aibitiio policial criam os delictos politicos e as
rebelli5es; os direitos dc sticcessiEo provocam um grande
numero de cnvenenatnentos; a lei, a opinizo e aq condip8es
economicas forçam ao concubinato, aos infanticidios e aos
abortos provocados; as lttcunas dos codigos e os gravames
impostos a quem pi+ocula a jristipa civil justificam o excrcicio arbitrario dos proprios direitos ; oa carmres preparam
as reincidencias; ari ingerencias excessivas, a5 advertencias,
e as vigilancias da parte da auctoridade cririin contravençiks e agitaçties de toda a ordem, etc.
De modo que, conclue logicamente TURK~I,
o verdadeiro
mtidoto contra o dclicto consitc em crear lima ordem social,
em que 8c verifique a solida e espontanea educapEo dos
cidadãos, em que se realise a harmonia de todos interesses
e o reapeito por cada um dos membros do corpo socia1, e
em que se diffundx Inrgarnente o bem-estar e a justiga. Nuina
palavra: B preciso applicar 4 sociedade desviada do seu
curso normal os complexos pincipios socialistas, que a hão
de encaminhar pelas eatradas gloriosas do progresso niateria1 e moral.

O Iivro ~ ~ T U R A
foi,Tpassado
I
um curto periodo, vivamente
impugnado por FEKRI.O argumento pri~noidiald'este escriptor tem sido repetido, em mil tons diversos, por varios
partidariosdaailndoutrina.Leio.o em Lom~oso,
em M A R R O ~
em PUGLIA,
em FRASSATI,
e em tantos mais. Parece ser o
arrimo mais efficaz dos riostlos nntagonietas. Eis, todavia, em
que consiste: Se o meio social gera os crimes, comô expli.
car que, de varios individuos sujeitos ao mesmo meio, nascidos na mesma familia, creados em condiç8es eguaes, um
seja honesto, outro siia louco, outro se siiicide, outro roube
e outro assassine?
NLo querendo agora responder ao fundo do argumento,

liiiiitar-me-hei a mostrar a sua fhima vidosa. Direi, poia,
coiii &IANOUV~IER
(1): Se os in~pulsoscriminosos conduzem
irresistivelmetite no crime, como se explicn que, de cem
individuos que api*esentriirios cliractereu anthropologicos do
crirr~inoso.nato, uns se conservem durante a vida inteira
Iionestiesirnos, outros corniiicttain o pi'imeiro crime e se
einendeni, e outros se turnein verdadeiros flagetlos sociaes?
&Ias FEWIIIillude-se. Elle n%o de fbrma alguma um
nnt;igoriista de T Z H ~ ~Sustcnt;~,
TI.
sim, qiie, tiaprodiicç8o de
cada crime, oxide seiiipre uin Eletor int1ividu:il iri.eductivel.
>Ias, pcla sua tlieoria da coiinexb for~aclad ~ trea
s f>~ctores,
qiieirt 11.io vê qiic FEI~RI
julga iinPossivel produzir-se um
delieto wrri que a sociedade lenha, peIo ixienos, uma ligeira
~~or$lode cuiiiplicidade? Qiiein nio vê, al8m d'isso, que
essa cuiriplicidade d Ntdiapei~aouelpara o apparecimento do
delicto e que, portanto, sc a tornarmos iinpossivel, o delicta
deixa dc existir coino acto, embora resida coino forp no
aiiiiiiu do agente?
Note-se, depois, coiiio o-illustrado espiiito de ~ u R comI
prelie~idetia xiecessidnde de por cin relevo os faotores sociaea
do crime; observe-se que, apesar rlt: iiiculcados no seu livro
desdc lYd!, a eseolir nzo os quix apresentar expressamente
no congresso de Kotria (183,j); reflicta-se que FERRI
teve
de sustciitur uina eninpanlin pura obter da grande maioria,
nua poiiii2 du u ~ m i r i ~ r z i d ados
l , seus partidarios o consentiiiiento ~ieceub-ariopara dizer no cuiigrcsso de Paris (1889)
que 0 criine B uin phenonen~o,não admente bioiogico, marr
tainbein social (2) ; repare-se, ainda, para a longa lista doa

,

(I) Mes rla ( ~ ' U I M L I I CC O B ~ I .inteiaoli~nnl
~ ~
dtnlhropologie rrini~reilc, lia$. 217. Çonf. AL~MENA,
I h i t i e i modibicltori drllrinipubabiLira, vol. i, pag 326.
(?/ CouC huiii, Sociolugie c~.iiilinelie,pag. 2i.8, nola L.
9
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seua substitutivos penaes e para a enorme efficacia que elle
Ihes attribue; confi~ontem-aeos remedios ahi propostos com
as causas sociaes de varios crimes, acima extrahidss de
TURATI;
e, ao iim, ter& surgido no espirito do leitor esta
convicçXo que tarnbern partilho; e vem a ser que FERRI
tem grandes tendencias socidistas; mas, sendo um dos fundadores da escola anthropologica, nlo quer dar-lhes o livre
curso que desejari4 para que ella nHo se veja obrigdn,
conforme a previsilo de TARDE^ B contradiaer.se ou a romper-se (1).
Pouco tempo antes da polemicn mais formal que real,
travada, a pioposito dos factores socines ds delicto, entie
BBRI
e ~'ITRATI, tinha o illnstre advogado NAPOLEONE
COLAJANNIpromettido, iium 1ivi.o de apontamentos sobre o
socialismo (2)) que, em obra posterior, se occiiparin das iela&s entre a sociologia criniinnl e essa nova corrcritc de
ideias. Etiectivamente, apds seis arinos de minnciosas investigações, saiu a lume a sociologia crimiv~nle,obra notabilisriinia pelas ideias ahi ezpendidas, mas muito mais
ainda pelas criticas coin que foram nelta deriuidos os alicerces
da escola anthropologica. COLAXANNI,
baseando-se em traballios de genuina auctoridade, demonstrou que n3o poderia
dar-se credito 46 conclusiYes da escola, porqiie liaviam sido
I.~rocipitadarnentetiradas dc factos isolados e repousavam
sobre o exame dc criminosos de pioposito p i a isso cscoIhidos. Era, skin d'isso, difficil distinguir, eiit face dos caracterespor ella a p i e ~ e n t n d um
~ ~ ,dclinqueiite de tim homem
honesto; c, cmfim, a esco!:l n5o c~iidaiade deteririinar as

-.

.

- -. - -

--.
- --

.

131

.
.

niodificnç3es que, nos individuos noimnes e delinquentes,
as condiçu"essociaes.
Sobre estes postulados ergue C O I . A J ~ N
contra
I
a escola
uina censura que LL vae fcrir 110 pi*oprio seio. Tomando
analogias coin o que se observa tios organismos inferiores
e baseaiido so erri dados screiitiiicou Iioje iiicxpugnaveis, de~nonstrouiluc, se os aprego:idos caracteres physicos distinctivos do criiuiiioso renliiiente existissem, n2lo seriam
elles que produziriatil o crime, nias siin este que o0 deterrniiiaria a elle~.Tein-sc, coiii cffeito, evideticktdo poi- fSrma
bem palpnvcl que 4 ri fuiicpiio quc produz o orgao, e nzo o
01880 que produz a futicção. A causa da ciiminalidade niro
se deveria, pois, ir liusear ii nntui.eza nnorma! do homem,
nins d causa d'essa natuiwa, isto é, R anterior criminalidade
e, portanto, As eaiisas sociaeq quedeterminaram esta ultirnn.
E, coin efeito, se obscrvaiinos a popirlaç30 criminosa,
i*econiiecei~eniosque ns caiacteristicns, que em alguns se
notatn, oti sLo devidas aos habitos coutrahidos pelos delinquentes rio exercicio do criiiie, ou tepieaeritam a adaptaçao
a condiç3es especiacs de vida, ou sko, einfim, plienoinenos
conconiitarites ooin a ciimiiittlidade e derivatn da mesma
causa, como, por oxcmpIo, a miseria.
COLAJANXI
il assim condiizido ao estudo doi factores do
delicto. Todo o seguiido voliinie da Sociologia crimt'nale 8
dedicado a essa iiir,rntigaçio iaiiiuciosa. Elle examina o
cnraetei; a ediide, o sexo, o estado cioil, a herediinriu<lods
e R r a ç a , isto 6 , ou f~utorescbamnrlos antlirupologicos. Mostra
a inef5caeia dou quatro priineiros, e, se reconhece a esistencia da hereditaricddc, prova, oolu as transformqGes do
lado moral do caracter das rapas, a possiliilidnde de ser
tiiodificada pelo ambiciitc oii pc1:rs coridi~5escxternas.Passa
depois ao estudo do clinia, das variag8es ds temperdura,
das a&tdee e latitader, isto 8, dos factores physicos, e
prova que acriminalidade iião depcnde da sua acçKo. E m h ,

produziam

..
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examina, eorn largos desenvolvimentos, a preponderante,
ou melhor, a exelusivs influeiici:~dos fnctores soeiaes: estndo
deono?nico, gwr.ra e mililuj*lsnzo, i?zetit~r40espliticas,mligiao,
modo conio se extrca a repressao, etc.; o, eom estatisticas
numeroaas, demonstin h evideiicia o thema fundamental da
eseola aocialistr (I).
Não admire, pois, que, embora rejeitando nlguns dos
seus dados seeliiidarios (i!), esta escola considere a obra de
C O L A J L como
~
um dos ulieeices mais firmes, eoino uma
das bases fii~idainentaesde toda a novissiins construcção.
LUKBROSO
e ou seus aniigos, ser8 preeiso notal-o?, acoIheram eom extreiiia hostilidade o livro de COLAJAXNI.
Se
FERIU.
poude manter uiiiu eorteziri. cavallieiresca nos ataqiies que lhe dirigiu (3j, Eoarnnoso, ferido ein pleno c o ~ ~ $ ~
pelo ataque severo As siins doutrinas, toniou unia attitiide
irritante, que nio podia ser i v o r a v e l ao deirainnrnento de
prineipios tZo abalados, nein ii recoristriicçb do edifieio n
que faltnvam, desde eiit20, alicerces. NA Sociologia CI-iminale deu lognr, conio dia TARDE,entre os dois eampeUes das eausas soeiaes e das causas naturees do delicto,
a uiiia polemicr das ninis vivas, em que, se e.stou bem informado, os ayplaiisos da galeria, isto 8, da imprensa, riao
foram eoncedidos ao eelebie professor de TUEIII. As irur

( 1 ) Lu socmlogle eriminak, a p u n t i , 1889, 4

volumes.

(2) Assim, Cot*~ansr adiniite a classificação dos delinqtlentes e

certo alavismo l>sychico,n qiii!, no capitulo anterinr, fizeinos referencia. Que prova i s ~ Que
~ ? as ideias vão progediniio e que os
novos obrcims V&ITJ cornplebr e rcrtiliear os trabnlliiis dos preùecessorus? Mas 4 essa, prei:is;iniente, a rondií:ári ir:dispcniavel p u a
que urna escola se constitua sobre ùascs diiraveis.
(3) CunL T,ri\~e,Philosqhie pbna!e, pag. 50, e ArcBices d'udhi-op0uni

lagie criminçlie.
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e desproposifos d'este ultimo, i*espondeu o seu adversario
por dcanientidos forinaes, por faetoa e i.az8es, o que Ibe
vaIeu, da parte de Lonnaoso, o epitheto de pe&.sociologo.
Mas isso nadn prova; pois uiii dos eollegas de Loroaoso
nPo Ilie ehainotl pseudo-alienista, sem com isso diminuir
ein coisa alguma .z sua repiitaçlo e o seu me rito?^ (1)
No mcsino anno em que CUT>AJAXN[
publicava a sua obra
monumental, ANGRLOVACCASOescrevia um peqtieno mas
aubstaneioso livro aobic s genese e funcçLo das leis pemes.
JB untes, em trabalhos sobre a eseola positiva e sobre a
genese do delieto e da delinqiiencia, elle exarniiiarn os princ i p i o ~sociologieos sobre que se tinha erguido il. escola de
antliiopologia criminal e demonstrara quenem o darwinismo
poderia applicar-se incondicionalmente B scieneia do erime,
nem a concepç80 da sociedade wmo um orgnnismo estava
formulada d e iim modo t30 nitido que, sem restricç8esJ
podesse tomar-se para base de uma escola nova. Insistira,
a este ultimo respeito, sob1.e a differen~a, pelo propiio
SPESCEK
notada, entre organismo coricreto e organisnio
discreto, e mostrara qne, porisso, não podia justifiear.se a
morte dc um membro do eorpo soci:il pelas mesmas raz0es
que, no organismo iiniiiid, toriiam Iegitinio o sacrificio de
um inenibro gangrenado. E d'aqiii cone1uii.a que a eseola
italiana tinha de pereorrcr de novo grande parte do
cuminlio jii trilhado, se n?io queria tornar-se um aystema
inutil.
Reproduzindo naquelte novo sdefinitivo livro estas ideias,
VACCARU
exaininou a base estabelecida pelos lombrosianos
para a puniçio dos delinqueiites. E, depois de um bosquejo

( i ) Bsais et mélanges socio~ogiques, 1895, pag. $75.
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historieo sobre a origem da reae@o defensiva, externa c
interna, e sobre a fuiic$io da jristip punitiva tio regitileii
da escravatura, i10 das castas, rio c,li:irriatlo antigo regiinen e
na democracia, sustentou que o cunceito du defesa juridica
corresponde melhor aos factos do que o coneeito d a defesa
soeial. KeconIieccu, ein verdade, qrie aa leis penaes nuiiea
foram instittiidris para defcsa da soeiedadc inteim. A feroeidade e a prcpotencia dos eliefes e reis primitivos, dos
senhores e fidalgos da antiguidade c da edade iiiedia, dos
monrrehas e d:~s castas do antigo regimen e da elasse
biirgoesa nos teiiipos rirt~iaes constituem Iirn desmentido
foimal a cssa preteiidida defesa tls sociedade. Quein se
defeiide iiOo 6 eoipo social inteiro: s2o as clirsses dorninxntes, que tentam, por esae meio, conservar os subditos sob
um ferre0 jugo. Defende-se a ordem juridica, isto k , o
publico concentrado nas inzos dos veneedorcs. E, pois, maia
j u ~ t odizer -defesa juridica - do que -defesa social -.
VACCAROexainina depois n genese do delieto e da delinquencia. Seguindo a mesina ordem de idcins, affirma
pela degcnerescenciib, qiie
que a eriminalidade B
em grande numero de veiieidos operou a falta de condiçacs
neeessarias para vivcreni no z~mbienteque Ihes era ilriyosto,
isto 8, a falta de adaptaçLo a esse ambiento. O delieto L,
poia, para elle, uin espeeial syrnpto~nade inadaptaçllo, julgado perigoso para as claases do~ninaritcs.E as suas caitaas,
encontrando-se no ambiente dc liqje ou em em degeneraçoen
herdades de ambientes ieiiiotos, euplicain-se pela nnthropologia e pyclologis niodernas, nias suo evideritem~ntede
natureza soeial. nNa verdade -diz elle --intereasa grandemente 5. sociedade eouliecer cjue quantidade d e homeria
delinquein pcla itiipossibilid~ide de se adaptarem ao anrhtrite desgraçado em yzte vi,eeiem; porque, em tnl easo, B
inutil eonfiw na efiieacia e 11s gravidade das penas; 6 necessario fazer quanto possivel para melhorar o proprio

ambienten (1). E, cotnquanto pessimista, o auetir n$o desespera de que isso se eonsigs: aAindn hoje existem, B
verth.de, nos povos civilisados, multidGes que soffrein e gemem. 0 sol da redeinpç5o ainda- não despontou para elles,
mas despontark. S e a experiencia do pas~iedonfio falha, B
certo que, de entre os povos mais avançados na eiviliaafio,
triumphariio aquelles em que As classes que trabalham e
degeneram for dado viver de mwlo que poasam desenvolver
todas as suas forças inateriaes e iute1teetuaes.n (2)

Outros pensadores vicrain juntnr o seu esforyo fecundo
iminorredoiira d'estes inestres. A escola destacou-se,
poueo a poueo, das brumas em que se envolvia. Na Franpa,
o i l l u s t i ~LACASSAGXE,
que a principio parmia concordar
tzo deeididainente cum a origem biologica da criniinalidade,
passou a eollocar se quasi ao nosào lado (3). A prepndevancia dos faetores soeitie~na produeçRo do crime B para
elle um dogina. NH mesina ordcm de ideias seguem os criminalistas franeezes C~MJCKLEB (4), JOLY (81,GMRAUD(Gj,

h

&ri.

(i) Genesi e funzione delle lcfge pende, 1889, pagg. 4122. Vej. varios
esciiplos seus na Riutslo L flosofia scientifica, vols. vil, x, xvir~,
XIX, xx.
(P) ibidw, pag. 133.
(3) Vej. as suas affirinaçùcu nus congressos de Parir e Bruxcllas
(Ades, pagg. $36 e 240) e as ieri11cni:iasrecentemcntc roveladas,nos
Arihi*es d'a'anthropoiogie crhinellc, de que Lacassagne 6 director.
( b ) Vej. o scu relato~~io
sotii'eos factores do ~riiiic,apresentado ao
congresso de Bruxelhs (Artes, pagg. 68 a 5%) e â discussão àe que
foi ohjecto (pagg. 332 e segg.).
( 5 ) Le crime, Etirde social, 1888.
(6) TixitE lkdoviqlu~et pratique d7c droit pCnal fraqais, 1888.
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TARDE
(21, BOIIJIKET
(Y), G,~U.IHIEB
(4)?
LAUESNT
(51, e o propiin T'OP~P~NARD
( b ) , p a r a n30 eitar
~ N O W R I E B(i),

senão os nomes si~ctorisados.

TARDE
tem feito nos ultiinos tempos as mais peremptorim affirinapões. Assim, ria Philosolihie PLnoL, diz, refcrindo-se it eneassea do trali;llhos do congresso de Roma sobre

sociologia ciiinin:rl: aSe s iilfliietieia das 1sJígí8es, dos
governos, da instrucy?~,da riqiieza, d;ls condi~i;cssocines,
do momento historico, sobre a cri1nitiatid:ide tivesse sido
d i s e u t i b conio o foi a infiueneia da liercditaiiedade pliysiologica, d a dienap:o mental, da epilepsia, da alcoolisiiio,
d a edade, da teicperatiria e daa estxça~s, os sociaktas
teriam tido uma bella oocasilo pnra niostrui que a iniseria,
e nLo o frio ou o aleool, O a causa dos crimes, e para fazer
remontar a t e A soeiedade, qiie se diz Iioiiestri, a responsabilidade dos delitiqiientesn (7). E mais adiante, falando dos
adherentes da escola italiana: aos unicos, qiie trouxeram
um ponto de vista nitido e systlieniatiao em seiencia social,

(i) Vcj. as suas adrmaçóes no rmprceso de Paris (Actcs, p;lgg. 28

o scgg., 175 e segg., i91 e segg., 276 e segg), e no de RruxclLs
(Acta, pagg. 174 a 18%e 345 e se2g.).
(4)Ph2osophie p h l e ; Etudks pdnabs et social&; La wirn~ndild
compari; Essaú er dIap1ses soci~lOgiq~d~~.
COnL as notas do p a g . 115
e 116 e o que, no texto respoelivo, vae dilo acerca da rvoluçjo de

ideias do genid philosopho e ininiila~etestylisla francei.
(3) Chroniqw iialimm, iri AicAicn d'anfhropologde criniinell~,vol.
vrir, pagg. 481 e seg:.
(P) Le monde de$ prisons, in drchives d'anlbupologie ti inailipilc,

vol.

111.

(5) Les hofiiliiis de8 pi.kons de Pnifs, 1890.
(6) L'anthropologk crtwri~rllc,in Reuuc #a~tthropolngie, de 15

novembro de 1887, Iiag. 6GJ.
(7) Obr. cit., pag. b9.

de

.~

um systema ixdieal e prxtieo, -alguns dizem impraticavel,
-para o mal do delicto, pertencem A egreja socislistai.
Mais recentemente, nos Archives de antlrmpologit, ( 1 ) e no
sei1 ti1timo livro (2), TARDE,
d a d o conta do applireeimento
d e mais uma eseola eriminalista, diz que ella acriidartl de
encontrar pnra a s c i a c i a penal, da mesma fórmil que para
a scicneis aacini em geral, o seu fundamento p r o ~ r i o ,em
vez de a esernvisar 6s sciencias naturaes sob pretexto do
n ~ l n r g s r ;e prestar:\ aos progressos das idcias socialistas
pelo menos tanta nttengko como aos dos ostiidos anthropoiogrieos. 13 inutil aeciese~ntar que todnu R B nossas sympathias est8o postas ao lado dos eminentes iniciadores d'esse
moviniento B.

A eseola, a que TARDE
se refere e a cuja bandeira, apeaai. de secundarias dirergcneias e d e um feitio original e
indomito, voluntariamente se acollie, tem, pois, seus representantes illustres na França. Estendeu-se jB at8 & Amerien: DRAGO(3) E , alii, O seu membro niais entkiusiasta.
Cunta, além d'isso, eom a s vozes acclaniadns e os eseriptos
universdmen te acolliidos dc H~nnns(4), d e PRINB(51,
de HEXILI JASPA~Z
e de todos os outros conferentes do
Cercle Unieersituii*s de Criminolryie (6) na Relgiea, -de

(1) Vol. nr, 1892, fiisc. 38, pagp;. 208 a 411.
(2) &sais c1 inPlanges cit., pag. 275.
(3) Lc8 hombi.esdepre.~a,Rueiios Ayr~9,1RS8,esp. psgg. M u segg.
(1) Conferencr: du leune Uarrcau, de Bruxelles, La Ifrltr confie 16
a c e , na sosBci soii~rrinede i2 do novcniliro de 1893, pagg M e Begg.
(5) Qiminnlide et ~~prr,$sion,
1886
(6, D'esrc Circulo, em que annualmente se realisam conkreneias
noiareis sobri? o typu criniinoeo, o íncr~menioda crimjnilidada no
seculo xix, a psyctioiogia do dalinqnente, a anatomia dos reincidanms,
a iofanc~acriniinosa, os factores do crime, eto., e que 4 f@b
por
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W U ~ E R Te outros na Russia, - de ~ S Z na
T Allananha,
-e de uina larga plciade de coiiibntentes no solo italiano.
Citarei sórnente, além dos ~Eiefcçjit referidos, os nomes de
PUGLIESE(I), POLETTI(2), C A ~ E V A L(3),
E II~~ALLODIENI
(4)
e AIAMENA
(5).

Estamoçi, pois, em presenpa d e um largo e fecundo movimento d e renovag3o.-Qmes
sâo os seus propositos?
Qual 6 o seu noiiie? H a alii uma cseola ou um simples grupo
iiiuoiierente?

asludantes de direito da ~nivcrsidadcde Briixellas (exemplo para ser
imitado!), - d'esre Cil.c1110. digo, era lia pouco tcnipu presidente
e(fr?ctivoo esiuàanle I I ~ N R IKA S P c. ~presidcntc
~
hunorario o inspector
gcrat das prisfies, PRIN%
acima citado. Vej. os boletins do Cil*mlo na
Révite univerailuire, de Rruxellas.
( i ) In Antologia yircridim, vol. v.
( 4 ) L'aciwe normale cotiie buse dclla rcgonsnbilill dei delinqucnfi,
i889; I! smiimnslo e ta ppersona giuf~iclicawltla sciema deJ daritlo
penale, 1887.
(3) Critica penale, 4889; Una t w z a scuolu di dirlfo pende, in
iiCista de disc$line cai.cerarie. vol. nxr.
(6)Ilprificipio ~perxficodellapenaliti, in Rivista pmule, vai. xxxviii;
Della fase scienlipa a d i a m de1 clitillo p m l e , 1893.
(3) hraturalismocritico e dirilto penale, in Rivista de discipline carccmrie, vol. XXXII ;La scuola critica di diritto pmmic, 1893, e I limiti

e i modifica!ori dell'impubaliilith, vul. r, 1894. O vol. ri, antiunciado
pelos boletins bibliogra~hicospara o veriío do mnu corrente, ainda
f i o ehegou, at6 agora, apezar de eonlinuas sollitnçò~s,ao meu poder.
É; iia~u~.uI
que a sua publicai;ão teulia sido relardsdu.
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0 sr. FE~RMIRA
DEUS DADO(^) vae dizer-nos o que pensa
a taI respeito. aEm Italia h a o movimento da terzrc scttola,
dirigida por AL~MENA,
COLAJAXXI,C n i i ~ ~ v aeiV, ~i c c a ~ o ,
que deixam em parte as ideias de L o w ~ n o s o ,rejeitando
absolutamente a exi~tenciado typo criminal e eonsidefando
o meio social eomo factor dominante da eriminsliclade eontemporanea. A escola clussica é representada dignamente
nas pugnas aetivns por L. LUCIIINI,
a anfhropologica por
L o ~ s n o s oe P tarza scttola pela nova gerac;Bo positivista e
determinista. L o ~ n i r o s o ,PUGLIAe F E ~ Iprincipalmente,
,
contestam ao grupo irovo toda z autonomia, n%o & sen&
u m filho ingrato e orgtilIioso do iiiovimento positivista, do
qiial elles sso os piiiiieii*os representantes. ERXESTO
ROBENFETTD, dis~ipuiode VON L1ssrr, professor da Universidade
de Halte, publicou, no Boletim da anião internacional d o
direito penal, um artigo sobre essa novissiina escola, no qual
deixa ver os desejos de attrahir 5 riiziüo inteinacional os
discipulos ingratos do professor de Turim. E s t a novissima
eseola n.io tem nada de nova, O uma aspirng20 hybilds d e
sllianpa entre as theorias do direito vigente c um positivisnio
barato. Conservenios o eodigo penal inodifieado pelo criteilo sensato dos progressos legitirnos da seieneia-n A~siin
se exprime o Sr. F i r n n ~ ; ~ iDEUSDADO.
ia
Cirinpre, pois, snbcr se s30 ou iiao fundadas as accusaç8es que, -ciiti*
pliiascs ocas, no incio de li111 pessinio
estylo, coni deupreso dagrarrirtiatiea e coin desconheeimento
d a eortezia proliria do livros scieiitificos, -o sr. DEUSDADO
endereça h irora corrente de ideias. E, assiin, pcgunta.se.
-Que noinc deve ter esta riovissiina eseola?

"
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- T e r i ella direito n iimu existencia livre e independente
das que ai.nistam as oirtras cscolns?
- Q i ~ a e s8x0 os seus p0stri1ados firndamentaes?
F~lernouprimeiramente d a denominaçlo d a escoh. ALIintitula-a: eaeola cvitica do diisito penal ou eseoia
do i~rsturalisrnocritico. TARDE(1) chama-lhe eseola do posltieismo critico. C.~R~TVALE
(21, ROSEKFELD(3), TORRES
CAXPOS(4), P~ouurroninm(ri), C ~ o v r BEVILAQUA
s
(6),EssrPOFF(~), L I S X T (~~A
) U C X L E B (GAUTIIIER(~O)
'~),
@Outrosdenominam.a, quasi senipre, coino o ar. FERREIRA
DEUSDADO,
tdrza scrroln.
Creio que iienhuma d'estas denoininap5cs 8 sufficientemente exaeta e cnracteristica. E s t a ultiina tem um mero
significado ehi~o~iologieo.
Na& designa. AlBm d'isso, sendo
HENA

(i) Éssais et milunges socidoyiptcs, pagg. 274 e 275. ConL Acter
cit. do congresso de Druxellas, pagg. 335 a 338, e cit. drchices, vol.

vil, pagg. %I8 e segg.
(3) Obr. e log., cit. (Una tnza scu& di diriflo penale, in Ricislm
di discipline carcerurie, vol. nxi).
(3) Bulletin de nlnion inleinational de di.oit pénol, rul. [v, r .
(k) Una nuera esmela penal, in La nuera scinicia juridica, rcvista
publicads em Madrid, vol. I.
(5) Une troisièmc doole i f u l i m e aè &vil p h l d propos d'zrne bro&UTE de B F R N A R ~
ALIMBNA,
~ N O 1893.
(6) Revista aradenrica da faculdade de direito do Recife, vol. ti,
pagg. 66 e 119.
( 7 ) L'anlhinpologie crkminelle m Italic, in BullElin dc lu oocidté
gldrale dcs primns, 1893.
(8) Cungrrsco de Bruxcli:~s,Aclts, pagg. 331 a 335.
(9) Iliirlprn, pagg. 68 a 72 e 314; Les teitdences mnuucelles du droil
pdnal et le &robir:neC O I I Qd'~nlh~opoIo~.de
I.~~
criminelle, in Recw n'itique de Iiyi.slalim ct dc jiirisp~udnice,1899.
(10) Une Iroisiènie icole de di,oil phak m Ifulie, in R m w pénate
suisse, vol. v. .
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empregada em lingua italiana, pareeeria aipificar que a6
alii a eseoh poude lançar raizes profundas. Ora jA vimos
que, desde ns frias regiBes da Ruusia atb ao ardente eliina
meridional, d e d o o rclho e gasto eontiriente europeu at8
ao novo mundo eteio d e vida, as recentes theorias
erearain, em pouco teiiipo, uni numero incaleulavel de partidarios. Depois, s Uniiiri psnaZ n3o sc confina na Itnlia.
Tem o seu ponto de apoio ~ i xAlleinsiilia, estende-se pela
França e pela BeIgica, abrlrçiz a Europii inteira e penetra
na propria Atncrica. Portntito, o nome detcrznsczu~la,assim
eii~pregado,C: insufficicn te e piirle arrastar a equivocoa dealieecssnrios.
Tarnbem n2o cottvêm as deiioininng5es qiie lhe derain
T~aui.:e A L I I ~ A . Quc a eseola 6 c<poeitivistai, mostra-o
o seu metlioilo. Que 8 a c r i t i ~ i n , reuo1a.o a sua origcm.
Foi sobre oa ataques dirigidos por C o ~ n ~ . i s s rTUW~I
,
e
Vacca~oA eseola a n t l i r ~ ~ o l o g i eque
a a nossa ergueu os
seusprimeiroa postulados. Que ao tiaturalismon llie yerteiice,
tambem B evidente. Mas, em primeiro lugar, a escola 8
inais alguma eoisa do qiie positiva, natiiralistn e eritica.
Ern segutido logar, esses terinoa, soliretiido os dois uitiiuos,
prestaiit-se a freqricntes equivocou. Deiriais, se quer juntar-se.Ihes a restrictiva arlodireitopearalr, oarnliito da eseola
torna-se insigriificante. O estudo dos factores do crime j B
ahi niio cabe. As medidas de prevençio social, que nfio
estejam contidas na pena, têm da fiear de fiira. E certo que
o direito penal tern um campo d e acçzo especitieo e determinado. Aias u soeiologin, o porisso o ~ocialismoque 8 a
sua reaiiszipSo pratica, abraça-o e cont8ni-o, como o todo
eontkni uins paite, embora bem differeneiada.
Pareee-nos, pois, necessaiio d a r ii escola outro nome.
Qiial? O qrie designa o seu conteiido. A palavra jB hoje
1120 assusta, por felieidde, e, nos eostiimes, nas leis e nas
dputrinas seientificas, dizer erociulistas n3o é dizer revo-

lueionario sangrento, mas sim homeni dedieado 9. salvapão
d a humanidade por meio da siis traiisformaçiio num oi-ganismo sociirl perfeito. Eseola criminal socialistn, eia, pois,
a dcnomiiiaçho mais adequada, mais coinprelicnsiva e mais
rigoioea. Nern se julgue que a palavia acriminala levanta
os mosinos obstaeiilos que o restrictivo-do direitopenal-.
Porquanto, z uiila parte, o tertnu criminal tem uma signilieac.?o infinitamente mais vasta que n. palavra penal. Depois,
juent diz direito penal deaeeii j i das eonstrucções sociologicas ein que a coacc$.lo aintla n:io entra, para aqucllas em
qiie o pqdc; socinl B sollicitado para eumpellir, directa ou
indirectameiite, ao ci~ni~riincnto
dc unl dever.
Ernfirri, o noine que proponho, al8m de ser exaeto, tem
este merito: 6 franco. N%oeseonde p ~ o p o ~ i t o sporque
,
elles
szo generosos, Iiirinanitaiios e jiistos. Não engana adversaiioe, porque iiadr tem a recear do8 seirs ataques. De resto,
se cssc noriio si> agora appai,ece, a idcia que ~iellepalpita
ji por uiii antagoiiistx nosso mais de fúima qiie de fiindo,
e jL vamos ver porqu8,- foi, ein piiblico, spre~eiitada.
Refiro-me a HESEDLI\T,qtie, no coiigrcsso de Bi~uxellas,
entre outins phi,erjes relntivas a ievoluç~o,ete., qiie s6 têm
o meiito de mostrar os defeitos d a siin. oiientaçlo relativaincnte ao moderno soeialistno scientifieo, -declarou: aE um
erro perigoso dnr A tema scuola italiana uma impoitaneia
scientifica poaitiva. Os partidarios d'esta escola sâo, na i-alidade, puros inaixistas, e uma parte dos aitctores fiaricezes,
adversarios intransigentes d a segiinda eseola italiana, sLo.no
soiii o saberem. (1)
-

-

Mas t e r i a. eseola eiiminal socialista direito a uma existeneia independente?

( i ) Actes, paz. 364.

Depoia do que fica exposto nenhuma duvida pdde erguer-ee a tal respeito. Todavia, um doe chefes mais iiotaveis
d'este movimento, B E ~ A R D I N ALIMENA,
O
pae ainda em
evidencia dois factos, que convein, efreetivnrnente, deetaenr :
E m primeiro jogar, a erolu~Lodas ideias nos trez congressos mostra que a s doutrinas da eseola lombrosiana estáo, em grande parte, abandonadss, e que B preciso tomar
por outras vias, quaes aa seguidas
terceira eseole.
ALTHENA
poderia accreseentar que o caraeter geral do eongresso foi favoravel tis suas ideias, isto 8, As d'aqu~lIegrupo
de estudiosos que vêem no eriine um produeto da m6 o g a nimpÃo soeial. Com e h i t o , ao discutir-se o relatorio de
GAUCKLER
sobre a importancin respectiva dos elenientos
sociaes e anthropologieos na determinayBo aLi. penalidade,
Lrserr, T A ~e EP I ~ I colloearam-se
X~
abertamente, com o
relntor, ao lado da eseola crimiiid socialista e fizeram ver
O fundo d e verdade quenellr residia. E certo que B E K ~ I K T
se postou, nessa dieeussão, ao lado d e F ~ e x re dos seus
amigos. Mas com que i.cstrie$es! Com que salvaguordnsl
Bastu transerevcr do seu discurso unia pequena phrase para
reeoniiecw quanto, no pensameilto, elle estava eomnosco,
embora, na fúi-ma, julgasse neeessario repellir-nos. Eis o
que ellc disse: a B , em geral, neeessnria Lima certa predisposiçiao eongeriita para o desenvolviniento de um eriininoao,
W 8 a edilca@o e O meio social desenvolvem ou sc~pprimem
a predisposição. Piide mesmo aconteeer que o meio social
desenuoi~ainclinas0es e actos crinrinosos em i~zdividuosqiw
ri20 estüo pvedispostos.r (1)
Quanto estas paIavriis e s t h distantes dlas que, sobre n
muteria, tem dito e repetido a cscola italiana!

(i) Ala, pagg. 333 e segg.

'
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Aecreseentarei ainda que o congresso de Briixellas encerrou os seus trakallios por uni brilhante relatorio do sen
vice-presidelite, Heger. Pois betn l Nesse relatorio, que
exprimiu eoin fidelidade o inodo de setitir geral dos s ~ b i o s
nlli reunidos, encoiitrain.se estas phrases fitiaes: aEatamos
todos aqui, os defendores, nZo d'esta ou d'aquella oi.dem
estrbeleeida, mas da propria sociedade a m e a ~ a d a pelo
erirne. E agora traterios, - como desejava VAX HAMEL,
de fazer uma sociedade pile ritercça h e r deferidida!~ ( I )
Estas pzlavras, que forain eoli~rtaupor longos applausos,
&o a syhthese dos nossos esforços; exprimem fieliiiente os
nossos desejos; e dno, porisso, de umn f6riria exacta e oficial, a eonheeer que os trabalhos at6 lioje fiuginciitarioa e
desunidos de uttia novi~siiiiaoaco1;r de erirriinologin jh tiveram um congresso eu1 que fui-ain sancoionadoa.
E m seguudo logai, ALIJ~ESArefere-se ao extiaoidinario
desenvolviiricnto qiic, em po~icosannos, attingiu a UiiiÜo
interiia~iuttal de d i r e i t o penal,- auniao eujo çeutro de
gravidade est8, sem duvida, na oibita d'estas tendenciasn.
E, ern vcrd:ide, n Uriüo aeceita conto uiii dos seus poatulados a prepondeianeia dos factores soeiaeo ita etiologia do
delicto e a eonsequcnte ueeessidade de o estudar sociuItnente.
Mas, replicar-me-liao, a existencia de uma eseols nko se
justifica pelo nuinero eIevado dos que tr:~lalliain em eampoe
mais ou menos sproxi~uadoa.A sua r u d o de ser lia de ir
busear-se aos prineipios que defcitùe, ao rnetIiodo que p e r
filha e Bs t e d e n u a s qlie a aniiuam (2).

-

Muito bem. Mas, antes de piqceder A indica*
d o ~
postuIsdos fundamentsies d a eseola que propugno, permittase-me uma breve referencia ao seu derramamento neste
paiz.
Desde 1891 tenho defendido, em aulas publicas e dissertagões para diversas eadeiias da faculdade de Direito, a s
doutrinas d a eseola eriininal socialiata. A explicagfo ds
eriniiiialidade por eausas sociaes tem sido ha mnito tempo
o. meu postulado inais seguro e iuabalavel. Defendi-o narr
aulas e aetos do quinto aiirio, referi-me a elle na dissertação
do 1ieeiicintui.a (11, expul-o na disscrtaçtio inaugural (2) e

1ogiu giui'idica, ~ 1 vi,. e Caraflere obliieílico del diiilio di reprimire,
in Arcliicio de psichialria, voi. xiv; FPRRI,Socbologie criminelle; LOMnRoaii, in ,Irchit:io de psychiulriu, scimeponali ed anti.opologia crimhrnle, vol. xti; CAVAGNA~~I,
in Pmsiei.o ilalicino, i892; e Fio~swr,
in Sciola positiuo, vol. r. Este$ homeris de sciencia susleniam que a
iioriçsinia escola nàii sc dibtingue da anterior porque tem o mesmo
metl~odopusilivo, e porque alaca so pontos secundarios. A resposta
isegunda olijiirgio vne, nii tuxtn, bem expressa. A primeira responderei o scguinle: Mas eitlâo como existe uma escola antliropologica
ao Indo das c$colas de ~iliiiosopliiapositiva, de sociologia, de anlhropologia geral, de hypnotisriin, elc., que, todavia, adoptam todas o methodo positivo 7
Cont a refoiag5o que ALIMEN.~,
obr. cii., pagg. 18 a 33, largamente
offerece a eslas ubjccç0es sern valor.

(i)Os paiios no pTOCeS80 c>iminul: legislaçüopo~tugwza, &tica
e reformas. 1 vol. eni 8." de 272 pagg., Coimbra, Imprensa da Universiilade, janeiro a niarqo de 1893. Conf. a parte ri e esp. pagg. 17%e

a 176.
( 9 ) A ~grejae a qlaeulão social: amke critica da q c l i c a pmtificia *Uc condiliune opificumo de: 16 de ?%aiodp 18.91, 1 vol. em 8.0
I7h

[ I ) Ibidem, pag. 477.
(2) Sotire os olistaculas, que, mnito n~turalinenle,a cseola Iiinibrosiana preti~iiùeiierguet toaira a einançipação dcCmilira da eseola
socialista, veja-se: Pcc~ir,in dnornulo, vol. [v, yagg. 33 e, mais
reçunteinente, Comiizioni atluali de1 diriflopenule ia liulia, in Anlo-

de 1i0 pagg., coin om appcndiee contendo o iexio Irtino e a versão
portugiieza da encyciica (pagg. 2i i a 318), Coirnbra, Imprensa da
Uni~srsidade,rnaiu de LS'JS. Conf. esp. pagg. 93 a 98 e 207 a 209.
i0
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exarei-o nas theses (I), que suetentei permte a faculdade
em maio do corrente anno. Este livro representa, pois, a
oancatenapllo e exposiçãa systhemstica das minhas doutrinas
sobre eriminologia. Nas n3o b um fructo de precipitadas
inducpões. A maioria doa problemas que nelle verso t&m-me
preoceupado o espirito desde apimeira inieiapão em estudos
tão arduos, sem duvida, pordm tão interessantes e de tão
largo aleancc soeial,
No eintanto, bem pohre e desamparada estaria entre n6s
a eseola eriminal socialista, se o aabio professor da eadeira
de direito penal, sr. DE. HEZI'HIQ~ES
DA SILVA,
na0 tivesse
eolloeado a importancia do seu nome e a força do seu
talento ao serviço e A defesa dos mais earacteristieos postulados da novissima comute de ideias, Sem ter exposto,
no seu eoujuneto, o s pontoa cardeaes da escola e continuando
a guardar, estou bem certo, a independencia de juizo que
Bum dos traços earacteristieos da sua intelligeneia, o illustre
mestre, a que me refiro, teve occasião de dizer, no carso
em que tive a honra de ser diseipulo seu, que a eriaiindidade, como qualquer outra forma de degenerescancia, se
explica prineipalments por eausas soeiaeai, e que 8 posaivei
eliminar, em grande parte, o vieio e o crime do meio eorrompido em que vivemos (2). Porventura a0 auas opinii3ei3, que
em apontamentos lythographadoscuidadoaamenterecolhi(3),

vieram, sssim, eontribuir para que se me iucmtaasem no
animo as doutrinas que, ardentemente, eom enthusiasmo,
inas a6 depois de madura e longiiissi~narefIexZo, me propus,
neute livro, exp6r e defender.
Era preeiso, contra habito8 meus inveterados e bem
eonheeidos, entiParnestas explicações, para qtie se sonbease
que nu0 B famentavel a sittiaçtio da eseola criminal ~ocialista no meti pais, bem digno, por tantissimas r d e s , de
sorte proprieia. Se o meu coneurso B de aoldado sem pduagso, se o meu esforgo pVde perder-se neste Iabyrintho
de theorias deseneontrndas, os trabalhos do sr. Da. HEHRIQUEB DA SILVA,
que, dia a dia, tem acompanhado o movimento de renovap8o da acieneia eriminzl, poderão eonseguir, graças ao seu prestigio, reunir ao lado da nova e
benefiecnte etuzada, nPo s l oe culto~esestranhoe d'este
ramo de sciencia, inas ainda tantos outros profeesores, que,
na universidade de Coimbra, seapptieam, por amor, a e s t a
vivificaiitcs estudos. E d'esta f6rma poder& ainda Portugal
abrir, definitivamonte, iim brilhante periodo de .&&orw
mental, feeunda, moderna e intensissima.

(i) Theses e% univa.so jut'e, I, folh. em 8.e deKlpaginaii, Coimbra,
Imprensa dauniversidade, maio de 1895. Conf. pag 17. AhI, secção 6:
(Do direito eccledinslzm e h diretfo pmd) escrevi, sob n.O crr: -0
crime B produzido por cansas sociaes.* E sob. :n iv: =Rejeitamos,
a pena da moi te..
contra GARUPALO.
(2) Terei oecasião de citar as suas doutrinas nos capitulas i e rr
da parte 11.

O methodo h %cola soeialista Q essencialmente experimental e positivo. A sua primeira base B a negqão do
livre arbitrio e a adopçSio do enterio determinista.
Se atb aqui se confunde com a eseola italiana, nos p
tulados seguintes afaata.se por completo ou opp8e-se formalmente :
L
Para a 'eseola soeialista, o typo erimiaoeo nEo a i a t e .
Reeonbece que a iiegeneresecneia pdde ter f i d o na rnn.

(3) Litãea de dircilopwl colligida~do6 P ' ~ c cdosr.
$~~
dr.BHniriqres da Silvo, f vol. d e h40 paginas, coimbra, i8Y. Vej. esp. pagg. SLI
0 segg., i19 a 168, 487 e sepg., etc., etc.

,
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formaçlo psycho-pbysica de um inùividuo alguns earaeteres
que nlio são eommuns A maioria da espeeie humana. Mas
nem p6de d'ahi eoneluir que elle 8 um criminoso-nato,
nem desconheee que identieos earacteres se encontram em
outros individuos, que não soffrem oa effeitos da degenereseeneia.
Por maioria de razLo, a eseola aoeialista nega a possibilidade de distinguir, pelos seus earacteres, quatro, cinco ou
mais typos criminosos e quatro, einco ou miis elaases de
delinquentes. Apenas separa, ainda eom dificuldades e
sem nitidez, para o effeito de os eollocar fora d a acção
propriamente penal, os alienados dos não-alienados. AlBw
d'isso, reeonheee que, em certos casos, alibs muito raros,
púde o habito da vida criminosa imprimir em alguns deIinquentes uma feiçiio diversa da dos outros.

A escola socialista nilo odmitte a predisposiçLo innata
para o erime; explica o eriminoso e a eriminalidade por
eiusas aoeiaes; e, reeonlieeendo no crime um earaeter esseneialmente transitorio, precisa, para dar a sua noç?io, de o
considerar em doi~momentosdiversos: no passado, iato 8, tal
eomo elle tem sido eonsiderado atd hoje; e no futuro, isto k,
tal como deve considerar-se na organisaç80 soeialieta e nos
eaforgos que para e l k tendam.
A escola admitte a pussibilidade de diriiioar o erime e
ainda a desmoralisa$b e o vieio da soeiedade. Os meios
para eonseguir esse desideratzlm consisteni no estabeleeimerito do soeialisrno integrall, isto é, na realieasão do eonjuneto de reformas eeonomieas, genesieas, artistieas, moraee,
intelleetuaes, juridieas e politieas que eoustituem o prograrnma do sociaIismo seientifieo hodierno.
A eseola, emquanto assim proeede, B eminentemente
aoeioIogiea e abrange, nas suas vastas aspirap5ks, todas as
aetividndes soeiaes.
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Assim se eoníirma, sob um dos seus multiplos aspectos,
esta larga e feeunda tliese moderna: que .a soeioiogia nAo
p6de deixar de ser fundamcnt.almente soeialistar (1).
M a s a eseola não p6de eliminar desde logo todos os delietos. No periodo transitorio d a passagem do actual regimen
individualista para o regimen soeialista eontinuarLo algumas
causas soeiaes a produzir certos crimes; e, na primeira
epoca do regimen socialista, poderzo ainda appareeer, por
impeifeito funccionamento da nova organisapão aoeial, alguns
easos raros de delinqlicneia.
Perante esses crimes, a eseola nzo entende que a soeiedade deva ficar de braços eruzados. Desde que entra no
eaminho do soeialismo, eomepa a ter O direito de subsistir.
E, emquanto d o entra, deve reeonheeer-se-lhe tambem
e s ~ edircito, j8 porque a s causas eriminogenes que nella
residem silo frueto, n8o de todos os seus membros, mas das
elasses dominantes que em suas mãos têm eoneentrado o
poder, jti porque seria absurdo proeurar o bem-estar futuro
de um organismo, em que se deixassem alastrar as ehagas
verminosas qU8 o eorroem.

Para o presente, pois, a eseola socialista, ao mesmo tempo
que promove por todos os meios ao seu aleance o estabeIeeimento, lento ou rapido, parcial ou totaI, do regimen
aoeialista, -conseguindo assim, por eada passo que avança,
uma grande diminuipbo no algarismo d a eriminalidade, -

(i) Vej. as citadas TIbcses ex uniserrojure, pag. 9, secpão 1.: pmposipáo I. O desenvolviriii?ntoe a demonstraçào d'este postuladonão
@de, maii grado a soa inrl~clinavelirii~ioriancia,ter aqui cabimenlo.
Se conjunctura propicia se me ofrerecer, um volume especial lhe
será, dentro em poucos annos, exclusivamente dedicado.
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prop8e a repressão dos delinqiientes eom o duplo propoaito: a) de procurar iinpossibilital-os de contiiiuarern ame*
çando a integridarlc das eondições de existencia soeial; b) de
fornecer, eom a indicaçbo de uma peua pnra eada delicto,
uma eoaegãn payehologiea, que possa ser integrada eomo
motivo poderoso no espirito dos individuos eapazes d e a
conheeerern, afim de que evitem praticar um facto prohibido p e b lei e reprovado pela eonseieneia eolleetivo.
D1aqui resultam os seguintes corollarios:
1.O Q u e a base da punipxo, que tem sido, de faeto, a
eimples defesa de uma ordem ou d e J g u m a s elasses previlegiadrrs, deve passar r ser a defesa da soeiedade inteira,
isto 8, das condiç8es de existencia do aggregado eolleetivo;

181

a) porque ataca a sua, trrnquillidade (defesa ~oeial);e

6) porque, tendo eonbeciniento das preseripçties penaea 9
+

cFa reaeçao que o acto erimiiioso produz na consciencia dos
aeus eoneidadãos, nLo integrou no es'pirito esses motivos
determinantes da abstenplo eriminosa (imputabilidade).

3." Que a penalidde tem, pois, doi8 earaeteres espeeifieoe, que são eondipõea esseneiaes d a sua justiiicaçiío, que
a distinguem dos outros meios d e defisa soeial, e que consistem: a ) na e&acia debrmintmts que ella exerce, como
faya m o ~ a l na
, consciencia dos iiionieirs p o r meio da iiradicaycio
de um ~raale h) na fó~nzaespecUtlissfmina como esse justo daaggraw das oondigães de existenoia social ameapodas arc o$endidas é sentida pelo ooiiscieneia collectiua, pus, sd assim, se
da por 8atisftitu (1).

2.O Que eata base, porem, nRo O suffieiente parti, fazer
punir os verdadeiros eriniinosos, embora o seja para fazer
recolher a um manieomio os delinquentes alienados. Estes,

com efeito, niio podem ser intimidados netn advertidos pelas
penas. Toinados no sou con,jonto, e ainda, no maior numero
d e casos, eonsiderarlos individtialniente, n5o têm eonhecimento d'ellrs, netn podeiri integrar no seu espirito mais esee
motivo determinante d a alistençko torriminosa. -PorBm os
aãoa do espirito tCin conhecimento das penas. Sabem que
os crimes siio reprovados pela consciencia erillectivn. Podem
integrar no espirito, afirn de se colloearein no abrigo das
mil influeneias deleterias do :tinbiento soeial, mais esses
motivos de proeedimento reeto. Se o nlio fazem, eietn sob
n alçada d a lei penal. - Portanto, em presenyn de uin alienado, eomo de um animal perigoso, a sociedndc n t o julga,
nem pune: defende-se pura e sitnplesinente. Em frente de
um criminoso, julga e pune, porqiie elle realisa cumirlativamente estas duas eondipiíes, g m p r e indispensaveis para
que a soeiedade tenha a miasao do

4.O Que, etn eonsequeneia d'eates earneteres espeeifieos,
o valor d a pena 6 muito maior eomo f o r p determinante da
abstençlio eriniinosa (prevengh.~), do que eomo meio de
defeea relativemeute ao individuo, que n2o integrou no
eepii.ito eaua f o q a , e delinquiu (reprees30). Com effeito,
ainda nesta uttima fbrma, o seu principal objectivo 8 a
extinegHo dos crimes, j i pela eorreeç8o do criminoso, jB
pelo reforpo que o exemplo deve ir dar ao senso moral eolleetivo.
:I." QLIC,
por i > : s o IIII:.;~;,,, i 1 ,.)bjt:~fo pe~lali~lade
no
mometito Igislativo a6 p6de scr o delicto, einqiianto que,
no momento judieiario, deve ser o delieto i o delinquente.

( I ) Sobre estas diiTereri~asespecificas da penalidade, consulte,
num sentido em parte seiiielhante: ALIMENA,
I linifi e i inodiwtari
dd'iniputaòilild, vol. I, 18Y&,pagg. I2 a i8 e 365 e segg.
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Quer dizer: ao contrario da escola anthropologica, que deseja
p d u a i r as 130 ou 200 oathqorisrr d e crimes doa codigos
penaes a uma si~nplesclassificaplo dos delinqoeiites com a
indicxçio das penas applicaveis a cada clanse, a escola
socialista sustenta que as 150 ou 200 cathworias alo necessarias para que a coniciencin collectiva siiita a força determinante das penas.
Com que proposi to?
Expliquenio7-nos
Se a lei dissesse, como querem Fr:irnt e os scils correligionaiios, que o criininoso-nato ser8 co~idemnado d morte,
o habitual recolhido s uma cellula por toda a vicln, o passionrrl obrigado a pagar a indcmnisaçXo completa do seu
damno e o criminoso de occasilo coinpellido aganhar, dentro
do presidio, albm do seu sustento, o equivalente do damno
causado,-estas presciipy3es teriam efficacia (admittida, por
hypothese, a clasoificap.~~
dos criminotios) no momento judiciario, porque grndunrinrn a pena conformemente ao perigo
offerecido pelo reli e d riccessidade d e defesa por parte d a
sociedade; mas seriam vzs qilanto aos ddinqiientes posa;uein antes d e commettido o facto, pois que, tratando de
commetter um assassinato, um roubo, ouiim estupro, nenhum
se julgaria criminoso-nato, nem Iiabitiial, etc. Pelo contrario,
se, na lei, a pennlidade tern por objecto o crinie, como
a nossa escola susterita, todo8 R I Z ~ C ~(1118,
~ O BC O Coii)nietterem, corirrão o risco de soflrer o iiid d e tantos annos d e
prisAo, etc.
Aqui surge, 6 certo, urna difficuldade: Q u e ~ nensinou ao
legislador que, por cxeinplo, para. impedir o crime de
morte, basta a ameaça continiia d e 28 aniios de degredo?
Porque niio 26 ou 30? Decerto quc o Iegiiiltitlor nEo phde
justificar iim numero exacto. Mas piide explicar a niedia, a
que chegou, n8o a6 pela acyiio e rrucgiio d i consciciiciu
~
collectiva, mas ainda yda cxpericncia do quc s i liwan rio pro-

prio pais e nos outros povos d e civilisaçlo ~emelhantee
d e senso moral sensivelmente identico (1).
Pelo que respeita, poréin, ao momento judiciario, como
entlio se-trata de tornar bem effectiva a defesa social e de
conseguir o fim principalissimo d~ pena, que é a prevençxo
d e novos delictos, e como, por outra parte, B meencial
veriticar se ao agente coacorrein as condiçaes s t r a z indicadas como indispensa~eiapara que a defesa social assuma
a forma d e penalidade, - ePtAo, digo, b que se torna necessario conhecer bein o ciiniiiioso, o inotivo determinante
da sua acçUo e mil outros requisitos, a que todas as escolas
fazem referencia, mas que a criminal aritliropologica italiana
.soube pôr em relevo, talvez excessivo, no tocante As condiç3es individuaes do reu.

-

-

-

AlBm d'isrio, it cscola socialista, tendo sempre presente a
etiologia do crime, e baseando-se em outras razaes especiaes, que adiante ~erHoexpostas, sustenta:
- A i l l ~ ~ i t i m i d a dda
e pena d e morte;
A improficuidsde das penas carcerarias; e
- A urgeucia d e substituir os estabelecimentos penaes

(I) Conl. ALIYENA,obr. e vol. cit., pagg. 90 a 04. Accrcscenbmosque
a escola anlhropcilugica, desencadeando I-anlas objurgatoriascontra a
proporqzo entre a pena e o delieto, foi afinal reconhecer a necessi-

dade d'essa proporçiio quando se coosidcre o delicto ainda não praticado. Com elleito, ella censurou, como eslamos lerribrados, o adoçamento das lianas, e atl~ibuiu-ll~e
o ini-rementoda delinquencia. h'ontros
termos: Adniittiu que n indicaçãn de uma Iiona mais grave tinha cootido em re~peiloum certo numtbro de criminosos, que, com uma pena
menor, 98 tornaram mais. ous~dos;e pcdio que ella voilasse a Ser
mais severa, isto e, cliiir IP prnpo~~io?msse
melhor ao debicto.
Nem adiiiirs que a et;cola e:iliisso nesta ronlradicçZo; porque a
ineluctavel verdadc íliie, no momento legislalivo, sb p6de consi
derar-se o dalietu, pois iluc o criminoso ainda nao appareceu.
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existentes por colonias agricolas e industiiaes (1) fundadas
no ultramar, nas ilhas e no continente para justa applicaçto das penas aos diversos reua.

Em materia de proweo, a escola socialista reclama:
-A creepão de rnagistrat~~ras
popular@ em todas as
pamchias para julgamento de crimõs de pequena importancia ;
- A separação nbsoluta e completa entre a justiça civil
e a criminal;
-A sutiatitui$o do juiy por tribuna- criminaem coltectivos de orgauisação adequada As exigencias da wiencis
moderna, etc., etc. (2).

O leitor, que ittb aqui me houver acompanhado, terg ji
descoberto as profundas raias distinctivas entre s escola
anthropologica e a socialista. Teri cofnprehendido que a
esta assiste o pIeno direito de viver independente. E haveri,
sobretudo, notado que, sendo uma escola de larpisairnas
vistas futuras e de grandiosos propositos humanibrios, tem,
a par d'isso, as vantagens praticas de differeneiar o direito
penal, de excluir os Ioricos, e bem assim as pessoas que se
Ihes devam equiparar, da stia esphera de acção, do justifiar,no momento legiaintivo, a íixafto previa da pena para
cada delicto, de conservar aos cotligoa viger;tes a enume-

(i) Co~il.subrc esic assumyto as reclania(õ~sdo socialismo ( A
sgrqa c a qiresltio social cii., pag. 97).
(E) Pela sua pro~irianatureza, o presente volunie não comporia
a exposição desenvolvida nem mesmo a enumerafio complet8 das
relorms~de ordern strictnrnente judieiaria. As poucas, que indicamos,
iPm funòam~nrosem certa medida conhecidos, Dias careceni de axplicações demoradas, CIUC~em conjunclura mais OppOFlUUa, me permil
tirei luer.

.

raçzo dos crimes, e de fecundar os seus preceitoe pelos
principias que a dominam.
Por esta forma, a escola criinind socialista, mostra-se,
ainda uma vez, pacifica; pois que se proptie banir o crime
r3a sociedade, sem destruir, antes rnelhoranrlo e completando,
os codigos penaes que a tutelam. O seu fim remoto 6 a
auppressb coinpleta de uma chaga que s tantoe tem parecido incuravel. O seu fim proximo 8, nKo s6 a preparaçllo
dos meios melhorea para attingir aquelle ideal, mas a prevenção cuidadosa dos crimea e defesa da sociedade sobre
bases em parte jA estabelecidas e mediante condições de
rigorosa exactidtto scientifica e monhecida utilidade pratica.
Ao contrario da escola anthmpologica, que, pelo seu peaisimismo, tende a fazer antibiar,os espiritos, a escola socialista d um genetmao incentivo para todas a% actividades
intelligentes, sinceramente dedicadas ao bem da humanidade.
E tem, por fim, este merito supremo: ainda quando o
seu ideal fosse irrealisavel, ainda quando aB suaa miragens
de universal felicidade constituiasem um sonho, nenhuns
prejuizos resultn;iain da sua applioaç8o concreta As leis
penaes positivaa; pois que, ao que jB se deprehende do
exposto, ella quer conseguir o BEH remoto, mas s6 por
intermedio do B E proximo.
~
Quer o BEMpelo BEM.
Comprehendd-o-ha exhuherantemonte quem se dignar
acompnhar.me na segunda parte d'este livro.

PARTE II
OS PRINCIFIOS

CAPITULO I
Os criminosos
summsrio :- I .

Razão de ordem. R e f u k h das anormaIidades
phy~icasmais geralmente reconhecidas nos delinqueiites pela escola criminai tintbropologica. -Pequena capacidade craneana.
Dados contradictorioa. A verdude no meio termo. Inutilidade completa dos trabalhos craneologicos atb hoje rea1isados.-Mandibula periada e desenvolvida. Refutaqlo d'essa caracteristica por
FhtA e, obre tu do, pelo sr. dr. F m z
?d~carm.- Anomalias
da face e, em especial, da fronte. Opiniio de MAW. IndicqUes
pessoaem. Applicaçfio da lei da ontogenia e phylogenia para demonstraçb da nenhuma importancia d'aquellaa anomalias,-Asymetriae craneanas. Sua existenciit, em proporpão egual, noB criminoeos e tios honestos.-Folh de barba e csbello abundante.
Futilidade d'estea caracteres.-Physionomia effeminade no homem e viril na mulher. Defficiencia de trabalhos. Explicaçh da
pretendida caracteristica -Mancinismo e embidextrismo. Proporçaes d'esta nota especsca. Observqão peasoaI. Inducç6es.
Donbina a estabelecer. -Pequena força muscular nas m h . Declaraçh insuspeita de Mimo. Agilidade. Sua explicapão peremptoria. Outras caracteriaticas. Insenrribilidade physica. Casoa
obaervadorr. Te~temunhode DOGTOIEWBKI.
Inanidade das doutrinas
a eate respeito professadas pela escola italiana.
11. Transiçiio. Anomalias psychicas. A inmemibilidade moral
dos criminosos. Sue realidade incontestave1. Explicação do seu
apparscimento. Ae culpaa da sociedade. O desgraçado photogaphado por DO~TO~EWBKI.
Typos nacionaee. Conclus~oa tirar.Vaidade, orgulho e imprevidencia dos criminosos. Confronto com
OB honeatoai. -Anomalias
intellectuaes. Tatuagem. Importancia
que a este caracter tbm attribuido os anthmpologistas italianos.
Sua e x p l i c q h racional. Inipossibilidade de dar 4 tatuagem uma
feição atavistica. Teetemunhoa insuspeitos. -Linguagem espeaial
doa criminosos. sua restricta importancia e diffusb. Como Be
desenvol* e propaga. -A firma pAogrqAioa de escrever. Sua

-

-
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explicsção.-Amociaçües criminosas. Seus typos mais accentuados. Desmedida importancia attrihuida pela eaeola italiana maneira especial como os criminosos vivem nessas associagôee. Um
parallello entre os direitos concedidos aos fracos nessea sociedades
r u d i i e n t ~ r e ae os attrihuidos aoti esmagados no meio social.
111. Conclusães do exposto. Inexistencia do typo criminoao.
Como se poderia cliegar 6 mesma convicçXo por outros racioeinios. Erros fundmentaes nas observapües ate hoje feitas: Incapacidade relativa; falta de proporçb no numero de caractercs
examinados; photograpbias em vez de pcssoas; disparidade de
methodos; orro nos elemenfos aproveitados p u a confrontos. Conc1usBes.-Repulsa da saída, achada por alguns partidarios da
escola, de adoptar vurios typos em vos de um d. Insnidade da
clussificsçh dos delinquentes. Contradicçães da escola. Obstsculos
que A clasaiLicai;iio levante a wearreira do crime.. Argumento
~yltogisticode I h ~ s r-Inconvenientes
.
da cla~~ificqCo,
ainda que
podesse ser feita. Casos raroa em que se póde distinguir um criminoso habituat de outro occasional. Meios n b antliropologiooe
a que, entretanto, O necessario para isso recorrer. Conclusão.
IY. Interpretayio do delinquente. Divergeneias da escola italiana s este respeito. h'ciccssidade de percorrer, em g l o b , as snas
doutriiins. - Synthesc. Rejeição, por abaurdo, das theorias da
Inevmse criminal,^, da *narindidade biologicau, e da unevrosen
e ~,neurasthcnian,e, por insuficiencia, da manorndis moral.. Ilefereneia L hypotliese de ~ R O quc
, póde vir em aoccorm das nossas
doutrinas.- O atwiaino. Seus pretendidos fundamentos. Resposta.
Atavismo siirnerite psyehico de M i i r r ~ ~ a i reaC~LAJUNI.
Sua repulsa.-A epilepsia. Derrumamciito d'esti thcoria em Portugal.
Differençae entre a epilepaia e a crimiualidade. Resultados w n tradictorioa das ohscrva+es.-Loucura
moral. Em que consiste.
Divergenciae eobri! a alia propria cristeiicia. KcjeipKo d'esta
theoria.
V. Degenereacencia. D e h i ç ã o claasica de MOFE. Caracteres dos degenerados. Podeiri acceitar-se cumo seguros os caracteres physieos? Negativa de FhE. Iinportanciri da degenerescencia.
Divergencia dos sabios no estudo das suas relagiies com a crimi.
nalidnde -Transição. Ensaio sobre a determinação do typo primitivo ou nomal da humauidnde. Retrato do homem primitivo por
SYEWCBR.
Fundamentos em que se baseou para o estabelecer. Davidas que ergue o proprio H~arcnos.- O instincto moral nas primeiras aggregqões humanas. Sua demonstraçh pelo confronto

-

com algumaa especies animaes anteriores ao homem primitivo.
A moralidade de algumas das UURSsociedades. Exame dos mais
antigos povos, a que a historia se refere. - Comprovação pelo eu.
tudo dos sdntimentos dns creançaa. Monstruosidades que alguns
philowphoa e criminsliatirs Ihes attribuem. RefutaçZo. Instinch d s
sociabilidade naa creanpas. Os fillios dos selvagens. ConciusHo.
VI.- Causas do deavio morliido do typo normal primitivo,
Prospecto das sociedades nmcentea. Formação de duas classea.
0 6 choques de iiiteresses. 0 8 maus e~empIos~-O egoi~moe n e u ~
resultados. A posse exclusiva da terra. Immoralidades d'shi rasul.
tantra. O estado social no momento presente. A sociedadedesviada
do seu natural caminho por desvios atructuraes~importanten.Medida em que a degeneresceiicin influe na criroinulidade. Exoggeros a este respeito. Doutrinas a fixar. Conduajes do exposto.Restimo : causas sociaes da criminalidade. Transiçlo para o capitulo immediato.

A escola anthropologica definiu O typo criminoeo como
u m a variedade do genero humano. Constatou o s caracteres
physicos, uiornes e iiitcllectuaes que o differengam d o hom e m notirinl. Explicou o scu npparecimento e peraistencia
ou sociedade p o r cansas biologicns. E, p a ; ~as applicações
judiciai+ias, ~ I a s s i t i c o uos criminosos e m cinco cathegorias.
J i fizemos o r e m m o d'estxs doutrinas (1). Cumpre-nos
a g o r a criticnl-as (Z), e apresentar a interpretapão do delinq u e n t e segundo a escola criminul aocialista.

( 1 ) Yej. supro,parte r, cap. 111, pagg. 81 a 93 e 96 a 99.
(2) É hojeum logar-commuin, que a v a s ~ l t o uo proprio jornalismo
poliliço, o dizer: '.O tylio do delinguenle-nato esla morto. Essa cooc e y ~ ã oile L O M ~ R O
t i: nh;indonada~.
~
O sr. FBRREIRA
D+USOADO
(A
enthropologiri cp-imina! 8 o congresso de Bmrllas, pag. ix) rae mais
longe : ti.oça O que elle chama O lmbrosisma! Diz que elle fie ~entmturii coni a casca eaYo estuda a amendoarl Accrescenta, referindo-%

ii
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A priineire anormalidade physica do ci.iniinooo consiste,
como vimos, na peqiieiut cop~icidailecvlaneann. Na verdade,
j X ein 1879 BEKEDIXT
dcclarnrn ter encoiiti.ado no^ crimiiiosos uma capacidade crazienria inferior, em nibdia, Q. dos.
liomens normaeli. FERRI
(1) e NARRO
(S), depoia do invest i g a $ ~ cuidadosas, c h e g r a i n a identicas conclusões. E,
se Loni~~oso
(3) n!io ae collocou inteiramente ao Lado d'este
parecer, sustentou, entretanto, com o a u d i o de quadros
gr~;phiçoa, que $50 muito imis frequentes, noà criniinosos,
os cranws pequenos do que os craneos grandes.
Blas a estes oboervarlores pacientes, eu, que n3o fiz

ipeça Filho da C(rrolitla, de Scii~.4~iiACH,
cliie *o lbeatro j i explora
com exilo na cnriii'di:~moderna o.: es:iggPr09 d'csra hypotheie.1 Poderia provar ao illustre professar p e . uas soa.; iibra~,não mostra
ter tomado iduiro ronhtcinmto do 1 ~ L1 U M B R ~ ~Poderia
S ~ S ~ Jprova~lhe
O.

que a comedia referida, ~endograciora nti enlrcctio, e, entretanto,
absolutaniente daslituida de verdade em ludo o que rcspeila a crirninologia moderna. Mas.. . para qud? Kio rne ouviria, por certo, e
continueria a surtcnt:ir que (,o il.ií>ia, no ?.?todo d~politrcia,e cotnmum ao espirito heirnatiou e que *neste snilido, iodo o larirnem P crimivaro eis potrncrn. náo em nclow (pag. cit.). E eu teria de Calar-me
perante esse curioso n~narici;\mu iifinzinaEa, conio o sr. Z i ~ ç s ~ ~ n o
uhania á siia theoria, para que uãci se disses'e que queria çollocar o meu eapirilo fóra de rcgra tãii.. . absoliiia,-chamemos-lhe
as?iui.-Voltarido ao t ~ p olombro~i~ino,
r:crto i! que o systpma de o
negar pura e siniplesnienie pcide ser cutrimodii, nias uão B rcientillco.
Eis por que entendo nricesquriii esboçar a refurnção que vae ler-se.
Drsprovido de conhpciri~rntosprecisos rlii anttiroyologb gci':il, não
deixarei, talvez. de errar. $Ias, qiip, atc~~~dcudo
i minha boa-uontade,
o s doutos nie relevem u iiuc n5o Ihrs parecer fiem exaclo e, sobretuilo, a parciirioiiir de 1t.rrrio. t i clinicos, que, no inlrresse proprio e
do leitorl puz. quanto posivel, de parle.
( i ) Sociriloyir! criininclle, p:i& 31, e espec. Ardiicio de psichialna,
scimze penali e a7atmpalogia c7 imivrcab. vol. I v, pag, l d 1.
(4) I carmten dei deiinquenti, pagg 193 a 2'31.
(3) L'hommr criitlinel, p:igg. i65 a i&.

experiencias pessoaes, posso couti~aliGtos trabalhos de Boa1)IEK ( i ) , COUQNET€! DE PAOLI(S), HEGER
ET DELLAMAUSE (3), TEX-RATE
e PAWLOWYKI
(d), C o i l a ~e Rous~ E ($1,
L
yiie, iiicdi~idocuidadotamente diveraos craneo8 e
comparaiido os dos criminosos com os doe homens honestos,
concluiram que, em média, 8 iiiaior a capacidaùecraneam
d'aquelles.
Provam euteu dados coutradictorios que aa inveatigaçhe
têm sido mal dirigidas, que os confrontos não têm sido w r u plilosos, e que a verdade. . deve estar no meio termo (6).
li esse o fiucto dos trabalhoe de B~ANOUVRIEH(7), de ORcrra~siír(8) e do proprio COKEE(91, que assim modificou
as ideias que, d e collnboraç30 com ROUSSEL, anteriormente
tinha exposto.- B ~ A X O U ~ R I E R ,com efieito, logo no congresso de Roma, então quando as diiritiinas lombrosirtnarr
eram acclttinadaa qurcsi unanimemente, declarou, ao apmseiitar, nuni quadro clni.iusimo, o resumo diis suas observuçOe,: ~ E x t eqtiadio denionatra, de uiua maiieira frizante,
que n w i i e de ciatieoe tios asxas6iuos nio se distingue

.

{i) Étir@s a ~ ~ h ~ o p o l o g i$ri.
q w ~iiiw strie & crúres dassassinq. Ni
Rmue d'rtnffaroyulogle, 4879.
(2) Sti 26 crirnii di ciiminali, in Archrtio dipsichintria, vol. ui.
(3) Bludes sur 18s M I P ( ! ~ È K . c - ~inl)~iofogiqu~s
d ' u s ~ a s s i~ ~~ C I L m
I ~ S
Befgiqile, 18HI.
( 4 ) S u i qi~rlqwscrtilws rfe ci~iriaiiiels.in R~cwd'onthliropoiogogie, Wif.
ilii &tude d ' w r s 8 i . i ~de t ê l a de crimineis r m ~ & - s ala Illiwjn;edamIwrtic di! I'ko/e de Birsf, i11 HH?W d'~nl/rropoloyie, 1883.
(6) lia selriprc, dizia GERUZKZ,entre dois arlreinos ri~rnialrnrnte

oppustos, um sal~itarmeio temo, que ft?queotemeote si: desprasa P
cnsta da vrrdade.
(71 Comrnunicafão ao congwsso de Rooia, Acles, pagg, ilg, ii6,
ih6 e i47.
(8) Relalorio apresentado ao congresso de Paris, Acles, pag. 393.
(9) Les crimainela, cu~~ac~Sres
plrysiyires e6 psycholrig~gir~s,4889>
yagg. I&
e segg. e efip. pag..PO.
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anbropologos querem vêr .raias distinctivas entre deIinquentes e honestos. O proprio Lornitoso (I) não parece
dar-lles grande importancia, e AMADEI(2) affirma que,
nessa materia, tudo 8 por ora vago.
Entendo, pois, com S I L LY~Co~rBs(3) e com F u n GWTE(4), que a antIiropoIogia criminal niio tirou, 8th a o
momento actual, resultados apreciaveis dos seus estudos
craneologicos.
E 8 de esperar que tambem d e futuro os não tira.

muito, sob o ponta d e vista da capacidade, d e uma serie
d e homens normaes, einquanto que a serie de Iiomens distinctos offerece iirns capacidade maior que a de todos os
outrosz. No congresso de Paris, quando de iodos os ladoa
se ouviam jA protestos contra a existencia do typo crimiapresentou um relatorio, em que s e connoso, OECHANSKI
cluia por declarnr s capacidade craneana dos criminosos
russos egual d dos homens normaes. Emfim CORRE,d e
accordo, em parte, com LAWEBGNE,
inclinou-se, n a aua
obra insuéipeita, para a mesma opinião, dizendo que essa
a p a c i d a d e foi encontrada ora maior ora menor.
Tal 8 s primeira anormalidade pbysica dos criminosos!
E n80 me refiro, por brevidade, i a contradic*
e desmentidos rmpeitantes rl medida da circumferencia craneana, ao
confronto entre a sem;-circumferencia anterior e posterior, ao
indice craneano (I), o a outras enpecialidndes em que alguns

( i ) Não se confunda o indlce craneano com o indicc cephalico. Esle
ultimo, que tantissima imporl3ncla lern para a antliropologia geral,
B iomado sobre a testa coberta da?:partes molles, isto é, durante a
vida. Aquelle & taniado sobre a caixa ossea da testa, isto 6, drpois
da rriorte. Como notam todiia os Iratadisias, ha diireren~asde resuttado entre um e outro em virtude da grorsura, nulricão, &c., maiorcs ou menores dos individuos vivos examinados. Entretanto, um e
outro indice sPo obiido~,co~iioB sabido, pela relaçáo eentesiinai
entre o maximo dlamelro longitudinal e o maximo diametro transversal. Designando o indice por r. o diamelro longitudinal por I e O
transversal pm 1, a relação obicin-se por esta fórinula simplissima:
x = ' ~ Dn
. tu306 OS indices (cephal'orbilal, racial, fi,ontal, iviopelvico, nasal, etc.) 950 estes OS mais importante^. As classificações
de TOPINARD
e do italiano LIVIfundam-se nellcs. Assini B que ha
Iionicns dolicocephalos, Iirnehicephalos e ortoc~pl~alns,
com varias
divisões e subdivisões.-Mas, perdia.rne.. . Que os entendidos desculpem a irreverencia. Nâo 6 proprianiente para elles que vae escripia
esla nota.

MondijuEa p e s d a e desenualuida: eis outra caracterhtica

30 typo delinquente. A escola (5) acceita-a como uma d;ia
mais especificas. Todirvia F ~ R E
(6) nZo .lhe reconhece a
minima imprtancia, e o nosso erudito compatriota, sr.
FEERAZ
DE ~IACLUO,contradicta-a de-um modo absoIuto. Ji no congresso d e Paris (7) elle tinha defendido
essas ideias; mas, num complexo estudo sobre o crime e
o criminoso, aprõsentado ao congresso d e Bruxellas, disse
terminantemente: rA mandibut dos criminosos 6 considerada por todos os anthropologistas, mesmo pelos mais
illustres e reservados, como sendo mais volumosa e pesada
que a dos norinaes.. . Mas todas as medias das medidas
mais importantes tornadas por mim, atB hoje, sobre cenDa.

4

(1) Ob. cit., pag. i68 e 169.
(4) Crani d'assasxini e m*ritierazimi de craniologia psichiairicocriminale, in Archivio dipsichiaf ia, vol. IV.
(3) Lu m'sis del detecho penal, 1831, pag. 118. ,

(a) L'anthropologie criinins?le, I89i, pag. viii.
(5) L o ~ s ~ o aob.
o , cit., pag. 168, e Cranio criminal^. mdio com wlodo galloraiano, in Arcl~a'riode psid~iralrb,vol. rx, pag. 416; GABO.
FALO, B'inrinoioiiia, Ir. porl., pagg. 67 e 89; e FERBI,
obr. e 109. ci!.
(6) Iligédresmce e6 criminziild, 11888, pag. 72.
(7) dcles, pag. 39i c segg.
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tenas de individuos portuguezed contemporaneos, $50 rnaiores que as medias doa assassinos tambeiii portuguezesn (I).
NXo quero d'aqiii concluir que as mandibulas dos ciimi-

nosos sejam mais leves e menos volumosas que as das pessoas honeetns. Seria fugir de tini erro para cair noutro.
Quero apenas deduzir que os ci.imiiiosos e honmtos tem,
indifferentemente, por causaa estranhas ao crime, mandiliuIas niaiores e menores. Encontral~asem Portugal de
uma fórma e na Italia dc outra, eignifica s6niente que nlo
ha razões ~onclridentes,nem
as julgar rriaiores, nem
para a8 julgar ruenores.
Parece-me isto logico.

A grande tupxcidude orõifarin, o indico orb8tario s e w
Ihante ao dos cretinos, as arcadas sobrsciliares salientes e
as orelhas em forma d* alisa ligam-se ti fronte fugidia
e m t ~ e a npara iridicar aos anthropologistaa crimiliaos traços
bem nitidoi da selvageria do critninoso. >Ias um sectario
insuspeito declara que nLo encontrou esses diversos caracteres em proporg8o notavel e qiie lhe appareccrnm tambem, identicamente, nas pessoas honestas. Assiin fsla
Mauao (2). Accrwcentarei, ainda, que, nas nossas populaqães roraes, e sobretudo noa habitantes das regiões montanhosas (Serra da Eetrdla), te11110 observado idanticos
caracteres em hoinens do povo de honestidade indubitavel.
Parece que ellea devem, pois, attribuii-se A cuiidiçio desgrasaaa em que ti:m vivido as classes miueraveis da
sociedade e nPo a uma correlaçlo cotn os iinpiilsos ciiininosos. Sendo assim, nio ti ainda de admirar que alguns
observadores os encontrem etn maior numero na popdaçh

(I) Crim e8 criininel, 1894, pag. 113.
Obr. cit., pag. IJ7.

(2)

-

das prisBes, uma vez qno esta 6 quasi constituida uiiicamente por homens saidos d'aquellas classes (1).
Farei ainda uma iiidicaplo essericial. & conhecida a
lei da relação entre a ontogenia e a phylogenia, posta em
tanta luz por Moae!iu, PEHEZ,
BAIN, TAVE~ZNI
e outros.
Segundo essa Ici, o desenvolviniento do germen individual
reproduz a evolup30 da espeeie. A cresnça tem, na primeira infancia, os caractcres do selvagem primitivo. A vida
do horneni syntlietisa a vida da humanidade.-Esta o n t r i n a
parece iiicontcstxvel, sobretudo quando se ndrnitta apenas
uma reproduc@o reluti~a,-a avalinr pelo acdhimento que
lhe dispensam sabias illustres. Appliquemol-a, portanto, ao
nosso caso.
.
Eomnoso e os seus amigos encontram naqueIles caractores um dos mais iriabalaveia testeinunhos da regressno
a t a v i a do criiniiioso. Ora aa creangas 830, em muito menor
proporç%o, attingidas por taes signnes de inferioridade.
Nota-se mesmo qiia uin ou outro individuo de conformaçEo
regular n a primeira infnircia se transforma, p;lasdos.annos,
na figura antipathica que taer caracteres iiidicam. Forçoso, '
8, pois, acreditar que os nossos velhos antepassados ao
menos n b transmittiram adeformaçlo da figuraaos cidadaos
conteinporaneos, criminosos ou Iionentos, que a têm.

.

As asyrnetriaa e aiaorniala'dades do craneo afio novos caracteres differeiiciaes do typo criminoso. E todavia RIBBE(2),
HousÉ e WARXOTS
(3) affirrnam expressamente que a asy-

(1) HouzÉ, no Bulletili
lu sockld d'u~hropologia.~ vrr,
l .pag.
433, encontrou, em Mendonrk, alù~irniuilo pntriarchal da Flandres
de levante, 5.1% d 3 PCSSULS
~
Iionesb~CUIII as orellias cm nnsal
(2) Reuue d'nntliropologie, 4888, pag. 350.
(3) Relatorio apreseutado ao congresso de Bruxellas, Actes, pagg.
121 e segg. e 458 e segg.

1
metria e a ;normalidade, em honestos e criminosos, constituem B regra, e que se #de apontar como raridade o
homem bom ou mau que offerega :I observaç%o uin craiieo
nomal e symetrico. Seinelhantemeiite, o diutincto professor
de anthropologia, TOP~NARD
(I), declara tcr encontrado
nos homens honestos, pelo menos, uma proporglo de asymetricos e anorrnaes egual 4 reconhecida por Losnkoso e
outros na populasZo das cadeias.
Vem em segnids a polrca barba e o cabcllo abundante.

S E R ~(2)
I e outros enthusiastss do credo loinbm~iniioligam
pouca importancia a este caracter. E, tia verdade, -a despeito dos proverbios popiilares, que, sob certo aspecto,
poderiam contrapor-se aos contos, tmbern populures, para
entreter creansas (pois que, alBm, o ci.iininoso n%o tem
barba, e, aqui, o bandido d um misersrel hirsuto, coberto
de longaa barbas negras), - a despeito da rsabedoria das
naçzesr e d a . escola italiana, todos nds temos visto
homens honestissimos sem uma ponta de barba e facinoras,
como Jolo Brandlo, cobertas de cabellos na fice. E a
quem me queinl replicar que se trata, nLo de apontar cnsos
excepcionaâl, mas de avaliar proporçGes, respnndeiei que
ALIMENA
(3) observou attentamentc os handidos da Cnlabria, e, ee encontrou alguns privados de barba, deparo11
com a grande maioria barbadissimos, e, para nZo citar
outro, com o famigerado Pedro Bianclii, auctor de uma
centena de assassinioe (4).

'

'

Com a physionornio feminina na homem e vidl n a mulher
entra-se no problema da criminalidade feminina. Aqui n#o
ha dados para contrap6r aos da escola anthropologica. Nem
sio precisos. Pois qtie Loxv~osoe FBRRERO(1) 86 obaervaram uns cinco centos d e mulheres, MARRO(2) menos de
meio cento e TABNÒWSKI (3) dois centos e meio. Total: oito
centos de criminosas da sexo fragil, quasi todas condem- nadas por precocidade noa delictos carnaes. Porisso LOMBEOSO chega B conclus?io de que o tppo criminal feminino
8 rarissimo. - Por outra parte, oa confrontos foram feitos
com rnulhewu normaee. Mas, se s prostituição 6 tambem
crime, 'quantas deshonedas n3o 6 preciso separar d'ease
nutnero de qiormaes? Os erros pullulam. O assumpto, spezar
do intereese que desperta, s6 agora começa a ser bem estudado (4). Nenhum valor têm, pois, os trabalhos [Ia escola
authropologics Acerca da physionomia viril da mulher ou

:.

-

( I ) Actes du dni;rit% rongrh, pag k89.
(3) L'ailhropdogie crimniclle e1 ser cri$iqacs, in Regue blemntionak, de 40 de novenihro de (889.
(3) 1 limili e i rnodificnlo~.idell'implrtubiliia, viil. I, pagg. [:i0 e i57.
jb) O bitor interassadu e rninucioao terá talvez uma ohjecfão para
me fazer: -Concedo que a falia dc barba não seja uma caracteristica

doa malfeitores. Mas, acerca do cabello abundanle, nada vejo apontado, e fico, poi.~,no direitn de hzer reuur&ir. por esse lado, o lypo
Inmhrosiano*. Heapondu: Creio piamenlr! quo a abundancia dos ea.
bellns B freqrienliasima nos cririiinosos. E, se não replico qire o B
tamhom nos hoincns norinaes. da mesma eüade, B porque não
quero duvidar da perspicacia de quem me tB com a rolutação de
caracteres liililisaiinor.
(i) La doma delinfuenle, Ia pi'osti[ula e 10 donna noimale, 1893,
pag. 351. Conf. os trabillios de TAUSBO.
( 9 ) Ohr. tit., pag. 993.

..

(3) &tude an~liroponu'lripiierur Ies prodili~e'eset les uolnwes, 1889.
(6) DR RICKERR,IA criminaliti fi'nainine, in Bdgipe judlcMit%-,
vol. x~rx;Amur. De I'homicidc comnzis par ta fenime, 1891; e especialmcnto MANTP(;AZL, Fistologia della donna, 1893, pag. xrv: e
NAECKE, &lude compa~atirede8 ~ i g n r sde d6gMre~cencechez ieS fmmes nomalrs, Ies f~mmmullcinfes d'ali4nn.itionmentale et les fmws
crimindles deuent~salidnPcs.eommirrilcaçáo feita aocangrcs- de Bruxellas (Actes, yagg. 287 a 293).

,
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feminina do homem. Esta, quando se encontre em proporç8ea anormaes, deve attribuir-ie & reclusPo e isolamento
dos criminoaos nas penitenciarias em que são observados.

Mancinimo ou ambide8tRsmo: eis outra anomalia. Verificou LOBBROSO(1) que um grande numero d e delinqiientes
' s e servem da mHo esquerda em vez da mão direita; e
M ~ m oj4), acceitando o facto, sccrescentou que outros s e
servem indifferentemente das duas mnos (3). Todavia', j B o
proprio M A ~ ~ perguntava
RO
se nio sería este um vicio educativo. JOBERT,
estudando d e proposito o asmmpto, chegou
A conclusEo d e que O rnancinismo e o ambidextrismo alto
qualidades adquiridas e muitas vez- uteis, e u8o o reauitado d e qualquer. defeito organico (4). Accrericentarei
uma observaçno pesaoal. Conheço dois irmXos que, por
imitação ou por outro motivo estranho
sua nattiresa,
se habituaram, em - c r e a n p s , tt servir-se quasi exclusivsmente dri, m8o eaqrierda. Os paes, ao aperceberem-se do
facto, tentaram remedial-o pela educapko.-O mais novo dos
doia i r m h 86 conliervou o mancinismo para o pugilato,
para o jogo d a pedra e para exeicicioa gymnasticos, praticados longe daa vistas paternas. O mais velho s6 perdeu o
mancinismo no uso do talher. D e resto, no bilhar, no jogo
d e cartas e em outros exercicios mesmo praticados perante
a familia, a mgo esquerda ficou sempre prepondorante.
D'aqui conclúo que o mancinismo 6 um habito, que s e

adquire ou perde pela edueapão. S e o habito jA tem fundas
mires, como no caso do irmgo mais velho, os cuidados da
educaçko poucp podem conseguir. Ainda aiisirn, conseguem
aigrcmrs coisa. S e o habito 8 maie recente, os cuidados d a
educap80 mseguani tudo pualitu attiiagem, maa deixam restou
d e manciuisrno nas manifestaçi5es a que uso podem estender-se. Tal o caso do irrn8o mais novo. Esta obw~*va@,
que garanto, mostra quanto aio pueris cwtos dados colligidos pela escola anthropologica para a formaç3io d e um
typo criminoso (I), e responde ao ar. JULIO DE MATTOS
(2)
que O q u e r d i s m o não 6 tiio excepcional em individuos
normaes como ae lhe afigura (3).

-

(i) Obr. cib, pagg. 325: e segg.
(2) Obr. cil., pagg. I78 e segg.
(3) Tambem o Sr. JER~KYM~
DA CUNHA PIMLNTEL
encontrou, na
penitenciaria de Lisboa, - ondu só estão criminosos de elevada cate.
gotia,-individuus arnbidextros. Não, porem, muitos. Sb alguns, c m o
parece deduzir-se do eeu relarorio de 1887. (Ed. de 1890, pag. 96).
(6) Les gauders wmparts auz droBiers, 1883. .

{i)Contra a explica$ão do ~manrrnismo~
por uni regresso atavito,
póde ainda dizer-se, com TARDE(Philosnprhiepinabe, pagg. 65 e 66),
que mos animacs não são esquerdos~.O que quer dizer: Provavolmente os nosaos recuados avós tarnbem o não foram.
(2) A lorccui.a, paK. 320 e 321.
(3) 8 opportimo rt!gisiar aqui a opiniáo do sr. Josf PEREIRA
DE
SAMPAIO
( B R u Naccrca
~)
do typo criniinoso. "Apezsr de todas ap. replicas, -diz cllc, - o typo do criminoao-nato parece indubitarel.
Destaca, conio o seu trisie irnião alienado, por stigmas irreductiveis,
não um unico caracteristicamente diilerencial, mas todo um sysiema
conjugado: o sinislrismo ou amhidexldsmo; a asymelria; a pallidoz
citrica, rnongoiica; a carencia de barba. Estes dois uliimos tragos são
tão sssoneiacn quc raro falham, e o povo, de toda o tempo, se fixou
no seu ~mtido,cdhsignando-os cm proverbius-Esies individuoe sã0
incoriigiveis; não dào presa ao curalivo riiorat-. Faço esta transeri.
p~áo,não para reiütar de novo as raracWrislicss aqui dibs, mas
para fazur notar que só quatro dari mais exterio~eskwam pelo illutre
publicista aproveitadas. Como podera observar-se, elle esti bastante
imbuido das duulrinas da escola italiana. (Vej., nas Notas do dia,
o capitulo ciinsagradu au marquez de Liancourt, pagg. i98 e segg.).
Mas, pelo poder da sua intstligencia creadom, sahiu fora das suas
maxirnas; e assirii B que, tendo rejeitado, no capitulo ieupeitanle a
DPBLER (obr. cil., pagg. 16; o scgg.), a pena de morte, neste logar
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Apparece-nos agora, na lista das anomalias., a peguena
forga mtiscular nas maos comparada com a axtraordinaria
agilidade dos criminosos. A este respeito limitar-me-hei a
dizer que MAI~NO
(I), estudando as mãos com todas as
minucias, chegou a concluir que do seu exame não páde
tirar-se qualquer inducçzo segura. A extraordinaria agilidade nada prova. O genero de vida a que se entregam
os criminosos ha d e desenvolver os osgãos que lhe &o pteis.
L)e resto, os confrontos com os homens normaes deveriam,
para ser dignos de credito, respeitar a individuos saidos
d a mesma classe social. Ora o que se tom feito B precisamente o contrario.

--

Nada diremos quanto A3 degenerc?seencias alaoolims otcepikpticas, porque temoa de voltar aiiida ao assuinpto; e, pelo
que respeita tis manchas de pigmentação, degenemçito calca-

tranacripto, ao reunlr a doutrina da escola sobre os caracteres do
crimiaoso.nalo, deixou iambein da a acompanhar, [iois sb referiu
mui poucos e bem lallivois.-Náo se es~avendo o cspirilo do Sr. BRL~NO
proioatando contra as reslantcs anormalidades aiiribuidau ao delinquente-nato7 NHUsc desoubru u pubiicista riscando apeyuana cupacida& crareana depois de a ter escripto o dizimando, assim, successivamente, atb quasi a annc~llar,a obra da escola anihrnpologica?E não
se nota como etle vae b a s e a r a nos provcrbios populares para esconder
a mingua da documciitos dos esçripturcs çunsultarfus9-Ao alto couceilo que formo dos meriu8 intellectuacs de uni dos nossos homens
mais erndims e de mais originaes conceitos, devia eu esla explicação
dc uma passagem em que tão discordes nos encontramos. Infelizmente,
não 6 a mica divcrgencia, e se esta se altonua, oulras ha que sk
irre3uciiveis e fundamen1aes.-Talvez isso seja, cnlrctrinio, nccossario para compensar o scm.nurnern do ideias e doutrinas em que
mantemos eoinplsia acr:ordo Nio t! verdade?
(i)Ohr. cii., pag. 90. Conf. LOMBROSO,
L'onthropdlogie crhimlle et
s n d c d s progrès, 1890, pag. 35.

ou acIwose, descobertas em grande proporção nos cmtroa
nervosos dos delinquentes, apenas notareinos que muitos

' rea

sectarios d a escola julgaram preferivel n5o apontar estes
caracteres a ter de os defender. Veja-se por aqui, e pelos
meios de defesa que temos encontrado nas outrw anomalias,
quanto aqueliss seriam prnprias para constituir o typocriminosol E muito mais para o distinguir no tribunal !(l)
Para teiniinar n. apreciaçiio dos caracteres physicos, i-eata-nos falar da insensibilidade. Attribuein.lhe os italianos
grandissiina iruportancia. Ligani-lhe os plienornenoa d s a i s vub+eraãilidgde, f i y u e n t e s nos criminosos, que, por eIls,
triumpham dos trauniatismos mais violentos. LOMBEOSO
conta que viu cabir d a altura de um terceiro andar um
assassino, que servia de trolha nos traballioa de reforme
de uma priak. Quando todoa o auppudiam morto, ergueu-se
tranquillamente e continuou o trabalho interrompido. Outrori
falam de uma infanticida, que a si mesma fez a operaçio
cesariana com uma faca de cozinha, curando-se, sem febre,
mediante a siiaples ayp1icaç"H de a l p i i s pensos.
Estes factos, porbm, nada provam. Em primeiro logar,
porque se poderiam accuniular casos, excepcionaes como
esses, sriccedidos entre os honestos. De um deputado e proAesor da Italia conta A ~ i m s N a(2) que sr~pportouum caus-

(I) Qirando o argunicnto do texto nZu convença, observe-se o que
diz MARRO
ácerca da insr)Fcimientilripio do qssbma nem080cenlrol,

e veja-se, adianlc, conio esta hypotiicsc do sabio partidario da escoia
italiana sa rnconwa em aceordo quasi perfeito e m a nossa doutrina
sobre a interpretaçãci do rrirninoso,-Ue resio, obaervaremos que
taes caracieristicas não poderiani ler valor algum na pratica judieiaria, pela impoysibilidade de.. . autopsiar os criminosos anbs d e
os classificar.
(9) Obr. cit,, pagg. i60 e f6!,

174

PmCIPIOS

DA EBCOLA SOCULISTA

tico no joelho sem o mais lese queixume! Um estudante
conheci eu que, prrajiigir quc ciihia em somno hypnotico,
deixava atravessar as carnca com alfinetes seni um movimento de rosto, sein a mais leve coirtracç80 nervosa! -Em
segundo logar, c ~obretrrdo,porque eximioa observadores da
vida carceraria negam, de um modo teminaute, a analgesia
nos criuiinosos e só admittem o disvulnerabilidade e a insensibilidade conto exceppões rarae. LAUBENT(I), JOLY (2),
H o u z É e WARWOTS(~),
fazendo-se echo d'estas opiniões,
combatem a escola italiana c sustentam .que os criminosos
t d o s6 não 6x0 analgesicos, mas sLo fracos e pusillanimesi
O p r ~ p r i oD O S T O ~ Ecrijo
W ~testemunho
~~,
de deportado
politico na Silierin se invoca tantas vezes para provar que
os seus cotnpanheiroa supportavnm ftquenteniente, sem
pestanejar, centos e milhares de varadas ou asontes, elle
proprio, que commove ate As lapiinas nessa nrrrrap80 primorosa, diz, entretanto, qiie liavia muito mais deportados
que gritavain e dedz~lleciamcom as priineiras bastonadas
como quaesquer simples mortsea. Observe-se, aiuda, que os
criminosos são, na grande maioria, recrutados nas camadas
sociaes, em que a miseria abunda; em que o frio, o sol, a
geada, o vento e as inteuiperies matatn rt fina sensibilidade
dos dias inhiitia; em que o truhilho do campo, realisado,
com os p8s nús, em meio de uina natureza nko raro brutal
e grosseira, corta e retallia cetn vezes a epiderme e embota os ultimos filsinentos do aysteinn nervofio; em qiie
a crueldade das grandes dores moraea torna brinqiiedos de
creança essas dores phgsicas tb receadas pelos felizes da

.

existencia.. ;observe-se i ~ t e,
o tendo notadoque rnoa criminosos das outras clasaes socincs não existe a insensibilidader, eatsrii encontrada a chave do problema e destruido
mais esse apregoado caracter physico do homem votado ao
crime.

.

(1) Les hnbilub des prisms de PorLF, 1840, png. 3k6.
(5) Le crime, 1888, pag. 191.

p) Retatorio cit., Actes, log. cil.

Depois da insensibilidade physica, segue-se aaturalmenie
falar da insmuib2Pdade 8 proficnda depresr& moral e ainda
d'esm falta de remorsos, que se revela pela difiuldade da
tLmurr cõr. Eis porque tratarei d'esta caracteristica juntamente com . m a grande parte das anomalias moraea
apontadas pela escola antliroyologi~8.. SZio essas: o furor e
o odio sem motivos sufficientes, o cynismo, a falta de sociabilidade, a frieza de coração, a crueldade, a alegria na
pratica do crime,
rnanifestaeões variadas, mas dependentes todas da frouxa sensibilidade moral reconhecida noe
delinquentes.
$ inutil esperar que eu negue, em graude numero d'elles,
taes depressões moraes. Mm exp1ico.a~por f6ma differeute
da usada pela escok antliropologica. ElIa quereria que os
delinquentes revelassem insensibilidade moral petas mesmas
cauaaa por que nianifestam insensibilidade physica. Mas, em
primeiro logar, jd vimos quantrrs restricgães B preciso fazer
1 apregoada insensibilidade physica dorr criminosos. JA
vimos, depois, que esta existe nas camadas inferiores da
sociedade, 8 s quaes, todavia, sao dotadaa de sentimentos
nobres e de sensibilidade moral elevada. O contrario pode
observar-se, até. certo ponto, nas camadae sociaes msíe

-

,
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felizes. Ahi, se a sensibilidade physica b refinada, a moi*al
nem sempre existe ou estA muito abafada pelas enti-elaçadss amei~tirasconvencionneso, de quenos falouem tempos
o pessimista MAXN O H D A ~ .
A origem dos desvios psychicoa eiicontrados abundantemente iros criminosos reside, a meu vêr, n a educapio e no
habito. P6de ter ainda uma Liase na degenerescencia. Mas
d'essn falarei quando, adiante, me occupar da interpretação
do delinquente. Ver-se-ha ahi que 8 sempre, e apezar de
tudo, a sociedade quem prodiiz os delinquentes, os delictos,
os vicios e ns immoralidades. Neste l o g r , limitar.niehei n
pti. em evidencia aquelles dois factores.
A mB educqio Innça no espirito os germeliti da immoralidade. Por que iueios? NBo importa aqui dieel-o, porque
o aasurnpto tem, noutiris logai-es, mais amplo cabimento.
Mas, constatemos o facto: um exemplo mati, um cmtigo
injusto, urn dia de foine, um companitqiro depravado,
uma d'estas causas ou todaa juntas preparam o primeiro
crime. Na vespera de o commetter, o desgraçado trava no
seu espirito utna lucta horrivel. k o animo a di~er-lheque
o facto, que deseja praticar, est4eln discordancia com todaa
as suas ideias ai~terioi.es,coin os proprioa habitou da vespera. Eiitietanto, O niotivo determinante do crinie reage.
O mal B praticado. Desde entho o miaeravel comprehende
que estic 4 beira de um abysmo; sente que uma distancia
immensa o sepair da sociedade em que vivia e era estimado,
e em que vae agora ser execrado e punido. NBo recua!
De nada lhe vdera fazel.o! Arrasta-o a necessidade de
emmudecer a voz do animo, isto 8, a ixcordagPo d'aquelles
dias, em que se sentia feliz na communliiio dos seu0 amigos,
na tianquilIidade do seu lar, no respcito dos seus conterraneos. O liabito vem ent?ioajuda1.0. -A natureza humana
habitua-se a tudo. O relojoeiro, ao ruido das suas pendulas.
A irpiii da caridade, o medico e o erifei*meiro, 1& dores dos

.

pacientes. -E, assim, a insensibilidade moi*aIaugmenta por
cada nova qucda. TARDE
tcm raiio quando diz que o remorso Q maior antes do que depois do crime.
Collocailo ftLa da Iei, o desgraçado vê surgir no Eeu
animo a crueldade, a fricza, o desejo de vingança, o cynismo
e a insensibilidade moral. 830 armas de que carece para a
lucta com a sociedade, que o persegue em todos os recantos
e o iepelle de todo o convivi0 honesto e feliz. Dosrorrwsru,
tio Critite e castigo, denronstra-o sinistramente. Ahi vemos wn
misero, Raskolnikov, arrastado, como qualqi~erde @E O
ser, stb aos derradeiros degraus do-crime pela
sZüi"ç?io creada tia sociedade ao que uma vee delinquiu.
<Nesta obra, - diz bem o sr. Josi DE S ~ A I(BEUZOO)
O
(I),
- agonia-rios o ;nexpiavel. C~in~irehendemos
que O a m peiidimcnto nLo salva; quo o infernal cmacter do crime
consibte eiri aegiTgar o homem dos demais homens, em O
aepatat-, o destacar, o isolar ; em fazer morrer um, de vea,
ambulante e extincto. Scissipnro, nXo prolifbra, como o
g61no vivo; despega se, corno o cadaver. E Raskolnikov
rccoiitiece, coni os caliellos Iiirtos e um suor frio na alma,
que ,i9 iiio 6 niaiu. Neni incsmo para sua mXe, que idolatra
e de qae o arreda sua lepra, qual de pessoa t8o estranha
como o inais remoto dos eutranliosa.
h esta a origem da insensibilidade moral. EHa explica
como, 110s inaia crnpulosos bandidos, possam ainda florescer
por cspnços, como nreteoro3 fugazes, os sentimentos rnairi
ternos do corapao Iiumano. h ainda o extraordinario romancista russo que noa mostra um criminoso repeliente,
cheio de ferocidade e odio, consentiiido tudo, çedendo aos
companheiros o seri p8o e atb.. chorando, quando Ihe

.

(I) N01u.s do exilio, p;~gg.62 e 63.
i2

c
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falavam naquella pobre velhinha, sua mne, que vivia longe
c nunca mais veria. + . E nãio temos n b ~ , aqui, factos
recentes, que podem trazer-se como exemplos? Alguem ae
epqueceu d a ferocidade d e João Bran&, bandido asaalariado, iadrno, assassino, jogador, devasso? Pois esse homem
tinha uma dedicag3o immensa por todos aquelles que, algum
dia, lhe prestassem favores, Bs vezes insignificantes. Tornava.ne mesmo o seu protector. aSe alguem Ilie toca,
m a t o - o ! ~E d e JosB do Telhado n8o se conta o episodio
horrivel e commovente de assassinar um viajante rico com
O fim de dar a um deagraçndo, que lhe pedira esniola, o
sufficiente para rnatar a fome e o frio?
Niio h a q u e duvidari A flor do sentimento moral, vinda
ao mundo com o homem, 6 desviada pela prinieira qubds.
Passa por elln, logo, em furacso, esse despreso infernal, d e
que DOBTOIEWSKT
nos dd tiEo pavoroso quadro. A haste
nivela com o clilo. Desde esse momento, o desgraçado B
um amonstroa. NRo tem sentimentos temos. Perdeu a
p o p r i a ideia de j u s t i ~ a . Todos se dosvism d'elle como
de um 1azuro.-A liastesiriha dobil l i vem, As Tezes, tentar
uma nova subida. Mas, ai! Tudo estA negro. Hesitante,
tresloucada, esparze, fiiin, os seus peifurnes, luas por maneira tal que, fazendo o bem, tie serre de males bern maiorea
para o conseguiib. Emfim, secca. E quando o desgraçado
morre moralmente, e anceia, a ebpaçoci, liquidar o rieu destino, matando ou morrendo.
E vem toda uma legixo d e snlios explicar a insensibilidade
moral pelas asymetrias do craneo e pela iilsensibilidade
physica! (1) E vem estranhar que o homeni j S eiicontrado

(1) Conl TARDE,
PIiBompIiept%nle, pagg. 460 c segg.; e ALIMENA,
obr. cit., pagg. 208 e segg.

nas prisoes nbo c6re coni facilidade egual á das individuw
que ainda nzo delinquiram! (1)

E, poia que estou em pleno doininio da psychologia
criminal, d'essa parte importantissima da anthropologia criminal toinada no sentido lato, seja-mc consentido que, sem
muitas ideias propiias, porque o campo vasto e ardno,
maei ajudado por obreiros illustres da França, da Itdia e

[I) Pelopriniciro criiiie não lia,-salvo o caso de [oucura,-quem
nào cbra ùt? vt!rgonlia O yrnyrio LOMBBOSO
(i vluoa aum-blographia
de uiii cdriiiriosci, insertn 110s seus Padimpsestes des prism, pagg. 1)08
e segg. A rnsio d'esra confissão cheia de sinceridade ha uma noia
de LOMAROSO.
Diz isto: .,Eis aqui O criminoso-nato nitidamenb esta.
helecitlo. tpag.217). Pois bem, esse criminoso-nato c0mu muitas vazes
dopois dns seus priitieiros furtos. Um dia perguntou-[ùe sua mãe orno
tinlir iiapo urrr bello pecego, que elle roubara. -Um pouco confuso,
-escceve,-devo
dizer que niudei de ~UrsIpag. %a).- Mas agora
accrescenre-se: Estr! criniinoso-nato diz de si mesmo o p e n6e temos, apruximadarriente e em syntlicse descoberta nos seus eguaes:
~.4ntesde coiiimctter estes rouhos, santia-ine bem; estava em iodo
o vigiir da vida, contente por ter rluasi e~pueeidoos Lurmenlos, as
doreu e as ~iancrtdaspiissadas.. . Depois de ris commelter, fez-g e
m
mim. drntro d e poucos mezes, vim mlatv1 niiulonrfi de cmdsr:
torrici-inu iiiiprutlente, csquaci Urus e praiir~ueiemtinuas desordens.
Não i?sLav:i heela e, todavia, soniia-me mal. Creio que se poderia
ver soiiie o meli rosto a cunsçiencia do ~nalque fazia. E, a noiie,
que agitaçza I Quurit:ts vozeu senti as ocos inundadas de lagrimas:
erairi u E ~ I U ~ [O1. (13 ~i)ntinuossus~irlisque riis despedaçaram o peib.
Accendia erit5o a luz para ver o diiihciro qrie tinlia roubada e pen.
sava no objecto qt~e,por ~neiiid'elle, poderia adquirir. Tenho agora
o habito de praticar essas tristes acffies: tanto B verdade que, com
0 tempo, um habito, srtjil qiinl for .z sua especie, se torna, como
t*
09 habito% uma seguriila. naturezai.-E
é a proposilo d'ertas
mema* phraefl que Loaae~osochanih a este homem, criniinoso.
natal. ..

*.
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d a Inglaterra (l), explique ainda os outros caracteres es~ecificos,quo se querem encontrar nos criminosos para justifica$to da variedade delinq~it>is
dentro do genero honlo. Ftrlarei, pois, d a vaidade ou orgullio e d a imprevidencia.
A vaidade ou o orgullio, diz Lom~itoso,E ainda maior
iro criiiiinoso do qiic no homem de Iettras, no artista ou na
uiulliei g:iiantc. YorQni, quc o:iracterjstica especifica 6 esta,
que s e encoiitra na gr:riido maiorizt do genero Iiumano? Que
tanto pOdc levar a uiiia contissEo cyiiica como n um acto
heroico? Que 8 a explicaqio de muito ocio libertino e inipulso d e muito trabalho util? Pois n8o vemos nós diffuxidir-se
constantemente a paixXo pela photo~;rapItis,pelas coudecoraç8es, pelos titutos e por todas a s vanglorias de urna sociedade edificada ao acaso? XXo veinos, iiau camadtts altas da
sociedade, uiii comrnercio de relapües essencialmentebaseado
na vaidade e estrcitam~nteligado lielo olgiilho? Quem piide
confrontar, niesniü com o auxilio d'esses instrunientos maravilhosos, o ~Jgmografo c o pbtinnographo, a vaidade e
o orgulho dos boitestos com a dos crin~inosob?Como encontrar num cnractei, que quasi universal, nnia raz@oqtiantitativa ou qualitativa da forrnapio d e um grupo?
Mas a impievideiicia. . .Ali! A imprevidencia, casa q u a
lidade dos criminosos, que os faz deixar um rasto do seu
crime, relatar pornienorea de uma infatnia, tiansmittir pelo

(1) FERRI~S,
DBSPINE,
THOMPSON,
KICHOLSOR,
~~AIIDSI.EY,
obras citadas
s pagg. 57 e segg.; e, além d'dfes: AYPERT,Bagaes, priso~iset criminels, 1836; MORBAU,
Soirtmirs de lapelile et de la grade Roquelte,
i869, L'dtat mental des trimmels. 1881, e Le monde desprisons, i887;
Annoux, Les p~isonsde Puri8, 1881; YATHEW,
Crbjnnl life, 4862;
GALTAIER,Le mo3idu d ~ spiisons. in Arrhtves d'antbropologie crifninelle, vol. 111; H~~ki.0c.K
ELLIS,f i e criminnl, 18S0, rsp. pagg. 124 e
aegg.; GUILI.OT,
LPSp r i ~ md t Paris ct lesprisonniat,~,1890; LAI.IILNT,
JOLYe Louenoso, obras atiiiia referidas.

telagrapho os planos de iim ass~rssinato. ..Essa, sim, parece
uma qualidade especial dos malfeitores e um ponto do
apoio firmissinio das tlieorias lornl>rosianris. E, todavia, não
o 6. Estil tnuito longe de o ser.
Primeiramente, poiqiie qnasi todos os hoinens sBo imprcvidentes. 86 a grande illii~tniqZo,unida a uma boa somma
d e revezes, pdde csusticar alguem a ponto d e o tornar cauteloso. Ilxs nso lia tambem d'ceses casos excepcionaes na
vida do crime? A eiioriue lista de deliiiqucntcs, que nXo 880
agarrados nein sequer ilericoI.iertos pelas huliilissimas policias
d e Londres e Paris, nzo B um testemltnho vivo da sua previdencin?- A regra ger~ilé, porhm, qtie ninguem sabe com~letameutcpremver-se. Qual de n6s, pergunta justamente
ALIXENA(I), nXo tem, em alguma circumstancia irnportantissima da sua vida, comniettido uma impnidencia d e que
ainda hoje se arrependa?
Depois, E preciso notar este phenomeno geral e estranho,
scgilndo o qiial, em certas occasiõcs, sentimos uma absoluta
necessidade dc coiiimiinicar a oiitrcm o que nos vae no
animo, de d a r expansxo 4s ideias ou sentimentos que se
accuiiitil:~in na& ccllulas do nosso cercbro e nos fatigam e
abafam. Esse phcnomeno Q cominum ao homem honesto e
ao criminoso. Naquelle, chania.se exliansRo e arohiva-se
como um indicio d e coraçiio excellente. Neste, denomina-se
imprevidencia e, com quadros e estatisticas, encastella-se
com outros dados para colher uinn prova da sua tendencia
innata e irreuistívcl para o çriiiie. IIa nada inuis insensato?
Rejeitados os caracteres physicou c moraes, resta averiguar se, intellcçtualtiiente, manifestam os deliiiquentes al-

(i) OLir. cit., pag. 406.
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gumas anomalias que pwmithm agrupal-m num typo aeparado do homem honesto.
Fala o nosso resumo (I), primeiiariieiite, d a tutuagem. No
seu Glousario alftabetico pw lu antropulogiu crin~inalee lu
mediciiia BgaEe, Rossr VIBGILIO, ao mesmo tempo que a
define sdesenho esculpido na pelle, ardinaliamente com p6
de carviio, tinta, carmim ou tijoIopulverisodon,-decIaraque
a tatuagem B dum a r a c t e r anthropologico importantismimo que se encontra nos delinquentes e nos loucos crirninosos, e que pdde aervir para determinar o grau de perversão
e de analgesia de um individuoo. Parece ertraordinaria esta
importancia dada A tatuagem. Entretanto, se consultarmos
aa auctores, veremori que Rossr VIRGILIOexprimiu q u i o
conceito da escola inteirn (2).
..
Mas o espanto sobe ainda, se considerarmos que L o x B m B O agora mesmo sustenta que a a tatuagem 6 atavismo
pumn, isto 6, que o criminoso actiirl tniça ou nianda tragar
no corpo esses deseulios por impulso irresistivel, recebido,
atavicamente, do homem priinitivo (3).
E m que se buserrii, pois, a escola antliiopologicn para
dizer que on norisos primeiros antepassados usavam a tatuagem? Na semelhança, atB lia poiico adniittidn, entre os
selvagens actuaea e os homens de que provimos? Mas essa
aemelhança O um mytho, que as investigações modernas
derrubaram; B uma crença, que a psychologia e aa sciencias

-

Vej. supra, pap. 85.
(4) ELLIS,obr. cit., paE. iW2; LACASSAGN.,Les latouuges, 1881;
LACASSAGNE
e MACITOT,
CCI.~IJ Taluuuge, in Dicrivnnah m~urlonPdiuue
" - ,
de8 8 c i m 8 ddicirles, j18813; e t:sp: LOMnitoso, L'lromwae crimilael,
pagg. 257 a 889, 580 e 602; L! Pulitnpscslcs des yr.isun9, pagg. 42 a 63,
-55.57.59 e 362 a 361.
(1)
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congeneres desfizeram iccenternente em p6. Ccrto que aa
popuIaç&~docivilisap%oiudimclitar rcpresentain eocialmente
0s av6s do homem moderrlo Nas suas Ic~s,nos aeua modos
de vida, nos seus Irabitos, nas suas instituiçties truncadas
apparecem, de segiiro, alguns veatigios d a vida social de
outras eras. Mas, qiie pbde, alii, encontrar-se dn vida individual e, ptincipalrnente, da vida nioral pimitiva? Nada (1).
Supponbamos, porem, que L o a i ~ i i o s otem razlo; que o
homein primitivo e o selvagem actual 650 analogos. EntBo,
como o selvagem se tatúa, B claro que 08 nossos velhos
av6s se tatuavam tambem. O criminoso da actualidade,
tatuando-se, reproduz, por atavismo, o homem das primeiras
'
edadea. T a l 8 a wgumentagao da escola.
Ser4 assirp?
E m primeira lagar, a tatuagem criminal digere profundamente d a dos selvagens. Dilfere na essencia: porque os
selvagens tatuam-se com um fim religioso ou familiar; procurairi, por esse meio, afugentar os maus espiritos, defender-se das febres ou siriiple~mententtestar a sua gerarchia;
emquanto que os criniinosos se tatuam por vaidade, por
amor, por imitaçzo ou por brincadeira (2). DitTere na firma:

(1) Quando, adiante, me occupar da interpretação dodelinqaenk,
este ponto seri posto em relevo. Aqui, apenas O indico. Não O desenvolva, pnrque a demon~tracãoda taliingprn ilos criminoso! não carece
dosse reiorço para que as dou!riiias da escola lombrosiana sejam,
ainda neste riontii, completameiile derrotadas.
($) O proprio NAHRO,
obr. cit., pagg. L79 a 186, explica a tatuagem
por vesgirito ai! irriilayâo, vaidade s ociosidadeu. Tambem u Sr. JEROPIYMO DA l ; u ~ f I>IMRNTBL,
i~
dirCct~)rd : ~peniteiiriaria de Lisboa, diz,
no reiatoriu cnrrerpondenle ao anno de 1887 (Ed. da Irnpren~aNacional, 4890, pagg. 96 a 981, que, *inquirindode alguns presos as raz6es
por ipe se sujeitavani aquella operação, as sua3 respostas variavam:
eram as recordapBes da larniiia ou amorosas, o espiriio de imitação
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porque, emquanto estes desentiam episodios, verdadeiros ou
apocripbos, d a sua vida, emquanto g i a w m toscamente
quatro ou cinco figuras que unia creanya facilmente tracaiia
cdm um carvão nuina parede (1), aqi~ellesfazem um verdadeiro trabalho artistico, que chega a ser surprehe~idente.
Differe ainda no conceito eni que B lida: pois que a tatuagem
do criminoso 6 sempre um matr signal, uma vergonha, que se
esconde das vistas do publico, emquanto que a dos sclvagenei B um distinctivo d e nobreza ou de helleza, qile serve
para s e ostentar em corpos setni-nas e ~nspirrirrespeito,
v e n e r q l o e culto. Na nossa piovincia d c Angola, o indigena
tem j B como adragio esta phrase: adfr~hatuk'ulu nain~b~iniha
p o n d e ~ ,ou; se vertermos da lingun quimbunda para portuguez: mulher que ntio tem tatuagem 4 feiissimar (2).
Emsegundo logar, a tatuagem nio é, em regra, praticada
pelo criminoso que ainda nzo se revelou, nem pelo que, jj.

revelado, nzo viveu ainda em prisaes (1). Ora, se ella fosse
um instineto atavieo iutierente ao delinquente, este, tendo,
como a escola quer, tendeiiciaa irresistiveis para o crime,
deveria tatiiar-se desde a infa~icia. hT8o succede assiin;
o que prova que ells conatitue um puro liabito imitativo,
adquirido na vida de prisio.
Ein terceiro jogar, o pioprio Loni~~oâo
constatou a existencia d a tatuagem nos eoldaclos (2), nos niarinhoiros e nos
operalios. Poderia tamlieui encoutral.a, se alargasse o circulo das suas investigaç5cs, nos percgrinos do sarituario do
Loreto, etc.-Aqui reside, pois, a explicapT~o. Oa ociosos
(militares: marinheiros, peregri~iose criininosoa), cheios d a
vaidade cotnmutn A especie Iiuinana, enti.etlm-se a rabiscar fantasias na pelle. Provavelmente, alguma expediçXo
militar troirxe para o continente, em tempos remotos, esee
ueo, visto c adinitado nos selvagens. Talvez, tambem, os

e a ociosidade.. Accrescenta esta noia curiosa : Prrbqiniando a uin
tatuado por que razão tinha deatwhado na ~ I ~ I P um
, ttimulo com as
letras F. A. F. e as palavras "A iiiemnris de uiii aiiiigo hllccido~,cllí~
respondeu-lhe que, *nZo tendo meiosliara Icv3ntnr iirn maiisulcu dc
marmore i memorii do SCII unicu aniigii, qiiiz por rc]iic?llafirrii:~
preslar.llie uni triliiiio de s;iudaJe.. - Eslrr amizade [luasi idolatra,
arrsim commoventemenlert:vclatli, $era lamlieni um doa carsclercs do
mMmnioso-mto,
que aquclls iacuagern di:nmcisria aos antliropologns
italianori?
( I ) No cil. rel., 10.: cil., o sr. JEILONYMO
PIMEKTEL
of~servaque, de
67 tatuados (46 I / + por crntii da populeyão tntal da pi,isão),risist(!iilihs
em 1887 na penitcncialia, 33 niío tinham unia l~tiugciiicar;ictcrir;ti.
camente especifica, i 6 re~ircscniavam ideias reli~iosas,i 7 ri:corda
ções amorosas, 4 rci:ordal:óes de familia, d idaias obscenas e 1
cerlo emblema symliolico.
(Z) -Feiissimilw 8 aqiii a iraduccZo de t,pondea; porque, enibora
este vocabulo desiqo um ~)i.iiic! npgro, qtis ahuridii naqirrll;~~
ctigl:is,
os indigenas, porque considi!rari~fciissiiiin rsse peixe, usani o seu
nome em vcz da qualidade ilun Ilie attribuerii.

(i)Ainiln o Sr. 1 4 n s i s o PIUBNTEL
(Rol. ~ i t . ,1og. cit.; nos teste.
munha iluc, dus ia.tir:iilos,a maioria se sují~ittraY operayão nas prisàes, qiie iriuitris erarri reinciileiites, que alguns d'cllcs iiiiham já
eslario aiii ilagredo na Afriih:i e qrie o niaiur cotitingente (13) fòra
fornecido por Lisboa, onde existe, a dentro do Lirooeiro, uma verdadeira industria da ialuapein. São Itic falia, nieaiiio, a re%peclivaiabella
da preços: Gravar uin crucifixo-WO rieiu; diias letras e uma silva
- 100 réis; cada letra - 60 i+is; uiri signo saimiio 60 reis, etr:.
( 9 ) .Dos 65: presos, - diz o sr. J E R ~ K T ~ I OPIIIENTR~.,
- 9 sujeitaram-se d t n t i i ~ g r mdarastr n rida militorb. Compare-se esta nota com
o rrialipa i:.;t~lislicorc1;itivo iis ~irnlissii~s
dos pissiir (plg. 242 do ncl.
nit.), ondt! se 16 iliie i,titr:irain p:lra a ~ic'nitciirisria,eni 1887, 9 solda
dos, i! com a der1nrat;ão ila Fr.iinr de que, teiirlo ezaminadu centenas
e crotcnss de stildailus, sij niini enríinlriiu os caracteres do criminoso
nato, e poder-se.ha coiii:!iiir: i." quc a tatuagein 6 mais frequente
nas eautiriias do iluc nas prnprias liriròrr dos grandes cenlros; S.' que
a tatuagem o50 c carzirter especifico dri pra~cndidocriminopo-nato,
por~ssoque no exercito não se encontra facilnienteessa raça maldita.
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deportados o aprendessem nas coloniis penitenciarias. Como
quer que succedesse, o h e t o E simpIcs de comprehender,
e a sua piopaga~ãoB naturnlisaima. A in~ituçQo,posta por
TARDE
em luz tTto viva, exerceu aqui, como em ta~itissimoa
outros factos d a vida real, os seus natiiraeu effeitos(1).
concordamo^, porisso, com o sr. JERONY~IO
PIYENTEL,
quando nega A tatuagem qualquer valor como caracter eapecifico dos criminosos.
Arredada asgim a tatuagem (2), vejainoi a liiigux especial
dos criminosoe [em portugues, calão ou gira (3)] e o seu original modo de escrever.
A gira tem sido considerada como uma dascarsxteriaticas

(1) TARDE,
L~M-imimiile
comp~arke,pagg. 63 e scgg. c Pliilosopliie
pende, pag. 66; SILIO
e CORTES,La crisis deldcrerlto penal, pagg. 137
c 138; LAUREIT,Les h a b i k h dt-8 prisons de Paris, cap. xxiii; JOLY,
LQ Fmnte ccramtnelle, 1888, pag. 18%;FERHRIIA
DEVSDADO,
Aanthropdogia criminal e o conyresio de B m ~ l l r i s ,180'i, pagg. 178 e L79;
PIOORINJ-BERI,
Le laloiiage feligdeiix e1 asnmmwx m6 peiérrinoge de
Nolre Dame de Larele, in Archite~dJa~ithr.opolo$ie
c h i n e l l c , vol. VI;
e ALIMENA,
obr. cit., pagg. 196 a 198. ConL ainda CO~RE,
Lescrimneh,
pagg. 93C e segg.
( 2 ) Fazendo uma aproximação engenhosa eutrc a tatuagem phgaica
e a tatuagem moral. RAGEHOT,
que aUás assenielha. em parte, o
h m m primitivo ao selvagem dc hoje, reyelie indiroctamente as

conclur6es da escola antbropologica ao affirmar que .o espiriio do
selvagem moderno esta, por assim dizer, completamante [aluado de
iniagens moosliosas; não se encontra em todo etle a nia~spequena
por@ livre. Mas nãn ha razão alguina para suppor que o cspirito dos
homens prchistoricos estivesse egualrnenle i:obci%ode sjgnaes o figuras; pelo coolrario, 0 creugão d'esaes habilos, &$as mpeirtiç,?iea,
Gessn piejuizos, dere iw migido scnr1os.a (Lois scimtifiques du dévelioppmenl de.^ nnlionr, 1883, pag. 131).
(3) E náo qiria, c o m lenho visto empregado.

irredutivois d a delinq~iencia.O criminoso seria, segundo 08
anthropologistas criminaes, lerado a falal-a por iim instincto
tantbem atavico. E m apoio d'esta doutrina, citam ainda a
linguagem especial das crsangaa e as fdrmas de express%o
usadas pelos povos selvagens.
NHo ncceitarno~tal theorjs. Primeiro, porque a gira s6
se encontra nas grandes plisaes das cidades populosas e,
ahi mesmo, como observaram homcns de sciencia, só B falada por iiin numero restricto de malfeitores. Em segundo
logar porque nEo i! privativa da populqHo das prisaeu:
falam em gira os marinheiros, os solilados, os operarioii
(nomeadaniente os pedreiiws), os rapaaitos que frequentam
muito a rua, os proprios estudantes e ainda, em certas
phrasee que ficaram coino Eiordifas, os homens de sociedade.
Cada uma d'essas classes tem a sua gira especial. -Enten
demoa, porisso, que ella nho significa um regresso atavico,
que &, pelo contritrio, um Iiabito prtfisionab, transmittido
e diffundido por in~itação(I). Esta revela-se bem claramente
no facto, marcado por LAUHENT,
d e todos os e n c a ~ r a d o s
da enferniaria central de Paria se haverem habituado em
poucos diaa a saudar-se, reciprocamente, d e umaf6rms nova
e ate entLo desusada, 66 por quererem assim imitar o modo
especiai como #e lhes dirigia um dos companbeiros(2).

. ( 4 ) Diz o Sr. ~ I R O N Y M O D A ' C U R H ~ PIMENTEL
(Rel. cil., pag. 98) que
o calão e principalmenie falado .pelos bbitzie's das iiris8es, pelos
criminosos depropaão e polos larapios.. Confiriiia-se, d'esta fiirma,
o que v3e no texto. -Aponta cni seguida al~umasex[iressõss de gira:
patrão do throno (juiz), VerilelWo (Liinoeiro), meia rnucaca (meia
libra), etc.
( 9 ) Lous~oso,L ' b m winiinrl, pagg. bBO a h78; ELLIS,obr. til.,
pag. 161; Luisnr, Ln ha4ituCs da prisolu de Paris, cap. aix e esp
psgg. kg6 e segg.; JOLI, Le mime, pagg. i83 B segg.; DE ARAMURU,
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Pelo que respeita 9. maneira especialissima de escrercr,
isto 8 , B escriptiira picto,yr aphica OU hieruglijca dos delinquentes, entendemos que tainbem nRo constitue um caracter
differencial do typo criminoso: jS porque se explica pela
affeiçto aos signos, enraizada n a alma popuIar; j.4 porque
B um symptoma d e ignoiancia usar d a figura quando nlo
se conhece o vocabuio; jR porque B rara essa f 6 m a pictographica ainda mesino na8 prisões situadas em centroa populosos; jd, emfim, porqite o uso das figuras se encontra em
t o d ~ a8
s classes sociaes, desde o mn<jonicoao christffo e desde
o noivo, que troca o annel nupcinl com a desposada, at8 ao
orador, que bate no peito e toma uinn attitude especial para
exprimir as paixõca, que, real ou ficticiamente, Ilie vão 111
dentro (1).
Resta-nos falar das associq8es criminosas, do regimen
politico que alii domina e dos codigos que nellas 8'e obaervam. N?io me occuparei da historia tragica d'essas ssaocia~ õ e a .-Que peninsular desconhece as vicissitudes da GUUTf1uPUa d e Toledo, ou os horrores d a Müo negra? Que leitor
dos criminalistas italianos deixou d e notar a attençgo que
ellea prestani A Ma$;a, d a Scicilia, A C n m m ~ a ,d e Napoles,
e it Mala oito, de Bari? Quem deixou de interessar-se peloa

6a nwi-a ciencia pmlrl, 1887, Iiagg. !til e segg.; Sii.10 c CORTBS,obr.
cil., pagg. 6!9 e se&; T.rnos, Lu plri/osnplrie pCnaL, papg.
c
segg.; e sindrc. o iminoilal poct:i, o divino :iportolo das urgeiiles
reiorrnas socialistas a operar no coneciio do ciiine, do criminoso e
da pena, o grande, o sempre adniirado, o perpcturnieute suggc!siivo,
o brilhante poeta c! rornincista VICTOR
H1100, LPSrnisirnhh, parl. iv.
(1) Loms~oso,obr. cii., p.ag& &E0 3 489: ELLIS,obr. cii., pagg. 169
e segg.; ~ L I K ~ F I Aohr.
,
cil., I I ~ 198;
,
e Fs~nsso,1simbolt in vapporlo
alla sloria e filosofia dt.1 dirillo, alla psicologia e alko sociologia, 1893.

mysterios, nLo La inuito revelados, d a terrivel associaçXo
debandidos, dirigida e m Paris por Gille, Abadie e Claude?
Todas ell:is têm ou tir7erain os ~ c n codigos,
s
coiri penas
severissimas, com distiiicçõcs liierarckiicas e com direitos
e deveres na repartiçko dos lucros. Q u e ha, nisto, d e
anormal?-A oliedioncia iqiiellas dispoeiyücs especiaes, em
coiitraposiçuo ooiu a desobediencia contrtante ás leis destiaadas a todos os cidndZcis? M a s n3o esqueçamos que os
delinquentes estfo, de direito, e niuito mais de facto, relegados do meio social, e que, entre a sociedade e esses seus
filhos espurios, se trnvou, mercê decirctimsltrnciasdiversas,
urna lucta mortal, que atb agora teiii, felizmente, redundado
em deaproveito dos rnnlfeitures. A obediencia As leis, que os
unem, que llies dzo colies80 e força, 6, pois, natural. Nem se
objecte que elles procuram, assiru, a sua utilidade; porque,
ein ger;il, os proprios honestos n3o procuram outra coisa
quando'8s auas leis piestain ou fiiigem prestar obediencia (I).
NTio descortino, portanto, na organieação das associaç3es
d e inalfeitores, urn cartcter que, fundamentalmente, os distinga dos lioinens honestos; e niuito menos reconhefo, na
maneira coino cllaa funccionain, um impulso inatinctivo que
possa explicar-se por utua causa biologica. Nh! Saidodos do
meio social, os bandidos constituem sociedades d sua semelhança. Li, como cti, lia donliuaates e dominados. Com a
differença, - diga-se para noasa vergonha, -de
que os
direitos dos ultirrio~,entliora mesquinhos, @o, IA, acatados

(i) LDSBROSO,
obr. rit, pagg. til9 a SCb; ALIUXNA,obr. cit., pagg.
2191 e segg.; IOLY,J,e criine, pag. I&; COM.@, obi.. til,, pagg. %(r;
e esp. ALOSGHI,
La rnufPa, 1887, e La cuinorra, 4890; e D'ADOSSIO,
ii duello dei camrristi, 1893, pagg. i33 e segg.
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os processos defeituosos e incompletos dos trahalbadoreà
mais enthusiastaai da escola lornlirosiana.
Mas, porque a materia tem sido largamente verpada, serei
mui breve.
E m primeiro logar, as observnç8es nem sempre t&m sido
feitas por pessoas competentes. NXo significa iato que eu
me coIloque ao lado d e MANTEGAZZA ( 1 ) para dizer .que
d escola anthropologica falta ua capacidade para bem ob.
servaru. Exprime s6mente que elltr n%o deveria jbmais
contar no numero dos ~ e u strabalhos sqiielles que emprelieuderam certos aadvogados enamorados do novo verbo,
mas que ainda n$o tinham uma suficiente piepara@oi (2).
E m segundo logor, os diver~oscaracteres nHo t.Gm sido
estudados em todos os criminosos, nem sequer na proporçllo
d a necessidade logica. Com effeito, LOMB~OSO
aponta
51:000 pessoa8 examinadas, sendo 25:000homens norrnses,
1 7 : W delinquentes e 9:000 loucos. Eis aqui numeros
elevados. Desçamos, pordm, zianalyae e indaguemos: quantas
vezes se obaerwiu a capacidade craneana? quantas o volume e o pem d a marilla? quantas a f6rma dos oisoa frontaes? etc. E asrespoatas &, porhyprrthese: para a primeira
$estas anomalias, 1:W; para a segunda, 200; e para a
terceira, 100. Ora, üe 0 typ0 tem de ser constituido por
todos os carecterea, i e em muitos criminosos se reurie a
maioria d ' e s s ~ s caracteres, como tinu. ~onclusties(ainda
que todos oe ohser~adoreaestiveagem de accordo) de trabalhos que uPo eat30 i o i o n a d o s ? - h ~ a r (3)contorna assim
a objeqilo: Fetmdo assente em biologia que u variações
dos orgBlos mais importantes 850 infeiiores As dos org80s
menw importsnta,
que ti escola nLo praticou erro

e defendidos; emquanto que, aqui, os amagados têm por
direito supremo . . o voto. . porra venderem (1).

.

.

Todo este longo trabalho de critica ter&, estou seguro,
levado ao espirito de quem me lê a convicqb de que n b
existe o typo criminoso (2). Mas eu poderia ainda prescindir das observações ai& aqui expostas c cliegar, por via
indirecta, i mesina concluslo. Bastaria, parh isso, inostrar

(1) TBrn ossiin, ao menos, em cada iiiil, iirii dia, ein que podem
rrelarriar liáo isua voiiiaùc. alguiiia coisa.
(2) É nulavi!l que, na pcnitencisria de Lishoa, os cni.acteres dos delinquentes nòo aMuirarii, liiiin espeeificoc, aos olhos dos seus illiistres e
iidnuciodos dirut:tur 1: suh-ùii-ector,611s. IEROXYYO
PIYEKTEL
D ASTOLIO
n'A7.sv~iioCnsr~i.~o
Uita~ii:~.
P~!ri*oi.rendo
os R e í a l 0 i . i ~dc
~ 1885, 1886,
1887 c 1888, s6 stb crii:iinti,arn, [ior duas rcat!s. fi~riniiladouos desejos
de que se f;i$;irii naquella liriscci alguns estudos de anthrupnlogia
crimin;il.- H a mesmo, no de 1887, uma nota que E caracterisliça.
O diieelor, rcfwindo-se aos triiballios de Loaianoso, AMADEI,
LEGGE,
BOSELLI,
~JASSIYINOe O U ~ ~ O Sdiz
, que tcri ensejo, adiante, de falar
dos caractcrcu physiciis de alguns cririiinosos. Procura-se diante; e
que se acha? Aqui e aHi, rara, muito raramente, unia referencia a
uma sri caracieristiea, ás vetes a uma anomalia que nada tcni com
as indicaùas pela escola italiana. Que concluir d'aqui senão isto : que
os criminosos oliservados por tão distinctos homens de aciencia, por
apologistas,eiii certa nicdida, do syslenia lombrosiauo, náo apresentam
!@o especial, e que FERRI
e GAROFALO,
apeaar das suas dcellrraf6cs,
haviam de ver-se em difficuldades, se, vindo a Portugd, quizessem
distinguir os habitantes da nossa penitenciaria no mcio de uma uiullidio de Iiomcns Iionesius?

/

(1) Cti

(3)i-

hArchicioper Y a n ~ r o p o i o 4888,
~ , pag. 5,
O b - dL, .,Erg. 136.

(3) Obr. cil., pag. 63.

algum em examinar certos caracteres menos vezes do que
outros.N a s a rcsposta Q contraproducente; porque os
orgBo8 mais importarrtes foram pi*eoisamente os que tiveram mais deinorados e multiplicados estudos, e os menos
importantes foram os que escaparam 4 sagacidade dos
innovadores ou ficaram para ultei~ioiresoliiçÃo.
E m terceiro logar, aproveitaram-se pbotographias e deseiilios de criminosos para inserir ao Iado de exemplares
estiidados de v i m .
Albm d'isso, kltoti a unidndcdc inetliodo ; despiesaram-se
os d i ~ w s o s'lementos de variapão, desde a &de tí rapa,
e desrlc a iiacioiiafidade até Ps condipiieu socineti das pessoas
que serviwin de termo cle confronto coiii os criminosos.
Emfirn, cstns pessoas confrontndaa nunbt foram oscoIhidas coirio o deveriam ser. Procuruu-se o nbwnemr aom mala.
Ora, para contrapor aos criminosos, parccc que se devcria
procurar de preferencia o iJtoiirem hmaeatoa, e veriiicar dcpois se elle e m a n o r m l a , como a escola ú priori sustenta,
ou se tinha tainbem aa anormalidades encontradria nos criiniiiosos. Assim, os soldados serviinrii muitas vezes rle terino
de compai-asno. Nus O proprio Marmiio (1) recusiiu-se a
aproveita1 os para a s suas cuiddosiis observa@es, sob
o fundamerito de que, vistu a escolha pela inupecc%osanitarir,
o ~oldado8, ein regra, um Lio~ieirisSo, desprovido de raúliitisino, d e escrofulas, d e tuberculose, de epileprria, etc.,
e nXo phde, poiiuso, substituir o honiem social, isto 13, o
homem honesto mais o11 menos doeute, que è preciso comparar com o criminoao (2).
(1) Obr. cit., Ing. Cil. Conf. COLAJANNI,
fra ~ociologiucriminate,
I, pagg. 191 e scgg.
(2) Assim se explica que FERRI,eni milhares de soldados obsorvados, sii enronirlisue irni com typo de assassino. Coiif. sttpra, yay.
485, nota 2.

vo1.

Mgo avolurncinos o livro com a destruiçzo de um t y p
j i liiorto (I). N2o gnstertios temlio com esse defuncto, que
foi mortaiioente ferido no coiigresso de Paria e w p u l t d o
no de HiuxeH:i~ (2). NLo levantemos contra elle a s coleraa
de todas sa pes&o:is, que iniiurueros observadores t h encootr:rdo extreiiiaineiite siiiiilbantes a esaa creaFfto fantasioan de Lorkitoso (3). Nùo o uiitiquernos m ~ i s a, elle, que,
logo dcstle o ii:~~oimeuto,
mas, sobretiido, nos ultimos annoa,
tem sido tXo encrgicaineiite desfeito em p6 peloe esforços
de TOPINARD
(4),E f i o u ~ u ~ (e),
i i - ~Bouzi (61, FÉRI~
(7) e,

(1) Vej. os drcliiiies ã'mtlmpalogie crivnimelle, vol. wii, pagg. 7 e
segg.. l i 3 a $c@. e 5:)l e segg.; vcil. ix, pagg. l e segg.; e U E B I ~ W ,
Lu Lile deu niminek. Conf. o que por minr fei dito noutra obra, Os
liuritiis izo pivresso cr.iminnl; lqis&r3o portidgueza, crliiw e r e f o w ,
iBYS, pig& 174 a 174.
(21 dcies du d e m i c h e congs.Ss, pagg. $8 a 35; Adea du tOiaidPne
congr.@s.1i~r.g.32 a 36, 36 ã 67, i i l a 182, 183 e 1B&, 185 a 194,236
a Y39, 251 e seyg., 258 c scgg.. 365 e segg., 351 e segg., e 670 e segg,
(3) No congresso de bruxcllas (Acles, yagg. 480 a hkd), o professor
da Uiiiversidadi! inilierial de dirciio c delegado do governo do Japão,
TERIU-TDRE,
afiriiiou que a diiulrina da escola italiana, embora estrja esiialhlidn. rio scu piiz, n30 é geralirit!nt~!aùriritiida, sobreludo
iio que respeita ao t j po do criiiiiuoço-naiu.*Essa iticOria,-a~~re$i:enluli TBRIO.TUHU,
-6 eùnsiilera[lacomo nlgum lanlo prematura. E
a razsu consislira talvez ein se pareccrcm viti o typo do criminosonata nuinerosissinii~sjaponczes ~iuncslos*.
Goiil. Ko'iconolir, in Aschii!io de psichiulria, vol. xiii, pagg. 408 a
108: fiiese, in Retue B~ntnllai~opolopie~
1868, pag. 3M. Te]. HouZÉ CiL
a pag. i67, nuta i.
(8) Crirnrnologte el nalhropologie, corniiiunicaçio ao congresso de
Paris, dcte8, pagg. 489 e segg. Veja ibidm, pag. 257.
(3 Liqõe~yub[icadas na Guzelle der hqLawz, i890.
(ii) fio'ornorrus el di,g!nèi.iâ; lrefwa de ntr. Lonibiwso, in La dinipvc
i 890 (jiilho);e Prog~mmsdu cmbrs cPunlhropologie fail ri ~ ~ i l i t m n ~ i t i
d~ Btwdles, 1890-1891, 48." lição.
( 7 ) Dégi~Ct~cmce
e3 mrni!ialild.
i3

especialmente, pelos do iiluatre homem de sciencia FrlnaOU(l),que tXo alto tem levantado, nesta materia, o
nome d a naçfo gauleza (q.

VRIER

Refutado o typo criminoso, ou antes, demonstrado que
não ha nos delinquentes caracteres eepocificos que os distingam dos honiens honestos, 8, por uma parte, evidente
que não p6de tambem tcr viabilidade o recurso ensaiado por
GAEOFALO,FERHI,
etc., para salvar a dabtrina lombrosiana
por meio dn adopç8o d e ~ a r i o stypos, taes como o do aaasasino, o do violento e o do lad1.h (3); e, por untra parte,

(í)Relalwios ao congresso de Paris, A c l ~ s ,papg. SB a 45 e 191 e
segg.; ao wngresso dc Rriixeíías, Acles, pagg. 171 e stgg. e 345 e
segg.; Les aptiltida r1 les acfes, in R c ~ wsçirnli/7pue, i891 (agosto);
e Lautacisme cl le crimt, in Hm?e tnensilelle de Pfcole d'mathi'upobgie
I Paris, 189l.
(4) No congrecsn de BruxelIas (Acles, pagg. 276 e se$!@)., BENEDIWT
declarou que uma das rasürs por que nunca admittin o typo rriminoso foi aver s cada passo que outras closucs de dcgcneradoi;, coino
os alienados congcnitos, os epileptiros, &c., tem os meemos caracteres
anthrupologicus=e que .homens tyliicos de toda a urdcirt tem stygmas
pronuncia dos^.- r\ rcfiliayãu nào i! i:ompleln; nias serve para. mostrar o estado eni que, den11.0 dapfoprin escola, estão, a wspeilo d'sste
assuniplo, os espidtos mais eminentes.-Conf. o que, acerca da attirude de BLRRDIKT,
Ùis~eniosa p q g . 14% e 1L3.
(3)Podem ver.se no relatorio,que, em seu nome pessoal, MANOUVRIBR
apresentou ao rongresso de Briix~llas( A P ~ Ppapg.
R , 174 a M S ) , as
dificuldades que siirgiriam a commissão nomeada pelo congresso de
Paris, *e ella quieesse distinguir os ~ P P Ztypos de eriniiiin~os(assase Lpela
O grande
sinos, riolenios e 1:idr~ùes)adniittidos por G ~ ~ O P A
maioria da escola italiana. Accreserntcm-se delic~is,a essas difficuidades, as obseiva~õesque fizeirlo~sobre a existenria idos c:irarteteS
es~ieeiaesdor deliriquentes, e ter-sc-ha adquirir10 a crinvicçlo de qtie
os typos não podeni sobreviver a niorte do lypo.
la isto basta. Mau permitia-se-nosainda notar que a escola anthro-

i! nbvio que a classific$io dos delinquente# pnra os effeitda
jiidicisiios, tal como a imaginou VERRI, não tem s minima
base estavel. Vejâinos rapidamente ae razha. -Na verdade,
se o tribunal foi convidado peln escola a despresar as multiplas c:itegnriac de delictos e a sutstituil-as por cimocateg o i k d e delinqiicntcs, seria preciso apresentar-lbeum q u a h
exacto, ou ao manos itliioximativo, dos caracteres physieos,
iiioiaes e iiitellec~uacs,que nio sd distinguem 08 criminomn
dos homciis horicstos, inan os divwsoa criminosos entre 4.
Oru, se os priilieiros f;iltani, como encontrar d e n d s
eziste differencus qualitativas ou quatitiLttiras suficientce
para, coni elhs, forrnar cinco classeeS
Mas o proprio F ~ R R
(I),I com aquelIa tendencis, pus jir
lhe iiotrimos, para recoiihecer, ainda contra a sua vontade,
a iealidadc das coisas (21, veiu dar-nos a prova da inanidade
dos sem esforços, qiinndo chamou em seu aaxilio aa ãetutisticas da reincideiicia para descobrir os ciimiaosos-natos
ntrrluellex qiie iiinis vezes reiricidem. r A reinoidencia?.
.
- olitciiipera coin rigor logico ALIMENA(3). --Mas h*,
ontgn, n o proce~so,criterios seguros para medir a moral&
dade e il teii>ibilidadc do dclinquente, 'pesmo sem o auxilio
das, anomalias organicas !n.
As nirsinas conaequencias $20 arrastados, -contra ma

..

pnlogica, tendo rejeitado qudlquer criterio objectivo para a fixação
da ternihilidade dos diverso3 criininosos, vem a final pedir ás classirica@ies dr lei o!: 11~11~s
dos erimeri mais vulgares para com elles
LiapLis:ir os sr!iis df!lintjiienti~s.Kão scrir mais íogico esquecer todo
o irabaího dos codigou e cfinfiar exclusivamenle nos Caracteres fornecido~pela an~liropoliigiu?
(1) Obr. si(., pugg. !(i8 e segg.
(2) Conf. supra, papg. i29 e i30.
(5) Obr. cii., Iiag. i 7 7 .
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OS CRIMINOSOS

vontade, creio bem, -GAROFAW
(I), BERE~TNI
(2) e outros
partidarios aceriimos.
Nem aqui param as objec$ões. Coino vimos, F E ~ R
ergaI
nisa cinco categorias de delinquciites. Num dos ultinio.9
degraus estllo crimiiiosos de occ:isiQo; e no mais elevado,
depois dus loucos, os dclinquentes.natos. Oru. os inelhores
obaervadorcs da vida criminosa, taes conio JOLY (3), DUn u I s s o N (4j e LACASSAGSE
(D), recoiiheccrain a existeiicia
de uma c a i ~ e i r ado erinie. Torlos n6s, d e resto, a temoa
observado. O honiem que, agora, por accidente occasional,
por fome, coinnrette um furto, passa arnanliu, depois de iqespirado o ambiento deteterio da prislo, a praticar um
roubo, em seguida, porque a victima reagc, celebra um
assassinato c, emfini, torna-se um scelerado perigoso.
Esta carrcira do crinie vem contrariar + existencia de
criminosoa d e diversas espccics; vem niostixr quc iienhuma
escola p6de afirmar thcoricaiiieiite, e niiiito inenos num
tribunal, que o l a d r b de leiiros, que hoje 6 um criminoso
occasionnl, ligo ser& amanli8 uni criminoso-nuto, ou, pelo
meiios,. um delinquente Iiabitud. É verdade que FERRI
pretende responder A objecpLo com um syllogisnio capcioso;
e vem a ser que os inalfeitores, quc conieçam por uni furto
accidental e acabam por delictos de sangue, oram jA, por

natiirera, assassinos; e, se n>o reveltiram mais cedo os seus
imp~ilsox,foi porque as condic;iies iiXo se conjugaram para
a i s ~ oos dcterrninar.
D'csta fórnin, nao lia qiie discutir. -Em todo o caso, que
Fr;fiic~o a sua escola provem qiie teriurn elementos para
reconhecer desde logo, nesses assassinos disfarçados em
ladrõm, ns criminosos.nstos ou rleliiiquentes habituaes, de
que a sociedade tem o direito e o dever d e precaver-se com
ninis pi.oitiptid20 e energia. 31as nLo! FERRIperde se em
plirases vagas e a cscola fica silenciosa (1).
Alem d'isso, coirio resulta do que tcmos exposto em todo
o capitillo, n classifica$o, ainda qile podcese fazer-se, drssolver-se liin por Glta de teririos: O criminoso-nato teria de
pôr-se d c parte. O alienado nbo poderia cahir sob a alçada
da lei penal. O criminoso por pirtAo seria ainda susceptirel de se excluir do campo judiciario, porque, como obaerva
TARDE,a paixho levada ao paroxismo 6 uma forma de
loticuia passageira. E, emfini, os criminosos de occasião
distinguir-sc iam dos habitiiaes pelo seu cadastro e ainda,
is vezes, pelas alterafõcs que a longa vida de priaiio lhes
produziu pliysioniiiuicaiiiente; mas nLo seriam, como se
vê, dois termos d e uina classificuç?io anthropologica acceitavel (2). Longe d e esclarecer o tribunal, o trabalho dos

(i)Crirfiinologia, pag. 365. "A recidiva. . ., - li:-se ahi, - 6 para
niis um das elemrn,os niais preciosos 7in tlassifirii~~o
dos typus ou
ci~sscsdc dclinqumtes sobro iliiii sc Iunda o rios~osysicnia de prna.
lidadca. - Onde fica então o valor de taritas caraeleristieds laborioeamente reco1hid:is e com tal ardur sustentadas?
(2) Teoiie deile pene, in Comn]i1i2tn linllirlo leol.ico-pi.atico di d i ~ i t l o
pcnule, dirigido por Cogliolo, partc ir, voí. i, pag. 21%
(3) Le cra'nie, 1.888, pag. 279.
(4) Thlories de da ~,c,pmabrlitÉ,i11 Brckives de l'unlhropologie cri.
rninelle, vol. iit, pag. 37.
(5) No congresso de Paris, Acles, pagg. 165 e segg.

-
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(L) De resto, GABOFALOeniprcga Irequsntemenie a expresfiocarreira do mnie. - Vej. Crimm~log~u,
pag. 360.
(2) Dipaniou ainda, porque vt:in d~ molde, que B absurdo inserir,
nurtin císssifirapio iluc sc h:i?eia i3rn rararlcrcs congenitos, um gnipo
de delinqircnice.liu1~iiurir.r.
I'ois se C o Iioliito dri crime qiie os cnrrclcrisa, ptiis SI? si0 ns f;i(-tiisqiic praticam dcpois donascirriento que

Ihns iinpriincrn fciydo prtipria, que dircito tBni os~iartidariosdaorigem
bioloçica da criiiiina1id:irle a inc:liiil-os no9 seus quadros? Pois não
está aqui uma conlradicçio flagrante, quer nos termos, quer nas
ideias?
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theoricos ao fazerem esta d i s t i n q k nem sempre rigorosa
iria pedir subsidios ao processo criminal e pratica judicisria (i).
Emfim, a classificação antliropologica dns delinqiientes,
mesmo que fosse viave], não poderia ter cffeitos praticos;
porque, embora acceites todos os caracteres de qiie FEERI
lançou m30, seria preciso que o criininoso conscntiase em se
deixar. . autopsiar para se reconlieceinm muitas anomalias
internas, que baseiam a s pretendidas distincp6cs dc ta1 classificaplo.
Com BENEDIKT,BBOUARDEL,IIOUPI?,FVABNOTS,TARDE,
L A C A S S A QTOPINARD,
~,
DRILL,
MAKOUVRIER,
~~OLESCHOT.~
e tantos outros sabios illustres, com o nosso compatriota
FERUZDE ACEDO e cotil miiitus oiitro6 Iiorneiis d e saber
e euctoridade ?!, eu, pois, rejeito os diversos tyyos criminosos; repillo a classificaflo atit11ropologic:r dos delinqucntes (3)) e sustento que, se fira levndri. ti prtitica, crguei.ia
taes duvidas e embaragns, faria siirgir taes perigos, que, de
seguro, o proprio seu, alids, t6ro illustre e liumanitario
auctor se apressaria a repellil-a, intimanientc assustado ! (4)

.

(i)Conf. T A ~ DPhi/osnphit
R,
yhnale, 1i:igg. 5 9 a (iY i! 69; doi.^, Le
crime, pagg. 62 e segg.
(5) Nos congressos de I':ii.is, ses>ùcs dc I2 e I h de nçoslo, e de
Bnixellas, sers6es da 9 de agnsto.
(3) Conb, sobre a classilicaqào dos drlinqueiitcs, i~lbnidos liviris
citados: Innio, obr. cit., Iiagg. 8Jh e scgg.; í:cinn~,LP.Arrimiwrl.~,
Iiagg. 399 a 407; GIROFALO,
ubr. cit., p5gg. 11% (? sPgg j DOI~ADO
Monrrao, Lu anlt.oyologia crlrninul en llati(b, pagg. 65 :i 6!) ; JDLI',
Lc crime, pagg. a3 e segg.; e Acles dei deitzi6rnt rojigi't8, pagg 73 e
segg. e 253 e segg.
( 4 ) Falar aqui do n l g o pi'ofi~sinful* de T ~ n n s(Lu vrirninulftf
conaparéc, pag, 50; La philosopkiz pfnrrle. pag. 213): (li! hl.4aourrisi~
( A c t a du 1 7 ~ c i i m ccrn~qrè$~
Iiagg. 88 r: si!gg.), de COLAIANNI
(SncinIogiu crirni!iele, pag. X 9 ) , de Iinhcu (LEShol1ibt%>6d? presa, 4888,

C

Qual 6 a interpretaçao do delinquente?
J B vitrioe que a cscoIa anthropologica, por entre multiplas
divergençias, Iiavia chegado ti soluy5o innis apropriada aoa
seus postulados, pais eiicontrdra n origeiu do impulso criminoso nuina CHUSX organica ou biologica.
Sobre qir~ilseja essa causa, siro qirasi tantos os pareceres
como os suctorcti. Fhtiut, ntio podendo jB arranjar uma
causa nova, fundiu todas as dos seus p r e d e c ~ s o r e se deulhes o nome syrnbolico de inevroee criminal*, que faz lem-i
brar a curiosa tlieoria que explicava o crime pela existencia de um niicroliio no cereliro dos dclinqueiitea.

pag. 50) i! de vnrins nuiros: nZo me p:ircee j i neraspario. Direi, cntretanto, qiianto baste para qiin fiquem estabelecidas ns minhas opi-

niùes. A existcncia de uiii typo pi'ofissional qualqrier h diíiicilima de
recodiecer, tere grandes asiiliaraços lira tieos. Pi$o O vcrdade que, no
ineio du uma multidão, se possa scmpre descobrir o ~ a d r oou ooperario. Será prcciso que aquelle esteja, pelo menon, harheado, e que
este Irxiisliorte Os Sens iilcri~iíiosoii o lato do scrviço. Mdis lacJl ser&
piir cei.tii, ri.coriliecar ii a!itigo rriili1:ir. 3l:is no criminoso ninpurni
conhccdrd, se elle livcr o çuid.ido ila sc ilisf;~rqar,ouestiver ha pouco
leinpo interna110 [ia prolissio d81crirnc.-Eiii ludoo caso, v&se desdo
ja que o a g p u ~ir'ulissioiial~
somente abrange a pequena porçio de
delinpuenies, qut:
18111pritirado muitos crimes ignorados, ou se
dernorairm nas pris6es durante o tempo neeersario para tomarem os
"ares de familiam decluc h l a TARDE.
O I I I C S ~ Odiremos do atypo peni.
tsuciario*, dz Garir~rnii( Le moitde der ps'isolls, in drc1iit.a de l'anlk~opologie crimiiielk vol. iir), que, assenta eiii base analoga. Conf. ALIMENA,obr. ciL, pagg. 18%c scgg.

Apenar d'isso, convCm apreciar, de relnnce, a s divei.as
theorias. Formillarei depois :c que, apoz estudos reflectidos,
me pareceu exprimir a vardtide c atlaptsr-se, porisso mosmo, com segurança, aos priiicipios fundainentaes d a escoia
criminal socialista.

ALBRECHT
(1) e BATTAGLIA
(2) explicam o crime por
uma norinalidade biologica. Na siia opiniRo, o criminoso
Q um ser que obedece As leis noimaes de toda a natureza
e qiie é preciso punir com rigor crescente, iiina vcz que .
n% quer deixar-se anormalisnr (3). Oiitros cscriptores con.
sideram o delinqiiente como iini ser anorrilal e cxplicam a
sua conducta: por atavismo pliysico e nioral [Loilr~iiouo
(4)], por atavismo simplesmente inoral [Co~n.rari~r
(5) e
MANTEGA~ZA
(6)], por nnoiualia moral [GAROFALO
(7) o
DESPLNE
(a)], por neviose [MAUDSLLEY
(il), DAI'LY(10) e
VIRGILIO
(il)],por neurastlienia [~~EI;EUII<T(12)], por degc(i) Ko congresso de Roma (Artes, pnpg. 10b e segg.).
(9) La di?ianaica de1 delitlo, 1886.

nerescencia [MOREL (I), SERGI
(2), F ~ R B
(3,ZIJCCARELLI
(411, por defeito d c nutripzo do systema nervoso central ou
por precocidade ou decrepitude dos yaes [Mnnlio ( 5 ) ] , por
epilepsia cornbiiiada coni o atavismo e a loucura nioial
[LOMBROSO
(a)], C por causas biolopi~aacomplexas e indeterrninndos, que podeni agrnpar-se sob o nome generico da
unevrose criminaio [FERRI(7)].
Ponliainos d e parte n theoria do FeRnr, que tcnta salvar
as doiitriiias biologicas dn sseoln por meio dc unia caprichosa fi~s?iotiyliidn, quc nenhum hoincin de scicncia connos demoiemoa tambern coin o
sidera acceitsvel. -N8o
dilletsntisnio de ALBKEC~IT
e ~ A T T A C : L I A . 0 s sorris08, c01n
que o congresso d e Rorna acollieu R profissão d e f6. do
priinciro, são o meltior commentario de doutrinas aliSs
expostas com sinceridsdo. -Da nevrose e cla neuiasthenia
potico direnios; pois qiic, sc cllas ~igni6camuni enfraqaecimento nervoso, que se coildunnria com os impulsos febris
do'alguns delinqueiites, como attriliuir-ities efficacia na determinaçlo dos crimes longamente nieditados e fihrnente
previstos? Depois, o nervoso B a doensa da moda, B o apanagio dirs pessoas cultas e, sobretudo das mulheres; c entietanto, 6 ncllas quc ;i popuiag2o do crime se recruta em
menor escala. -Quanto I anomalia iuoi'al, 6 preciso notar

(3) Acles cit., pag. 1i1. Conl. Iiag. 114, onde se diz que c:ta doiitrina foi si~lilinliadaem cerlas passagens por ii1mifeslaç6esdos assisteiItes. TARDEexplica (Piilosophae pi~iale, pag. 65 e nota 1) que a
assembleia, indulgente pelo diverlimenlo que se Itio proporcionava
com esta theoria,. .. sorria.
(k) L'wmo dcIittgeirnbe. i."
cd., 1876.
(8) Sociologia miminale, viil. I, papg. 449 a segg.
(6) Gli atavimi psichici, in Arrititio peir I'anllt~.opologia, 4888.
( 7 ) Crimhologh. trad. port., 489%.

(I)Bes d~g4nc'rescmc~sphy~~ipues,
in8ellectuell~s~ b m o r d e de
s I'espèce
hsfnaine, lKi7.

( 8 ) P6~Chologienalarclie, 1868.
( 9 ) Le crime el Ia folitr, 4880.
(10) Cmisidé~alionssur les criinine/s rt lrs aliénés cs.in~inrls, in
Annales de medecine pfycholo.qiqu~,1883.
(11) Pmorta7tle f Ia nol!ci~arniirhosa r l p l deltllo. 1R88.
(14) Des rapports qui txistmt mlrr ia folic e1 kr ci.inrnulile, discurso
pronunciado no Convi8 de phrdninbrie e1 df nicropatolqie U Anvers.

(2) Le rl~gtnerazionoumnne, 1449.
(3) Digfi~kresr~nre
r€ cra~aindité,1888.
LP) I delinquenli al cospfllo dclla srienza pesillvn d'ossei~acionc,
1887.
( 5 ) I carall~ridti d~linqei~nti,
1887.
( 6 ) L'homrne crimin~l,t r d . fr. da L.' ed. it., prefacio; pagg. xv c %vi.
(7) Soriologie criminelle, pagg. 73 a 75.
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que GABOFALO
e DESPIXEse propoem ainda expticsl.a,
acceitando o stavismo, uma parte dadgoneresc.encia, etc. (1).
Eis-nos, pois, reduzidos ao atavismo, Iloucura mord,
A epilepsia e idegeneresccnçia. Porque, quanto A doutrina
de MARICO,B opportuno cnnstntar que, do Ruas minucioms
observagües em 507 criiiiinosos e 35 criininosas, elle poude
deduzir a existencia de tres grupos de caracteres differencines: ntavicos (produzidoa por defcitos siiliilliantes a conformaçües dou liornenu priiiiitivos), ntypicos oii teratologicos
(causados pbr :~lgum accidtnte nn vida einbryonaria do
individuo) e pathulogicas (clevirlos a uina circumstatieja
posterior ao oasciineiito); mas, coiifi-ontando.os com os caracteres doa tioinens iiormaes, rec~iilieceu que os dois
primeiros grupos' 8 3 1 quani t i o frequentes na populsçiio
honesta coino na criniiiiosa, e que só os ultimos mantêm
utiia differença sensiucl. Se assim e, tracts.ae de causas exteriores, physicas ou sociaes, -pouco importa agora, mas, em todo D caso, nLo biologicas. Essas causas, produaindo uma nutri980 insufficicnte do systema nervoso central,
v8in trazer M ~ ~ r tquasi
o
para O HOSSO campo, porque,
como diz TARI~E,
ucerebro inal nliriientado, deigra*, miseria: eis o que resto, do typo critniiioso! Outro tatito vale
dizer qiie, na accepçao naturalista da pal;rvis, nzo resta
nadan (2).

A Iiypothese do ntavismo funda-se: n) na seinelliançrr
entre alguria carzicteres doa criininotros com os de certas
tribua selvagens; 6) na analogia entre as inclinu~3eae qilalidada inoraes dos delinqueritcs e atj observadas nas crianpas

Conf. G.rtlue.u,o9 Ci.inainnlogin, pagg. 109 a 1ik.
(2) MIRRO,111)r.til., pagg. fJ(i L! segg., I U i e sepg., li0
039 c segg.; TAHDE,Plidd~.wphiepPmilf,pgg. 63 a 69.
(I)

E

segg., e

(viuto que estas reproduzem aa dos nossos antepassados
primitivos). - Maa existir80 os caracteres atavicou? Sabese bem como era conformado o homem primitivo? Deixemos por agora esse ponto que, ji~irtainentc com o exatne
das qu~lidudes da crianga, ha d e fecundar, adiante, a
nossa iiiterprctaçõo do delinquente. Constatemos apenas que
MARI~O
c outros obsoi-v;idoses wutelosorj, e em todo o caso
insuspeitos, veritic:irain qiie os cliumados mrnctcres atavicos s?to qiissi tio frcqtieates no Iioiuem iiorinal oumo no
criminosn, E porque, ciitio, $6 este d d i t ~ ~ u i r i rer aquelk
ficaria Iionesto?-Quaiito
du qiiaiidades observadas nri.
ediide infiiiitil, fique por agora sriiiiente registado que O esN o sabbio FkuÉ (2)) o antt~io~~ologiata
pecialista ~ ~ A G N A(11,
TUPINAICD
(3), e os critima TAUDE
(4)e JOLY (3) ddpmonstraram gire as inclina~8espai% o delicto e para n imnioralidade n3o sLo cominuns a todas a s criringas e que, quando
existem, devem attribuir-se a causas sociaes, taes como o.
viciosa educaçxo; os pessiriios exemplos, etç. (6).

( 1 ) De l'enfonct des criminels dans $88 rapports arec lu prhfisposition mtilreile au crime, mguntlii ralalcirio aprrseiilado ao congresso
de Paris ( A c t ~ s pagg.
,
53 á 6:)).
(2) I)évhc;i"cenc~e! cri.minalitd, 1888.
(5) L'urallii~opolugicciiniiaclle, in Hecizr I'unlhiqologic, u.O 6, 1887
noveiiibro.
(4) La ciiiirinulilb coi,tpurr'e, e esy. Zfudesqpinales e1 social~s,pagg
132 a I:!$.
( 5 ) 1.0 cvim6, GIude sucii.tlc, r:hp. rrr.
(6) Couf. MORSELLI,~ U C S[IL!ZLC
,
iIt: Iorribsosinno, liiilia, desde lei32
coiribaddo a h~.poiliescdo atavisnio iio d ? ~ h i o i opm l'anlropologifl.
Ulliniamente, <! cerro, ~riodificotlimi tanto as suas ideias. Ja lhe nãu
repiignx adiiiittir o regresso ai:ivira ás prinieíras fhrmas da humanidadi!. Piic!-llie, yor.i.iii, iiiii:r tustriip~io,quc torna iiiiliossivsl esse regi.csso; pois diz (]ti(! $0 se vtirifics qusiido fór v:inl:ljoso i especic
liun)ana, islu e, quonh se rcpcdis. o co~ijzratciode condifaes de mUferacia
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Talvez, porhm, R hypothcsc a t a v i s t i a tique mais acceitavel se, com 1 I z ~ ~ ~ ~ ccnCord~hx~r,
zza
nos liniitarmos ao
atavisiiio psychico. - NJo. Soin assim ! Ein primeiro Iogar,
porque os arguiiientos j i cxpostos c o n t w r i a ~ ntambem -ta
soluç8o. Depois, porque, como disse F E ~ ~ R
n8oI , se comprehendeiia qrie As tmormalidndes de iiina funcplo n b correspondessein, mais tarde ou inais cedo, au dos orgãos respectivos. AIBiii d'issn, se iras disposiçõex criminosas ha
regresso atavico, como se explica que o r ~ l ohaja nas bons
qualidades? Pnis nno B intuitivo que, dadas as mesmas
causns, se prodozani phenomenos scmelhaiites? Ou querer&
dizer-sc que as qualidades inornes rla raga humana sso hoje
egiises 6s dos piiirieiros honieos? Onde, entao, a paiclia
dos povos? Onde ns trrnsforiiinç8~sociaes, corn seus progressos e retroccssos, de que, ha pouco, iiuin livro excellentc, nos falava DE GIZICEP?(1)
Depois, como cxplicar a criininalidade modeima, cheia d e
cynismo e de requintes imnioiaes, a criiiiinalidade que direi
r civilisadan, pelas brutalidades dos solvagens, nssiin impertiiientementc equiparados aos nossos antepassados? E como,
ainda, basear iirria theorin s o l r c confrontos arbitrarios? P o r
que motivo considerar os xntropopl~agosmino eguaee aos
homens primiti'vos e deimr J e parte os bons selvagens, unia
vez. que os ha? (2)
Estas difficuldades foram, porventura, entrevistas por

Idos primiZit*os homens (Losioni as!'uomo secondo Ia tfoi-ia dfll'rrolu~
aions, Antropologia gennnbe, 1888, pwg. R i e segg.) Qucrii não v6
que esse eonjunrto de condiqùes nau pGde reyelir..re, sobreludo nas
sociedades civilisadas?
(L) Le rrafis~or.mismesocital, hsni sur Ir progrès et /e regris dcs
ocidlds, 1895.
(2) T a n n ~LacrMnalitb
,
cmpnrle, c*.

I,

Philosophiepi;nale, cap. v
f

L O ~ R O SAssim
O . se explica que, depois d e estudos mais
elle diminuisse ,z acção attiiliuida ao atavismo
para lhe juntar a d a loucura moral c epilepsia.
3fuito se tein ~ s e r i p t oe dito, [riesmo entre nbs, relativameiite d epilepsia nas suas r e b ~ õ e scorii o crime. AB duas
fdrinas d'esta docnça (epilepsia çoinpieta e epilepsia larva.
d a ou psycliiea), c beni assim as modalidade3 diversas que,
confotine o grhu da anormalidade, a cpilcpsin pdde assumir,
forani estudadns por sabios distinetos, taes coino L E ~ I U NDU
D
SAULLE,
MAUDSLEY,~ I O U E LVOISIN,
,
F A B I ~D~IT
~ . SENNA
,
e Jurao DE BIATTOS, sob o rrupecto pmticular que nos interessa (I). Mas, se na plinlange brilhante dos alieoistaa pdde
eucontrrir-se uin accoido aniiriador embora iniiito incom.
pleto (21, as contrarlicpões, as duvidao, as objec<;Ges e os
desmentidos pullulani, desordenados e irritantes, quando
descemos h anulysc dos trabalhos da escola anthropologica.
Cornega MARUO por dizer que encuntrou raras vezes a

.

e E t u d s pbales el socifslrs, tiagg. l17 e scpg.; F'rvnr.~i-S~veuiio,
Lu delitlpumza in ~ r ~ p p n i , ulla
t o ficiltii, 1885; ALIMENA, limiii e i
nrodificulriri ddi'i?rapukliililri, pagg. 520 e segg.; V~ccrno,Ceiaesi e
funzione delle I~ggipenale,pagg. 191 e segg.; e os proprios eiassicos,
coiiio PRI~AL,
Le rl-ime PI Ifzp~im?,
parte I, cap. i, s neii-classicris,como
D~s~a~Dl?rs,
Crimes e1 prines. in Reiue des dplrx naundgs, 1891; os

qiines, tiidavis, diiveriam 8ympnthisar com o atavismo rnoral por
explicar nteltior, rrinda assini, do que a Riblin, aqiiella passagcni do
peçcaùo ori~in:iliiiiposto por Detis i especic tiumana para tcda a
eternidade.
(1) Cmf. o eii. Relalorio de 1887, pagg. 98 c scgg., onde o rr. 1s.
~ o ~ uP
u or ~ s s i srpsiirniu
~
alguns irdltiialhiis dos cornpeli!nles, e fez
uriia appliaafão, - pcirriiile-iiie'?,- neiii senipre enacla dus conhecirnenlos, que, alias, 6 o pi,iiiieirii a rccoriticcer estranlios ás suas
oceupaçõcs habiduaes.
(2) Consulte os trnbathos do sr. JULIODE HATTOS,h n s a l dar
doenças mealars, e esp. A loumra, pagg. 137 a 208.

,

.
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epilepsia nos ciiininosos que obsr.rvoii (1). Como entender,
pois, LOXBI~OSO,
que Lleclam t c x m todos os delinquentes
irrn fundo epileptico ou epilcptoidc, base commirm e fio
conductor dii criminalidade inteira (217 V6.w que nao 6
preciso nlistarino~nosciitre ooseau pobrcs pessoas cio innridon
de quc O egregio professor faia coiir tanta piedade, para
poderinos erguer duvid:ts subise a ahistoria iiatural da epilepsia~,que ello traça coni tanta iniuucia e coni cujo aiixilio s e julga habilitado para geiieriilisar desiiiedidaiiiente
o alcance d'essa doença.
.
Veiu depois BLANCHI
e, dc accordo coin TUXNINI,
declara-noaque a melnoria, fraca ou o esquecimento total do crime
praticado apparecera s6 em 14"/o dou epilepticos que observaram (3). LEIDS~ORE,
Hucues, KNAVFT-Enrn~,
~CIIVEHRIA
c Tnsnuurnr adn~itteintnmbein a meiiioria e111ulgiins casos
de epilepsia. Como, porbiii, eritcndei-os, 6C a aiiiiiesia 6 por
oiitros considerada coino o iiisis si~lieiitecartrhcter dos epileptiaoa, sc L a ~ n n ~DLI
r i SAULLE
e kI.icsau a jrilgaram encontrar scnipre, e CIVIDALLIeiii O i O/o dos indivirluos
observados? (4)
Surgem airida TONNINI
e BIANCBI
dizendo-nos que, nos
epileytiços, acliaiaiii, respcctivainente, 30 e 7 O/o de iirsciveis e inciitirosos. Estas proporçiies lino &O dificeis de
& h s , como entender
encontrar eiu pessoas Iioncstas e .s:6

,

(1) Obr. cit., p,agg. 3k4 e wqg.
(4) L'uom delinqztmi~,rol. 11, pxgg. 1 e segg. e pagg. 98 c segg.
Conf. a cd. fr., vol. i, pagg 583 c segg., 657 e 658.
(3) TONN~NI,
Le epilessie, 1886, pag. 11.
(4) KUAITT.EUIHG,
TY'UIZII~D
tlinido-pmIico delle nuilalie fi~cialnle,
ed. it., 188(i, vol. ir, pngg. 89 e scgg.; L E G ~ Auii
X DSAL'LI.E,
klude
finédiw-légule sur les épilepligws, pagg. 162 e segg.; sr. JULIODE
MATTOS,A Imcvra, pagg. 171 a 185.

e acreditar o mesmo CII?DALLI, que achou mentirosos e
irasciveis todos os epilepticos?
Constateinos, ~ o i s ,que os rcsultados a t é aqui colhidos
n%o habilitam a conhecer liem os epilepticos (I). Muito
menoe se podcri explictir por esta f6rma a origem d a criminalidade. A~~rxti*n
(8) notu, com effeito, qne a marcha d a
epilepsia 6, na Italia, contr~ariaA d a ciiminslidade; que
Livornia, por cxemplo, tendo o primeiro logar una deliiiquencia, e Qirgente, sendo a proviiicia mais fecunda em
homicidios, siio das menos atacadas pela epilepsia, pois
occupam, rapectivaiiieute, o oitavo e o setiino logar na
escala d'esta doença.
E, pois, necessario procurar outra interpretqgo parir o
h n o delinpi~cns.Seih a loucura moral?
Os alieniatas concordam em dividir, mais oii menos aproximativamente, as diversas funcçties do espirito em tres
grupos: intellectnues, voIitivas e do sentimento. N l o deaconhecem os ataques qiie n ~~sychologia
moderna tem dirigido contra essa divido, mas julgam que, de facto, e apenas
por facilidade d e metliodo, ella p6de ainda &ler-se com
algutna segurnnSa. Posto isto, cbnmntn loucura propriamente dita ialteraçRo ou desappareciinento completo dae
funcç3es d a inteliigencia, e loucura impulsiva ou volitiva so
desarranjo das fuucges de vontade. -11: ao desarranjo das
funqões do sentimento? Ahi começa o desaccordo. Uns

(I) Oa inconvenientrç da ~irecipilaç%Ocom que se acceiiaram a3
ideias de Lu~riaosuioraiii bem recunliecidos n;i questb Marinho da
Cruz. Dispenso-mc [li? [orar nesse assumpto larnenlavet. Vejam-se,
entretanto, as cautelasque o Sr. JULIO UE ~T.\IT~S (obr. cil., pagg. 189
e segg.) aconselha em lal nialeria.
(4) Obr. cii., pagg. 226 e 227.

208

I'IUNCIPIOB DA ESCOLA SOCIALISTA

querern que seja uiria louc~rricriioral; outros sustentatu que
a siinples pritaçzo do senso iiiornl 1120 è unia fhrtna cliuica
d e alienaç30.
, P o r um lado, pois, opinr.se qiie n loucura iiioial perverte
oii deatroe por coiiiplcto o seiitimeiito, iiias deixa intactas
a intelligenei:~ e a vontade. 0i.u o criiiiinoso tem, aproxiiiiarlaniente, intelligencia qual it do Iioinciu noririal. Portanto, niLo lia, por esta theoria, ii~i~ossibilidade
eni identificar o criiuiiioso-liato ao lo~rcoiiiniic~,coiiro h h l n i i o a o e
VERRI deuejani. Tal E o purecer d~ Rlaitiio (1) e dc KRAFBT-

nilo 8 addurida por TARDE
e por vario8 outros criminaIistas
iuodernos.
Nbo 6 , pois, segura nem acceitavel a doutrina por algunii
erigida, uiii pouco precipiiadamente, rrobre a existencirr
dc uma loucura nioral e a sua identificação com a criminalidade nativsi.

EBIN(I(2).
Por outro I d o , por81r1, demonstra-se qiie toda e qiialquer
especic de louciiia arrasta coiiiuigo P desordem dae ideias,
c que Q, porisso, iinyossirel recoiiliecer loiicos moraes na
maioria doo ciiiniiiosos. Eis o que eiitciidaiii ~'EEGA (3),
S~marrPACE
(4) e ~IOI~SLI,LI
(3). GAILOFAI,~
~~ccreçmnta
que, sendo a ausencris de senso ettiico a buae da cliamnda
Eoucuia moral, esta n2o phle j;tniais coiistituir uiiiu doeirçu,
p i i s s o mesirio que B unia uiiiiples a?ii,niabi~z.Com eff~ito,a
ideia d e doeliga implica o estadu anormal de um iiidividuo
cotisiderndo coiiio iiiernbro intcgirirtte da espwie liuinanu,
einilulliito que i~ d e cttirnrtlirl s i p i ~ i t i ~oaestado anorninl d e
e Lima
uiii individuo co11sider;riio coiiio pmte i i l t c g r ~ i ~ tde
dada aociedadc ou de uma cesta Bpoca. (6). A inesiua opi-

( 4 ) Obr. cit., pag. 389.
(4)Obr. cil., vtit. ir, pagg. iPC e Jegp.
(3) Cijnsiderazloni sopra alcunl cusi de pnzzia mrnle, iii dlli de1
v eong,.esuo iluliitno de fi,miati.icl.
(r*) Lu fullin mri~.rrler 1s s11.callirrfnze giur,idic/ie, 1889.
( 5 ) In Atli de1 rir congr6sso ilaliii~uide picliintria.
(6) Ct.~rnino/ogza,ed. pori., pagg. 101 r IOfi. Cunb pref:icio do Sr.
1ui.i~os Milrr~os,pligg. xx a xriv.

.

Resta-nos a degenerescencia. Eis aqui uma tlieoris vaata e
briiliante, que uina enorme pleiade d e hoinens de nciencia
acceita hoje coino postulado irrefragavel. ~IOREL
fui o seu
primeitu e rri;tis dedicado apostolo. No seu Ikutado explica
o illust1.e sabio o qric B a degenerescencia: O liomm, que
niodilicii e B motliiieado pelos elementos e x t m o s , ~ o h e
inodific:içZts, cl~ic, eni iiitlitos casos, iiPo lhe alteram a s
fiiricç3cs da vid:i, iiins que, rios rcotrntes, Ih'as alteram prafundiiiiiciitc. Niiqtrellxs ciiciiinstitncias, operam-se no seu
ser tr:lnsfurrnaçGc~iiteiu ou iiidiiicrentes; nestas, porém, werificam-se tranbformas,6es doentias, de que resulta a degenerescencia, qiiu &, portanto, um &seio nzc-rbido rdo t y p
piintilieo OU no~rnalda hunianidude (1).
Iinagiiioii-se, duiiinte alguin tempo, que a degenerescencia inoial teriu J e ser nccessaiiurrieriteiicoiiipanhada de caracteres pliysicos degeiierativos que a revelassem exterior-

(1) Truiti de$ d8gétGresrmces physigues, ililelleclueües e1 m a k s
de l'espècchesnrainp, pag. 47. Conf. DR. BAZILIOFIIEIRE,
0s degeneradar,
1886, pagg. 45 c sqg.
44

mente (1). Mas os tiaballios de FhT: (2j vieram dar liiz ao
prollerna, mostrando qiie an. degeiiereaceiicia moral iiZo 6
necessnriumente revelada por signses extei.nou.; (3)
3x0 muitas as fdrnias de soffrinieiito ptiysico oii nioral,
ein que ac desCübre a iiifliiciicio da degenercscericin. Oa
diversos nucto~.esciturii como insis freqrientcs: a tisicn, s
esci.oful;i, a ncvruse, o creti~iismn, a loucura, o suicidio
e n critniiialidndc. Eiii todas ell:is sc encciritrain, todavia,
rrymptotnns rtiorliiilon r~oiiiiiiuiis:grande c.xc.itnliilidade, 111.ofunda iiripulsividude, fiicii einotirid:ltic, cgoisiiio exaggcri~do,
desalentu iutellactual, pcssi~iiiainu.
Por aria parte, ZOLA cstodoii rios Rougoii-Llacquart os
diversos riicmbiosdc uiiia faniilin atacada dedegeiiereseencia.
Pela leitura do ultiiiio volume d'essa olirn, L- docteuv Puscal,
vê+ qiiatitas fhrmas diversas ldde revestir, por causas que
ein breve indicarei, esse clesvio niorbirlo do typo priwiitivo,
que MORELpoi; em. fulgurante luz.

(4) Sum livro reii.iitt e quc fcz ruido, o ci:Itilire critiro alleniZo, RIAX
i ' i o ~ n ~(Digt~iiei.~.~r~?i,.e,
u
ti';itl. iIc Dri~iiiiH, 48HB, roi. I, iiagg. 32 e
scgg.), adriiiitiu ciiriin rarartrics ~ii~ysiros
rlisiini.lirou diis iicgcncradoh: as as)-irirti.ins,as i~l'i~li~as
tvn fi)i.iiia dt! ansa, o straliismo, as
irregiilaridadeu na iiiserçào dc ci?i.luu di:nLrr, iiris dedos, ele. O
ss. UH. UAZILIU
FRRIHR
(uIJI.. cit;, pagg. 35 C s~gg.)iiuha j i adiriilliclo
caiacicrea scincllianlcb a I ~ P ~ I: ~ X. ~ obsianil:,
O
Iini 6111,a aiii.toridadc
dos dois est:i.iytctrcsp ?usterilu i~iieos i.arai:icroy pliybicos ii.iu são
sc'riipr'e indispensarci~,ruliietudo si: o cai;ido riiortiido fiii lia yoiicti
leiiipo contraliidii. R, eiri iodu i) ?asa3 prinhn c ~ ~ n iiiab:ilai.t:l
lii
csia
tiiibse: que e pur ~tnqii:tr~tii
i[~ip~!s~iveI,
c sttri >erl?pt!difilt.ilin~o,
diiri~lir,lia pic~(~iti;:i
d e iim I I ~ , I Ii.iiiii
A Lulgii~iscL'i~e~t~s
~~~
i,ai.:irlcii:s ou
diis que são attribuidiis riiniíi rri,l;isil.oa 8tii criiiiiririç .s, sc I! deilnqut.iilr, cpile[iticii, ilcgi,ii~:radu,doido uii noi iii;iI.
('E) Obr. cit.. cap. vi.
(3) Vej. as resrrir~iii~s
que C i ~ r i t : ~(Le dlgc~ieiazioni ici~irztrt,1859,
113gg- 95 r scpg. c 117 e q g . ) biz ;i i'st,z doutrina.

31a6, para aprccinr a influemia que este novo elemento,
t i o cheio da succcssns e i i e consagiaqbes, p6de ter na p m
ducyão da criiiiinalidade, urge aserigunr se entre os dalinrlueiitcs ]]:I, ou nâo, iiiiiitox degenerados.
C ~ L A J A K eK ITAXJIIO~iie.tendeiaiii denionstrar que os
ci'i~nitiosos iiio SFLG frequentemente degenerados. Apresentjii:bin nicsriiu algun~asestatisticas, qiie provam marcli:ii. a Jegeiieicsccrici:~, n a Italis, ein sentido iiiverso do
da criiuin:ilidade (I). Outros observadures illiistree, como
T~urrsuw (2)> N I C H ~ L S O N
(31, D'HIUSSONVILLE
(4),
Lauries~(3) e Loirniloao (Ci), siioteiitarani a opiiii2u opposta, deiiionstr~indoque pari^, f6c0 das degeneresoenciaa
de tolia 3 oidein, C uni viveiro da criininalidade, e que,
na Allcrnanli:~, a de1inqiien~:ia marcha pnrallelaruente com
a degensrescencia.
l'rovaiii estas Iiesita$ei; qiie o problcrna i130 tem sido
encarado iioa seiis ni~iltiylosaspectos e que iiin criterio maia *
Iargii efecundo deve p~,esidir6 inteiyretayPo do delinquente,
Eiisnieiuos esse traliallio.

A dajierierescericia, dishe beiii MOKEL,8 Q desvio morbido
do typo pi iilii tivo. Impovta, pois, averigunr :
1." q u a l era, aproxirundurnoiitc, O typo primitivo e normal
da humanidade f

(1) Co~aiilin-r,nhr. til., vol. r, pagy. 300 e segg.; Tiuuso, I
rlelilta', iii Itii.istla di disci$iliae rurrt.i.aiie, 1881, p;igg- 468 e segg.
( 9 ) Psychology of crNiiisclls, lirio, rap I.
(3) The rnrir.bid pyrho!iiyg iif ri iiainai, in kieiinnl of mental schce,
1873-74-72.
( h ) Le G ~ Y R ~ Ui'cintre
I
[L. ciit-, in Reiue rlrs iIcnx rnut~des,iR87.
(Li) LESh~biii~~:s
des pi.isom dt, PCLI
is, pagg. 1L5 e segg.
(6) E i . r o ~ di e l h suciolrigi~iri.icinalc di CULAJA~NI,
in Triburaa g u i
diiiaiío, dt: :lide ot~tulii.ode 1883.
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2." Quaes szo as causas do desvio morbido representado
pela degeneresçencia?
3." E m que niedida iiiflue a degenerescencia na p r ~ d u c $0 d a criminalidade?
de suppBr que MOREL
Cornegernos pelo typo priinitivo.
e, com elle, a grande ylialaiige dos que acccitarn a sua
definiçâo, possam ter unia grande auctoridadc e que baste
cital-os para se acicditar que, sc o degonerailo, tal como o
vemos, representa um drrnio do typo priiriitivo, este era,
sem duvide, coiistituido por Iionieus normaes, perfeitos,
honestos e boiia.
Nfo deveinot;, poi.61~1,n'eutc seculo dc livrc c r i t i a , fiarnos em auctoridades. E por.ixso vejamos qacm tem m s h :
se SPEXCEII
com O seu retrato Iicdioudo do nosso antcyassado mais reiiioto, ou a corrente socialista com a concepçso
de uma edirde em que ou hoincils forum folizes e bons.
O grande eociologo inglez dcuçievt-nus o lioniein priruitivo como utn selvage~riapreguiyo;io, vaidoso, exces~it.ameiite
impi*eviileiite, I ~ L ' ~ V U SvoIuvet,
~,
variarei nas altas ~ I U O Ç ~ C S ,
fixo nos seus liiibitus, iniiiiigo d e qiiatquer niudaiiça (rnisomista, rliiiaitio.: hoje), csliaiito~anicintecnicl e, sobi.etiido,
inipulsivou. Coino conlieccu IILHBYBTSP~NCEIL
csteS cara.
cteres nioraeu dos nossoa prinieiros aiitcpassadoe? Por uin
processo sirriples e, ria appai-encia, vcidadeiio. 130s selvagens actuaeu escolheu aquullcs que rcpi.cseniam um inaior
atrazo de deaeiivolviiueiito e, por tmntcigia, derivou do sei1
estudo as ijualirladcs do homein ~)iimitivo.O p r o ~ t ~ ~jhs o
u?io B iiovo, e TYLOI~,
L ~ ~ B D OA~.\c.LcKNAN,
CK,
MOIIGANe
niil outros têm-n'o seguido coirt yertii-iaeia. -E, entretanto,
B absuido. Se os selrageus iiio p ~ o ~ r i d e i iei sociedade
civiliaada coiitém eiii si uma grai~desoirinia de progresso,
8 evidente que os I i ~ n i c n sque
~ prccederaiiii :I nossa eirilisapào, tinham qunlidu<ics que, na pnssageni para a s iiossas
r a p a , oe transfortiiarniii e coilipletarain, c que, na pasçagem

para as raras hoje iepi.eseiitndas pelas tiibus selvagens,
inteiramente se perderam.
~IAGEHOT,que nBo p6de ser srispeito porque sd nota
differenças accidentncs entre O fielvagem e o homem prehiutorico, oe-se, entretanto, obrigado a confessar que este
ultimo adeveria ter recursos e sentimentos que o selvagem
actual nr~otern. Os primeiros homens, os primeiros seres
qiie mereceram esse nome, tinham certos restos de inatinctoa qiie os ajudavam na 1iirf.a da cxistencia; e que desappareceram A medida ile R rna,'io coineçou a brilhar-lhes no
cerebro. Com effuito, certos instinctos desapparecem quando
a r2.250 Re ayplica seguidamente no objecto dn sua actividade. , . Uiivi dizer yiic iim Iiomem poderia, h força de
raciocinar sobre O instincto da decencia, perder esse ins t i n c t o . ~(I) .

3

.

Ora eir creio qiic o instincto moral era. precisamente um
d'aqiielles d e que o liornem L; priiicipio sc serviu para obedecer A eocinbilidnde, a essa lei eterna da vida, qiie 8 comrnum a ceitos aiiimaee e plantas e que fiirina o principio
de todo O progresso inclivi!iiial e social Tal instincto foi
mais tarde repellido pel:is brlitnlidaderr do egoísmo, primeiro
desenvoli~idasxo sshor da giierra c dos rapiichos das classes
pieponder;mtee, depois perpetuadas por mil causaadivereas,
a que firiemoü, dentro cni poiico, refercncia.
Coino dcmonsti-ar esta asseryno, que vae de encontro a
tantos prc,jiiiaos correntes? Nbo lia daflrbs positivos. Falta
a luz da hintorin. L'm veii negro intercepta-rios a vista do
passado.---Mas nBo 8e pertletl tiido. Alguns dos nnimaos,

(1) Lois sciPnlifiqu0~du Ua~!opp~naent
dfs irsulions duns leurs rupporta atec Irsprincrp~.~
de lu sklrrtioia nntuwll~,et ar l9Afrkii1i 8.. ed.,

1882, pagg, 13 1 o 132. Cunf. Iiagg. i 2 2 a 169.
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que precederam o hoiiiem na escala da aniiualidade, existem ainda.
E, nesses, nos antblupoidcs que ainda restam, $50 muitos
obervadores (DA CIIAILLU, B R E H ~etc
L , ) coiitestes em reconhecer aitma piedosa coopera$o, uina assistencia rnutua
e uma heroica abnegaçXor (1). AlWm d'isso, fazorido um confronto entre o cercbi.0 do feto Iiumnno e o do antiiiripoide
novo, descobre-se que SRO miiito semelliantes, e que B sO
mais tarde qiic a s ditferenças radicam se accentunni. Om,
na primeira edade, o antlii.opoide teni qualidades de intelligencia e dopura se~ncliiaiites is do Iionietn. 56 depois
a8 vae successiuaniente perdendo. Significa i ~ t aque, auccessores do mesmo antepassado iiitelligcntc e boin, os dois
diversos representantes daniiinialidnde ostentam, no conieço,
oonformaçb cerebral c qualidades seitiolliuiiteo, e, s6 niais
tarde, quando a s diffcrcnps se desenham iiitidainente, caminham cada rliial para o aeii diverso gcncro de rida e
adquirem um e outro diversiseiiiio fundo moral.
Poderiamos profundar o quadro, estudaiido, coin GUYAU
e COMTE,
n moralidade das sociedade's aniinoes. ESPINAS
e
PEWIER
servir-nos.i~.~i)
de guias coni os setis niaravillioaos
estudos sobre a soci:ililidnde dos scres iiifciioi~csno iiorrieni.
E ser-nos-ia cntio fucii yur ebta iiit,ei.rogiipRo: Conio se
explica qiie a formiga, o iagnrto, a abelha, o tnacaco e
outros anitnacs tcnliatn tanta solidirriedade nos seus agrupamentos, se inaiiteiiliain niiin riivel nioral tantas vexes
invejavcl, e que os priniiti~ush ~ ~ r i c i i ssuperiores
,
a todos
elles, mas n elles ligados por utna cadeia indissoluvel, se
tenhain Iogo revelado, rias siias primeiras aproxitiiaçoee,
espantosanienle crlicis, vaidosos, inipulsivos, et,c.? NZo, 11x0'
p6de ser iissirri. O evolucio~iistaS P E ~ Econtraria
I~
toda u

(1) CDLAIANNI,
obr. ~ i t . ,vol. I, pau. b6Y.
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lei d a evolupho com o scir arranjo riprioristico de iiin liomcin
primitivo feito d iiiiagciii dos actu;ieu antlir~po~liagos.
Mais
lucidos me purccern os tinballios receiites do ~ociologo
SCHIATTARELA
(l), que se nega a encontrar nas tribus petrificadas d a actualidade uiiia rcpresentaçno viva das p i meiras sociedades humanas.
Do estudo doa animaes passariamos depois ao estudo das
instituiçDes mais reinotas. Percoireriamos oa povos que de
si deixaram alguns vestigios. Veriamos as suas f6rmas familiaree, as suns crenças, o seu direito, a sua lingua e s
sua arte. Iloinens eininentes nos abririam a passagem.
SÇ~I~IZER
BIAINE, ~ J A T I O U L A Y E ,LAVELEYK,
FUSTEL
DE COULANGEB, e, riuin livro de lia rrieíea, o sociologo bclP DE
GYEEBprestar.nos-hinm concurso inestimnvel. Deptlrariamos, no sua companhia, com os dcstrogw de velhas reli.
gi8es e de cnrcoiiiirins leis. Erri nossa frente deslisariam
monumentos d'arte, concepçíies de direito, flirmas do propriedndc e iegiincns familiares, que nos produziriam, a principio, o dcsluinbraiitento de que bla SUXYEP
MAINE, mas
que nos eIucidariarn, depois de reconquistada a serenidade
de cupiiito-e a piccioZo d e nnalyse indispeiisaveis, sobre
muitos inysterios que, ;i Kdta de generalisaç6es, t8m pernianecidii iridecifratlos. Vcriainou alii, serri nccessidade de
giandcs disciissões, como o senso mornl instinctivo se tinha
debatido conti.;l as c:iiisas de iiiimoriilidude, que as luctas,
as gucrrns, as absorpçõeu e picdoriiiniou de toda a ordem
a cada passo liaviatn feito surgir. Adiiiiwi-ianios, com FusTEL de C o n ~ n x c ~ os
s , sentimentos d e amor e devoç3o paternal e hliul dos piiineiros agrupnineiitoa t~niilinres.Exaltar-nos-hinos, com LAVBLIYE,
perantc a propriedade

(i ) LLTr i f o m a de1 melodo in mciologia (Arotee probfenai di filosopkia
ronlernpoi'aneaj, pagg. S l d e segg.

OS CRIMINOSOS

commum das trihus nascentes e perante os sentiiiientos d e
dedica@ e desinteresse que esse regiinen ;itimeritava e
diffundia. E explicariamov; por desvio@?ti*iictiiraes d a so.
ciedade, a desordern e a confusiEo que, passado tempo, iiella
.%e cornegou a 110tur.
D'este modo, ligando o estudo dos sentimentos d e sociabilidade dos atiimacs com o exame d a s condiçoes e m quo
oa homens s e achavam nas épocas mais remotas a q u e nos
8 d a d o subir, teriamos encontrado, por rneio d a evolugEo
qiie devêra ter atravessado a humanidade durante a s edades
pre-historicas, a exp1icac;lo dos sentimentos, que o hotnem
possuira nas epochas priniitivas.
Era-nos facil alargar ainda o amliito d a deiironstraç20 (1).
M a s para que, se n6s ternos nas crianças os rcpresentantes

'

( 4 ) O illustre sociotogo frnnecz, EYILF.DI:AKRII,nnniz iibra que
fez algum ruido, Dc lir dirision riu frncuil sochl, i8DB: sliatcnln eguulmente que o r?gnisinonlo hii t i ponl.) dv ~i;irlidadaliuiiianitladc c quc
O altruisiiio não B uina i:iin,[uista r4,rcntc. Eis as ~ii:~s.proprins
palavras: "Em nonii! ilii dogin,~d e conciirrr>nt.invit:il e da sclecpão nniural, pintam-nos sob as inair [ristes ciires essa liiiriianir1:iils piimiliva,
cuja fonic i! cuj:i sede, aliis iiial salisf~iiras,reriaiii sido ~ Z P iinir;is
paixacs; epses tcrnpiis sottibrius, siii iluc os Iionicns niri trriaiii Udn
oiiiro cuiditln i- uutrri oerupaçio alPiii da de disgularcrii rei.iliroi:a.
mcntc o seu riiisi,rari4 :ilinieiitti. P ~ r arangir ronti'a as miragens
rrtro?pcciiv;is dd yhilosii~iiii:~
d t i si~rtiloxrrii (. taiiibc~irirontra ccsrtas
doutrinas ri~ligicisas,liara dciiinuslrar rurii iii:iis Iirillio qutbo paraizo
perdido náo esii por traz de nós e que iio liassado nadii ha de quc
ter saudades, julga-st: dcrcl-o ciincgri:ci:r i? rcl~alxarsysti!rnatiranienb. Nada e tãii anti-~risntificornrnn esse ~iii)piisitoem sentidii
contrario. Si? as hypolhiscs dc LI2RWiN Sáu u11lisavi:is r!m riioral, 6
ainda com ni;iis reserva i! riiiirf~~i,:~.Ho
do quc n:ir oiilras scieiiiias.
Fazem, com elii,ito, sbstracçào do efcincnto essencial ida vida moral,
isto 8, da infliiencia moderadora que a sociridade exerce solirc os
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das primciias edadea do homem? S e podemos estudar aqui,
por um peqiieiio tiahiilio d e psychologia, os hoincns airitelligentes e docesn q u c nos pie11ararm taiitos progressos
e que, em teuteiniinIio dii. mais estranha gratidCo, t8rn sido
tzo dcspresadoa e cnv;lccidos'r'
Ah! M a s a ciianpa B tambem selvagem. L O M ~ R O S O e os
sciis amigos iiPo se cariçain iia procura do symptomas q u e

seiis membros e qiie tenip6ra r! neutrall~aa acção brutal da liicta
pela vida e d:i seleeçãu. Onde quer que haja soeied;tdes, h&nleuisnio,
porque ha solidariedxleu (pagg. 444. e 215). ( V m L a sua ulliriia obra,
Lea règle.7 de I« me'tliode b~ociologique,i89S, pag. 5% onde exprinie a
mesma ideia).
Direi dc passagem.-psiis que csle livrii n3ti góde embrenhar-se
com Iargiiera em qucsiùes dc socinlogia gcral, - quc a lorma peremptoriii d'erta ultima aflirniação Lcm o dcsiiieotidu rnuis formal na
realidade dos facms.- Slo inilirirtr! I)URKEIM eilifica no oeuIivr0,alias repleto de iongii9 cspiriilos rcsp~ilantcsno criirie,- tiiria Liieoria,
que da a iinpresslo de ler sido feita por quciii niinca t1vcs.w
olhado para aç iniquirlndcs soci:ies. Para elle, tudo tcin eurrido bem
na evnln$u dor piians, e a 1i:issayelil d i sotid;iricdado sucial por
semt*llian(a (itirma yiii~iitivu)Iiai:l a soliilariedadc pui. d:tfcrenciagáo
individii:rl c tlivi>ào do trabalho lfónna luturr) terli sido operada pela
nislhor iiiancir;~.A' au:is crins:iucç6ç.; tlieorii~aspni.ei.erri-llii: obscr.
vaçòcs rencs, c; assim. 6 roni uma fiiric apparenria dc logiiaque clle
quer inriniiar-nos as $na9 (loulrinas. -UTMI~L~WICZ,
na Lirtle des
races, triid. Ir., 199:1, 8 coniliielamenle o olipusto. RTa liigloria hiirnana
so v8 airiiliiiiias, as*ollafiirs, prcdominio3, novas conquistas, novas
asstilai:iics, rtc. ;\ssirn cxpliu o progrusso. Os desejos, ciiirnameiilc
nianifcsi;id~islii-Io griiiici liiidi:inso, de wfazcr servir a satishq%odas
suiis n~'{:~'~+id:ide~:
tudo O elciriiinici frsen que se encontra no raio do
sei1 podcr ou qut! ahi pcnctra,) 6, para ello, o aprorcsses natural
soci;tlm da inarrhn dos piivos.
Ora, si: iiie ú porrrtiltirlo arriscar urna ideia beni simlilcs, hcil será
co1lo~:nrde recordo assa3 doi'. soi-iolugoa i~iic,escrevendo quasi ao
meamo icrnpo, sc rc~f?riram, etri st:ntidos dirergenies, m:a com tão
larga curnpeirncia, a uiii nssunipto palpitante e momentoso. Quero
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nol-o demonstrem com flngrantc cvidri1ci;i. - - O seii agoismo
assusta. A sua iinptevideiicia e! notoiia. A sua inutiiiotii~a
tendencia Ii.zru a iinmortilidnde faz caleti'ios. As suas mentirus envergonliam. Os seus intpiilsos para o 11ie1680 difficiliiiente ~eliiimivcis.Os seos descjos sLo brutiies. A sua
criieldade feroz.
Tantos epitlietoç contra as
flores tenras, quc, mal

dizer que ambos tivcram, em gr31YI0 parte, rarão. DUIKEIMfoi justo
ao observar ?aos primficos nggr~gndnsuma forte diise de altruismo.
que era a eonsetliienria da solidarietlade social. Gt:u~~ow!cz
foi exacto
ao reconhecer nos fcmnposliisioviios a pr!rnianenr:ia de iiina guerrasem ,
treguau entre duas cl:isses scmpre riraes. A iiioralidade que hoje
tomos, a? g?n~ro?a$
ideias que nos povonni os eerehros, n fisilisação,
de r~i~esomns
t.<n altivos, vi!rn-nos, de certo, da solidariedade e do
altruismo. E ate aqui acerta ainila I~iiii~aini.
Mas o ~goisrnodihscn.
Irr!ado, as insiitniçfic:: qiie aliiiicnt:ini a Iiicra e os mil oiitros defeitos
da soi*iudiidcactual, sào allribuiveis Iclasse dorriinante e exprimem
uni grave nial, dc quc B prcciso liticr1arino'-nos.
Nunia palavra: roino li igo no trxto, notain.se aqui duas cvolufões:
a do aliruismo, feita pela forca das roisna c Im~ilindo-nos,quasi, alguns Iieneficios de qirc! gosairicis; a tlo ~goi~nio,
fcita pela lacta entre
o poder forte c os Iiomens traisos r :irr:istuiiiIo-ni,~.para iiin ahgsmo.
O priigrcssu ctinsi.tr c111ilar Iialiio á pri!iii,ir;i, que lriii alilu r~uasi
aslihgxiad;~,e yiir termo i segunda eliiiiinnndo-ltieas rnusas.-É a
obra du socialisiiio, que oulro cs~iiriioriiodcrrio, Niivicow, ~sludou~
ao nicziiio teitipq i~iieaqiii!Ilcs dois aiií.iorrs, cm LR 1711t~d r e socYti;s Iiumaine, 1893, a cloe ji re seguiu outro livro, Les gaqdlages de
lu sociilí modorne. 1898, e iiuu tesri ainda, c111breve, um eon'iniiadur -La giirvrc c& SPS p1'8i'~dli~
bint'fic~s.Coirio si! riimproliende, o
auctor e UIII t:in~or<iscrrado,nias rnoslra.se soeialista : Diz o processo
da socicdatle burgues:i ~cliial,e ~icilt!qiie acabe urgnrili:iiicnlc u. lucta
das el:issias cuiiieçarido por se exiinguir esse flag~lloindigno - a
guerra, -que não sO leva a iirluesa da Eurupa inlcira, riias crnbaiays
a producfio, qiic, rio pensar do aurlor, t' iiidispcn~avelmulcipliear
niuito para que se [iiisua c:stnbt.leccr a fclicidatfr! na terra. -Mas
basta, que deniasiado nie tcnho ja a~ongacloneste ineidenlc.

abrem os ollios, Ioga cotneqam a aspirar oa venenos putridos
de uinn,socied:ide quc sii ciiida dos gosos biwtaes! Tantos
impropei*ios contra as ric:tiiiias de ririia oigani.niuaçho artificial, que consentc a iiiiaeria, a prostituip5o e o celibato,
que nBo c i d a da ediic;ip%oiiinral, qiie fornece niil exemplos
de iinmoralidade, de libertinagem e de crirue, e t i o poucos
de verdadeira virtude !
E, no crntanto, qiicm estude com reíiex3o a pnychologia
d'esses pequenos seres, nada encoritrarh dc anormal. SAO
carinliosos, terni~a, inoffensivos e bons. O que nclles ae
chaina egoismo, 8 a maiiifcstagão do instiricto de conscrvação, comiiium a todos 0s aetee vivos e iiidispensavel ao
seu desenvolvimento. Se as ciiar:çns nBo o tivetlsem, como
poderiam vivcr? Qiiciii adiviri1i;iiia as siiiis faltas? A s vezes, siin, toina-se exaggeriido, despotico. Mas nlo d então
o instiircto qiie fiila: k a 7iiá editcagão. 56 o riao sabe quein
nunca tevc o siipremo jiibiIo dc acoinpanIini~ a evo1uç:o
dos seiitimcntos c das ideizis de uina criança desde o nascimento at6 Q atlolescencia.
Mas no$iin-se-lhe outros defeitos, e esscs ieaes: a tiirbuleiicia, ti iiigi.atids?o, a inçottetsnria, O cíip~.icho.Mafi, priiiieiraine~itc,riaaceraiii todiis coin ellaY E, se nasceram, n%o
serio precisos p111.a O BCII d c ~ c i i v o t i . i i ~ ~ epliysico?
~~to
Xio
Iinvcrh ahi iini provitleiicial coi~juncto(10 meios tetidentes a
preuervnl-a da iiiaci;%o e a pioniover-llies o dcsdotii.ainento
expansivo d a força vital?
Ha, porkm, outras acciisaçUes mais grnves. Fala-se em
iinniomlidadr:, cririiu se fuseein para algtiem myateriosas AB
mil e uina caitsas exterioi,cs iiiie despertam essa fonte de
tantos desvios e, poi*rezes, clc tantas depresuiics inoiaes ou
physicas! Fala-se s n i oruelílatle, coirio se faltassem 6. criança
exemplos rias iniiltiplas iniqiiidiides socincs! Aponta-se a
mentira, coino se R ]@dede engaiios c~nveiicionnes, sohre
quegira toda a socicdadu, n%ofosse propria para deterniisar

na crianra essencialinente imitativa uma propcns20 para a s
fdsidades e para a hypocrisia!
Entretanto, na criaiiça como em algiins animaes, na
c r i a n p como no homem primitivo, o trago mais caracteristico 8, como observa TAICDE,
a sua sociabilidude, o seu
horror pela solidZo. aNXo ha para ella rnaior prazer do
que juntnr-se aos seus c a m ~ r a d a s ,formar grupos e associaçi3es hierarcliicas, com um emliriso de disciplina. S e se
sustenta que ella reflecte o passado d a raça, pois bem! seja:
resulta d'ahi que os nossos antepassados foram extremamente
sociaveis, disciplinados, alegres, ainigos das festas, nada
ferozes nem Indr8esa. E, com effcito, sc examinarmos certas
tribus selvageiis, em que algiins caracterua dos tempos
primitivos, coino, por exemplo, a commiinidade do solo, se
mantiternm, -tribos qiie, porisso mesmo, se aproximam
mais das dos nossos antepassados,-veremos que o desenvolvimento dos sentimentos altriristas B ahi muito forte e que,
havendo celleiron communs sem guarda neni protecpâo,
onfo ha exemplo de se commetter um furto, mesmo na
hora ds miscrian. Tnl B II testeniunho de LETOUXEAU
a
respeito dos Koupnis da Asin, dos Pclles-VeimeIhas e dos
Gropas. Por outra parte, se lançarmos os olhos para tribus mal civilisadas, veremos, com o auxilio do insuspeito
crirninnlista Co~rrn,que #os filhos nascem notavelmente in;
tefligentea e bons, moralriiente siiperiores a seiis paesn. E
aindu uma confirin.zEgo dx opini?ln espendida; porque, trx.
duzindo a s edades iiifantis as qualidades dos primeiros
homens, vê-se qiie estes seres e F m moracs, iritelligentes e
bona, que se coi.l,onipei,am em certa mcdida para chegrircm
B nossa cirilisaçA~e que se corromperam totalmente para
irem petrificar-se no estado rudimcntar das tribus selvagens
mais ferozes (1).

-(i) Con<ulie:FERE,D6gEnlrescence el rri~t~inalitri,
pagg. 67 e 3egg.i

Assim investigado, com a possivel concisko em materia
tno vasta e difficil, qual seja o typo primitivo do genero
humano, passeiiios 9. e x p l i c a ç l ~d a segunda duvida: Quaes
são a s causas do desvio morbido manifestado pela degenereseencitr? Kirigueiu de certo espera que eu r&referir-me Bs
fòrinas d'este estado morbido, que levam S. tisica, d loucura,
i escrofiila, etc. S i o assuiiiptos, em qiie, por sua naturcza,
nho teiiho O dever de estar versado. Pelo que respeita,
porBm, ti deprxvaylo itioid, qlie pdde, como j A vamos ver,
influir em certa medida n a prodocçlo d a criminalidade, entendemos poder explical-a pela segiiinte f6rma:
As primitivas aociedadeii viviam ern perfeita felicidade.
N3.o c~iilieciain o crime, porque lliea era dennecesaaiia
para a EULLexistcncia. PorBm, os individuos, que a destieza
ou a forga tornuu cliefes, comepiraiii a exei.cer extors3es
e violencias nRo só sobre os inhnigos externos, coni que o
grupo luctava, mau ainda sobre os proprios concidadnos.

TOPIKAR~,
&lrrri&s d'antlnvpologie, pagp. 281 e segg.; FUSTELDR
C o c u n ~ e s La
, citi antique, iwgp. 103 a I f 2; Saevrii Y~ixu,L'cinrim
dro$ p;igp. 107 e segg., e Eludes s!ir d'hPsfoir.e du d r o l . pagg. P38
e segg. ;LATELEYE,
De 10 propsirilé s t de s1.s foivi~spi~inziti~i,~,
1894;
Letoiu~rr~u,
t ' é i ~ o l ~ tdr~ ~
Ianpi,opv.iPlr',pagE. 61 e segg., 134 e segg.;
GIIYAU,
P r o b l h ~ sde PeslliZlique coatrmpo~aine,pagg. L38 e segg., e
Mor~lea>aykist conicn~porainc;C o n n ~ ,LPS crimtn~ls;De GREPF,Le
t r ~ ~ f ~ m i u n i e s o i . i1895;
r r l , 1Trnr;r GEOIN~G,
Prog~.tisetpaurretC, ed. Ir.
de i887, eqi. pngg. 429 e s~gg.; e TARDE,Rtudes pénules et socides,
pagg. i32 a 161.
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Soria por intima velhacarin? Niio; poiaqtie os seus sentiineritos erarp tambein dtiuistas c bous. 3Tas a illus% do
poder ccgoii-03. A supposiç9o de qiie tinham tima origem
divina fcz.lhes oblitcrai a s boas teiidericias e iinagiiiar provideiiciaes os actos de crueldade. Nâo llirs repugnavam a
elies, n,.io, Iiorqirc, nlluciiiados por visõcs iriysticas, pela
situaçso preponderante jii lierdsda de outros chefes e pelo
. funaiismo com qrie erain obcdeoidos, sc coiihidcravatn verdadeiros se~ii-deuses.$Ias iopiiguavain aos vcncidos e aos
esinligadua, que, spezilr do fcticliisino pelo chcfe, scritiaiii
uiiia natural reacy.20 tio verenl-se feridos pelas siias brutalidades.
Coineçou d'este modo n aypnrcccr dentro dc cada
agrupamento uina Iuctn entre ditas classes, a doiniriadora
c a servil. Dc uni lado, desenvolveu-se o feroz cgoismo; do
outro, surgiram as paixúes mds : odio, descjo tle viiigan~a,
etc. Os actos de violencia commettidos para repellir aa tivibus
vizinlius deseuvolverain todos estes perniciosos impulsos.
As penas, arbitrariamente inventada* para defender o cliefe
inilitai. e religioso de pretendidos crimes, tornaram-ae frequentissimas.
ordem suocedcu a. desoi*dem.
sociabilidade, elemento de coherlo eminentemente fecundo, foi junctar-se a liicta odienta entre vencedores e vencicloa. Aa
tribus esriagadas eram chacinadas ou.reduzidaa a uniu. condi@ servi1. Pedia-o nssim O interesse dos dominadores. Como
a kiistoria iiiostin, foi o desvio struciural, imposto 4s prinieiras sociedades pela fórma incolierente por que se ligaranr, qiie dei1 o primeir~contingeritedo crime, ou, ao menos,
explica-o em longa8
dos actos corno tal cleclurados. VACCARO
* TOURNEbU revepaginas, que ri,To tentarci aqui resuinir. IAL
Ir-O no seu valioso eatilrlo sobre n evolu$io jilridiea, qiinndo
faz o parallelo entre o bem-eatiir dos povos rudiincntares
que conservaraili uma oiita organisagSa eguaiitaria e as
p~turbaçBead'aquellea qiie forarri desde logo absorvidos na

A

A

pessoa dos ciiefea e que sd para elles cuidaram de viver e
produzir.
Pa~arallelamentecom este desvio, produziu-se outro, tdvez
aindn mais gi-ave nas suas conseqiiencias nocivas. Ao passo
que ia provelido 6s neccssidtides da sua subsintencia, formoii-se i10 espiiito do lioriiem a convicç%ode que era da terra
que provinhaiii tis ali:tieiitos mais abundantes. Qiiando, pois,
se separaram os liomcna priinitivos eiii duns classes, a dominadora pretendeu dcsde logo coiiieqar a usni. quasi exclusiisameiite dos beiicficios e fructoa da iigriculttira. O inesmo
succedeu cada vez que timn tiiliii foi esinagada. E 'assim
se formou leritamcritc, e se enraizoa depois, corn uma grada530 insensive1, o amor pela propriedade exclusiva. D'aqui
ao egoisma mais deaeiifie;tdo nuinii classe e & miseria atroz
foi dado. A
na outra, s6 futt:iw uin passo, que d~,presst~
escravidão, a servid:io da gleba, O anlai.iado e algumas institiiiçõos airida existentes sio t e s t e m u n h ~vivos dos terriveia
effeitos que esse novo deavio structuwl deveria produzir.
A avidez tornoit-~e3 mais doininante p a i d o humana.
O odio dos esinryados contra os opprcssores tornou-se cada
vez mais feroz e deu, frecjiientciiiente, occasiXo a rebelliães collectivas ou a rencçõca iiidividunes contra um regimen essencialmente despotico e artificial. ~ultipiicarainse
o9 crimes: Toixarain-se hoiriveis as pcnnu. Os carceres
completaram a obra de depravnçLo itiural, qite' a organisaçHo politica e economica tinha começado. E o homem
boiidoso e siiiiyles; carinlioso e sociavel, dos primeiros
tempos, siirgiri, em frente do seit seniclliante, coino o animal ein preseiiça da cubiçxdi~piesa. As guel.ras aangrentRa eleviidas 6 categoria de acçùea vulorosss; o s systemas religiosos iiiipostos cuino deveres sociaes e executados
i custa de 1>erseguiç8es, dc fogueit~as e de nssnssinalos
crudelissinios; os paes de familia toriiados senhores abso-
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lutos dos bens e d s vida de todos os pareiiks; e outras
muitas causas variadissimas, - entrelaçando-se inextrieavelmeut4, - produziram esses desvios morbidos, que, e m
muitos homens, iiifluem periiiciosrmente, quer condusindo-os com menor reiuctancia ao vicio, quer preparando-os
para, na primeira occasi50, entrarem na senda do crime!
O espectaculo que nos offerece a civilisaç%o c.ontemporanea 8, a este respeito, clieio de cnainamentos crucis. A
agjtaçào f ~ b r i le o desanimo tornaram-se wmrnuns. Nos
espiritos reside um profu~idode~;coritentamento,um malestar intrduzivel. Ua niesrna fúima que, nos antigos mytlios
do riirte, se encontra o dogrnn aterrador do ciepuaculo dos
deuses, assiin tatribein, nos nossos dias, se levanta, -como
diz blnn K o s n ~ r ~ , - r i o s proprios eapiritos dc eleiçao, O'
soinbrio receio dc uiti cropitsciilo dos povos; eiii que todos
oti 6iies e torlas as catie1l:is se apngucm poilco u pouco e
cin que, iio meio da natiireza iiiorihuniis, oo Iionicns suceurnbain eorii tocias us oiias ci.e:i$Ses e jiistitiii~3es(1).
Corno cxplic:ar etits nitunçh dolorosa? 31nx Niixvau per.
correu os p e r i ~ c l ~das Iiistori;~.Eiii ricdiuin d'elles encontrou
iiina febre de desçolicrtus, uina aireia de producç20, um
increnieiito d e gosos e um excesso de fadiga, cornparaveis
aos quc as ~iussassociedades civiliuadas soflrein lia 50 aniios.
íJ tiab:ilhii dccupliçou e, ein certas classes, B hoje ciiicoetita
vezas naaioi do quc o era ern 1840. Se, pois, FkirB poude
derno~istrai.perante a sacie ade dc biologia d c Paris que a
fadiga pmdur a Iiystuiia # q t E esta 4 0 iiiimeiio p a d a
d~~wiieresceirci~,
o esgotaiue~ito liodiei-nri pJde atti,ibuir-se
A subita e x p m ~ 8 0dos gosos e progressos r~iateriaesde toda
a ordem.
Assiin deve ser. Mas dgiins pontua ficam, nesse exaiiie

-

(i) Digfnkrescence, vsci

I,

cap. r.

-

dos factos, bastante ~bscuros. Que f o r p arrastou 0 honiern 8. febre desmedida de novas producções? Que classes
soffreram mais directamente os incalculaveis prejuizoa de
uina tal aituag..Lo?
Ser&necessaiio insistir? -O egoismo feras, nascido edesenvolvido ao lado da propiiedade individual, derramou-se
por todas as camadas sociaes. Caiu de ciina, como lava assoIadora, que nem sequer poupou as mais iniínosas plantas d a
sensibilidade moral. Exerceu, pela força suggestiva inhe'rente aos grandes vultos, -corno O eram, sem duvida,
os primeiros chefes, corno O foram, aenipre, os reis, os
imperadores, os 8cnhores feudxes, os homens ricos, todos
os membros, enifiin, das classes sociaes que t8m conservado
em suas milou o poder, -exerceu, digo, um domimo prejudicialiasimo sobre a sociedxde inteira.-Ainda.
ue concebe que, no momento presente, se desconheça a peraiciosa suggest30 dali classes dominantes, por ser compiexiesima a rede das acções e reacções do meio social (1).Mas,
no passado, quando o chefe era ao mesmo tempo o p e ,
O commandante, o juiz,, o sacerdote e o deus adorado d a
tribu, quando os feiticeiros, q i e formavam s sua &te,
eram sinceramente acreditados como mandabrios dos seres
sobrenaturaes, -&o
è evidente que o meio havia d e
eer feito B, imagein e semelhança da classe superior, q u e
as camadas humildes, einbora muito mais extensas, haviam
de procurar imital-a e copial-a com toda a exaotidfo, e q u e

( j ) U'esta força de suggestjo no estado de vigilia não pdde, porbm,
duvidar se, grnfas a trabalhos recentes de sabios illustian. DiRere
mliiio da rugge~trohypnoiica, mas nem porisso deixa de ser, freqwntes vezer, arrrutadora. Os phenomcniis da (4oucura-a.doism, em
que o doenie mais diiniinador impùe o seu delirio ao outro, em
explicação semelhante (TARDL,PhilawpIiie p&,
pagg. 190 a 199
5 Les b i s de I'irn~fathn,pagg. 84 e segg.).
i5
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os sentimentos, de que dessem, mais tarde, testemunho, n l o
poderiam deixar de scr insinuados, suggeridos, ou melhor,
inoculadoa pelos chefes e seus aulicos?
Fixemos agora a evolução. A tarefa n$o b dificil porque todos os elementos nos alo conhecidos. E ha de ser
fructifera, porque nos explicard as condiçi5es do meio actual,
as suas causas e, por isso mesmo, a possibilidade de a s
supprimir ou de contrariar a sua in%uencia.
Com os sentimentos, que reconhecemos no8 homens primitivos, dos quaee o pi~ponderante8 a sociabilidade, formaram.se os primeiros aggregados humanos. Todos eram
egrtaes. U m d'esses aggrupsinentos toinou-ae, depois, mais
forte que os outros. As l u c t a ~sobrevieram. A ambição
nasceu. As guerras perpetuaram-se. Os assassinatos 1 e g w
deram exemplos funestos. As distiwcçaes estabeleceram-se.
-Dentro de cada grupo succedeu o mesmo. Uin dos seus
membros, mais forte que os outros, imbuiu-se do deslurnbramento do commando. Aggiegou a si, mais tarde, urna
casta. E, com elln, espoliou, dominou, cscravisou e, alfim,
perverteu a grande maioria.-A
este desvio stiuctuinl
juntou-se bem cedo o egoismo derivante da propriedade
exclusiva. C ) que era de todos tornou-se de poucos. Estes,
quanto mais tinham, mais ambicionavam. O exeinplo fiuctificou. Nas ultimas classes dei~nmou-sea peste do egoismo.
Entretanto, o instincto d a sociabilidade nlo inorreu. A
espaps, resurge com inais brilho. filas, mesmo amortecido,
vive e revive, porquc 6 indispensavel d cohesão social.
Esses dois sentimentos, um instinctivo, outro imposto por
desegutrldadea creadas artiticialmente, atravessain, depois, a
historin. Combatem, dilaceram-se, mas nenhuin morre. Não
m o n e a sociabilidade, porque a alimenta a pt,opria constituiglo do homem, commum, ncsse ponto, B de muitos animaes e atb ti de certas plantas. Nao tem morrido o egoismo,

porque a s distincç8cs das classes, em vez de aflrouxarem,
têm-se tornado cada vcr mais iiitolerawis. A -soluçâ'o
6,
~. .
assini, bein nitida. Estd n a egualdade, de todos OS homem.
Na aboliçiio dan classes. Na eolleetivisnç%~do solo. Na
reforma dos costumes, da moral, da religiio e das leis, em
que o egoismo se tem fuiidamente arraigado e d'onde
cumpre cxliungil-o sem demora.
Foi, pois, O egoismo que arrastou os homens na procura
febricitaute do goso. Foi elle que os levou a emprehender,
com stulta precipitaç50, os intensos trabalhos, que, em 50
annna, produziram x fadiga e augiuontaram a percentagem
da degederesceneia. E, pniu que nada desiiientisse a evoluç" aisigtialada, as classes, que mais soffreram oa viol e n t o ~excessos da civilisaç2o conteinporanea, foram ainda
as vencidas e esniagadus. Abi a explicaç.20 do alastrsmento
do criine, da propyaçZo da iiritrioralidnde, d a universalisaç" do vicio, da jiistiíicaçlo das falcatruas, do incremento
assonibioso dos sliicidios. .. k a sociedade que arrasta oa
seus iiieiubros ptira o paiit:mo do mal. h o mcio, que j b
estb assini rl~$wrnadohia mtritos secziTos, qiie produz o crime.
E, se a influeiicia do hoiiiein sobre o rneio e d'este sobre o
homcni é seinprc reciprocn, 1astiinemo'-nos de que o altruisnio, csse sentiniento sublime que B a consequencía
d a sociabilidade e que 6, portanto, restituido ao meio social
por esfoipos do individuo, - não tenha podido ate hoje desalojar da sociedade a voraz lepra do egoismo, que desvios
structuraes antigos lhe imprimiram coiiio caracter dominante. Lnsti~ncrno'-nos, sim, mas ri50 perriiittarnos que nos
invada a febre pessimista, visto quc o -nial
Q conhecido, a s
.- .
suas ~.
cnus-s
estão descobertas, e a d o e t i ~ anh ío incuravel.
..
O antidoto para ella aintla rsside e i larga escali nos espiritos dos humeiis actuaes.
Concluindo:
NCio se admirem os sociologos de que a corrupção lavre

-

..
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t2o fundo e a dcshonestid:~de s t j a a o çoiiiInuin. Cause

antes espanto a cxtruordiuaria iesistencia da pIanta do
senso moral, enraizadrt no espiiito dos Iiomens priniitivos e,
ainda lioje, em tantos homeiis contemporaneos, viva e florescentc, a despeito dos mil verienos do ambiente! Seja antes
para admirar a força do iustincto do soc.iabilidade, que
tenazmente tem combatido a desaggregaÇno
por
causas morbigerias tão muitiplicadas e funestas! Erga-se
antes um hossanr ao genio progressivo d a nossa rapa por
ter sabido conservar-se vivo iio meio de uma atlimoaphexa
pestilencial e ter mantido intacto um numeroso e saudavel
grupo d e homens com energia suficiente para redimir a
sociedade crivilecida, para salvar a espccie humana quasi
agonisante ! (1).
'

Segundo o nosso plano, resta-no8 determinnr a justa medida, ein que a degenerescencia influe na criininalidade.
JS vimos que nem todos os detinquentcs são degenerados.
COLAJAXNIestaria. mesmo disposlo a au~*editarque, noa
criminosos, n i o se notatn mais casos de degeneresceiicia
do que na populagXo Iionestz. Pelo contrario, os auctoree
ncitna citados, com L o ~ s s o s opor guia, e apoiados em
Vmai~ro,BENEUIWe M A B I ~ Oquereriam
,
que se acceitasse
uma arrojada iiypothese, seguiido a qual todo o criminoso
seria necessariamente um degenerado.
Pela nossa partc, julganros que hu e x a g e r o nos dois carnpos. M o @de, decerto, por-se em dnvida q ~ i eJ g i t n s
delinquentes apresentam os caracteres d a degeiicresceiicia.
-Nas quantos? Em que pioporçio'? Não d facil responder;

(i)Conf. solire estas doutrinas as que, $cmelhaiitement~,expoZ O
ar. DR. HERRIQUCIS
DA SILVAI I ~aula de Direito penal, desde 3 a 6
de abrii de 4894 (Colbquo L fii;Grs eik., pagg. 121 a LU).

pois que a degenerescencia, que neste coudaz ao crime
ou 4 tuberculose, naquelle leva ao cretinismo ou 9, escrofula. D e modo que n3o constitue um criracter especifico
d a criminalidade, nem pbde ser diversamente medida o
avaliada por faltarem todos ou elementos de confronto.
Aquillo que se píide dizer, -e n a t a parte concordam
quantos têm estudado O assumpto, -0 que a degenerescencia e n f i y u e c e O senao moral, tornando, porisso, o iiidividua mais apto para obedecer aos diversos factores sociaes
que O arrastam para o crime.
A degenerewencia p6de produzir-ae no proprio individuo,
ou ser-lhe tranarnittida dos progenitores pop intermedio d a
Iiereditariedade. E s t a n&o e, parhm, rigorosamente fiel. As
estatisticas mostram que grande parte dos filhoa dos degenerados saem normaes, e que muitos degenerados appurccem
no meio social sem que os ssua parentes aprtiseritrcssem qualquer symptoma de degenerescencia (1).
Mostra ttido isto: i.' que B preciso attribuir alguma
influencia ao desvio morbido do typo priinitivo, sobretudo
nos crimes ein que ha motivoe inenos sensiveis para se
explicar o acto do agentc jn2o scndo, por&m, acertado sair
d e itm restricto nu1iiet.o de casos bem Jefiiiidos); 2.O que a
degcnerescencin. ti30 e causa do crime; 6 apenas o desvio
morbido snsceptivel de prod~tzir um e s h d o de animo em
que aos factores do crime é mais fucil vencer a opposip30
do senso moral do delinquente.

(4) O prohloma da hereditariedade esta longe de uma p.oluçãu gatisfactoria. E enlrelanto, ilual não 8 O seu iiiterelsr! para os trabalhon
de criminologia! ARISTOTELES,
romo dis~eiiicis(supra, pag. Li), jL lhe
ligava imliorlanria e PnosPrn Lccas (rvp1.u. p:t& 57) trata~~a-o,
mas
com empii.iamu. Dcpois, em toda a Europa culta, o pmhlcmri chaintiu
as attenções de muitos sahios, que C desncccssario citar.
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Podemos accrescentnr, j A que não escasseiam testemuohoa
nem observaqiies (I), que os effcitofi da degenerescencia na
etiologia. do crime poderu, ein regia geral, ser anntillados
por uma conveniente cducai:;io. Ncrn H. duvida seria plausivel, desde que vcrnoa a natureza pliysica despojar-se de
degenerescencias innatas, como a escrofuln, a nevrose, e
atB, talvez, a tisica. S e a sciencia medica chegou a esse
adiantamento, porquc o não attingirtí a sciencia criminal?

Eis aqui, pois, qual 8 , em resumo, o meli parecer sobre
a interpietnpão do delinquente:
No meio social reaidern todas as causas da crirninnlidnde.

Umas, as mais frcqtieiites, actliain no proprio individuo,
quer subitainente, qriei. por graus quasi insensiveis. As
outras, milito mais raras, actuaram nos seus ancestraa miiis
proximos e produzir,zm lima depresszo moral que se transmittiu hereditariamente ao delinquente (2). Essa depressxo
moral constitue a degenerescencia, e não pdde, por si sd,
conduzir ao crime. Apenas facilita, na lucta contra o senso
moral, o trabalho dissolvente dos factores sociaes da delinquencia.
Estrio assim, portanto, arredadas as causas organicas
do crime. A propria dcgenerescencia, que os seus xpoio&tas costumam considertir Iiiologiea, B uma causa eminentemente social, quo sdnic~itese ilistingue das restantes por
nem sempre exercer uin effcito directo e imnicdiato sobre
o delinquente.

(g) ALIMENA,obr. cit., pigg. 236 e segg.
(2) d este o campo de ac@o que a theriria

-

stii:ialisLa deixa aos
trabalhos da psycliologia criminal considerada coiiio unia parle resIricts'da mlhropologis criminal no sentido lato. Ahi, os estudos
podem e deveni sor fecundo?, sobrctudo no tocante a applicsçào do
remedio contra o criiiie.

Agora, pois, no estiido do crime, que reviame ente definiremos, jit nzo seri mister refutar essa parte das theorias
anthropologicas. Sd os factores physicos por uma parte, a
rasa, a edade e o sexo pela outra, e os factores sociaes
por fim, nos deverão occupar. Duas palavras Acerca dos
remedios do delicto terminarão o capitulo.
Assim, a ordem logica das mateiias 6 escrupulosainente
respeitada, e v80 spparecendo com suficiente nitidez e relevo
os principios fundamentaes da escola socialista.

CAPITULO I1

O mime
Necessidade de uma noçgo do crime. diversa^
definiflea apresentada& Importancia que tem sido attribuida de
GABOFALO.
Partidarios e criticas. -Refuta$o
da 8ua tlieoria A
insubitentave1 exclusZo de alguns poros. A defioiça0 restricta As
sociedades civilisadas contemporaneaa. -Que sentimentorr deveria
GABOFALO
aproveitar para n i o cair em erro. Inefficacia theorica,
legielativa e pratica do seu postulado. ContradicgGea e perigo#. Oufxaa defini+s. Dnansw e a sua imitaçgo de GAROPALO.
Erroa
graves d'eata infeliz tentativa. Esboço da no@o do crime sob
dois aspecto#. Evoluqão dos povos. Confrontos e concluar2o.
11. Factores do crime. RectificaçDeci & diatribuiçh dos divemos
factoresl n a claesificação de FERR~.
ProducçHo agricola. Estado
civil. ProfissBo. Domicilio. Instrucção. Educa&: Factoreei sociaeei
e não anthropologico~.-Apreeirtçiio doa factores phyciicos. Movimento da criminalidade eni relaçáo ao calor e 9. natureza do soIo.
Eatatisticas poriuguezris. Delinquencia nacionrrl augmentando das
extremidade8 para o ccntro. Lisboa foco de infec* criminosa.VariaçUee da criminalidade no rriesmo paiz, sob egual temperatura,
em differentee epochas, Um exemplo de TARDE.
- Refutqao do
valor attribuido ao sexo na producç80 da criminalidade. Crimes
commettidos pela mulher portugueza. ProporçOee elucidativns.-A cdade e o crime. ProporçCes em Portugal. Explica~Xoda maior
percentagem de delictos d e ~ d eos 20 at8 aos 30 amoai.
III. Os crimes BHO pnduzidorr por e a u ~ asociaes.
~
Eepecies
d'sssas cansaci aociaes. Sua interdependencia conatante. Palavrae
justss de MANOLTRIER.
Erros dm escola italiana aolire csta materia.
Referencias muito succintas a alguns factores ~ociaesmais importmwites. O alcoolismo. A m6. organiaação da familia. A religigo e
o ultramontanismo. A politicct. A instrucçio. -A q u e s t h olhada
do mais alto; egoismo, miseria, vicio, crime. Urna commovente

siirnmario :-I.

-

-

fala de HXNRY
GEOUOES.
Argutncnto que elle sdduz. -Os remedios
do crime. Syntlieae das aapiraçùcs dx escala. Doiitrinas a notar.
Appello o todas as iirielligeuciasesclarccidaa e a todoa os liorneris
de c o r q l o .

Qire 15, que tem sido, que vae ser o crime?
A espiritos leves parecerti futil a peiSgunh. Esteril a
indagação. Contradictoria o exame.-Pois a escola socialista
prope-so eliminar o crime e cuida ainda de o definir?
Tenta dar-lhe
Preoccupa-se com os seus caracteres?
Nari, sem duvida! Como promover a sua expulsão sem o
conhecer integralmente? Sem o destacar das brumas espessas em que, z í porfia, o têm envolvido publicistas de
varios matizes? Como provêr a sua elirninaç80 sem lhe saber
as causas?
E que 8 entlo O crimo? NLo faltam, desgrnçadnmente,
ae definipões. A s dezenas se encontram. Com base na lei
ou com fundamelito no senso moral medio. Todas, porbm,
tLo falsas, todas tIo desmentidas pelos factos, que 6, agora,
opporttino criticar a tlieoria de GAROFALO,
fazer uma refe
rencia it moderna definir$ de I)ERJCEIN
(I) e interrogar
depois, tranquillamente, a Iiistoria. Ella, a luz da verdade,
nos indicar4 o caminlio. Cheio de miserias, atravessado de
injustiças, mas seguro e eloquente.
A definigzo de GARORALO
conseguiu satisfazer muito8
espiritos exigentes. 0 s adversarios dividiram-se. Uns mais
parecem apologistas do que criticos. Assim sucçede com

(4) De la divhion dic frauail social, 1893, pagg. 73 a 117.

COLAJANNI, que cuida spenas de introduzir na definigb
um novo eleineiito, que a torne mais comprehenuiva. Com
FIORETTI,
FEBRIe FRA~SATI,
que lhe movem objecções
sem peso. Com o mesmo ALIMENA,que, embora apontando
profundos defeitos B formula de AROF FALO, Ihe encontra
meritos reaes e a julgaria theoricamente acceitavel, Be o
delicto podesse comparar-se com o0 usentimentoa medios de
toda a humanidade mais civiliaada e dos diveraos ~itractos
sociaesr '(1).
Mais intransigentes são outros antigoniatas. Os que
representam o passado, Lucc~irrr,DE AILAMBURU,
LOSANO,
VIDAL, PBOAL,GABELLI,podem, neste campo especial,
defrontar-se com alguns dos que militam nos exercitoa do
futuro. Destaquem-se, entretanto, da censura insinuada, os
cuidados ineritorios de TARDE,
SILIÒ Y CORTES,DE MARINIS, BALESTRINI,
DANVILLB,ENILEDUHKEIX
e HA~ON.
E exalce-se, sobretudo, a critica profunda e solida, erudita
e concludente, de VACGARO
(2).
Baata, porbm, de auctoridades. Solidas razha BLOpre-

(1) Ilimiliele modificatori dell'imputabilild, vol. I, pagg. 355 a 266.
(2) Conf. obns cii. sirpm, pag. 96, nola 1, e ainda : SILIOY CORT~S,
La crisi8 de1 dereclio penal, 1891, cap. ir; DE Mn~irírs,Rbista calobi.ese, 188i; B A L R ~ T ~ I NDo'I , u%nuovo ci'ilerio socioiogico delllla penulitd,
in Arrhiuio de psichialria, vol. viri; DANVILLE,
D'unc lhiorie du d e
cmideri au poinl de eue psycho-physique: sm applicaiion d Ia &lerminatiou rdc ta péwbiie', conimunica&ãa ao congraso de Bnixek
(Actes, pi$ 303 s segg.); VnccrRo. Su[ dclitlo ~ l ~ ~ ina Rivista
k ,

di discipline corcerari@,voi. xx ; GABELLI,Sulla scuoiapenalepositiaa,
in Rirista p m l e , vol. xxiii; Luzrno, La esrucla antropologica y soclologicn criminal, 1889, pagg. 98 e segg. ;VIDAL,Príncipes fondamePitawx
de la p h l i t d duw 18s 8ys1è1nes les plus modmes, 1890, pagg. i69 e
segg.; ~ M ~ LDURKRIM,
E
De lu diaison du Iraoai1 socid. 1893, pag. 73
e segg. e esp. nota 1. a pagg. 7 b e 73.- Conf., sobre as ribras c dou.
trinas de VAGMRO,
supra, pagg. i33 a i35 e nolas,
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cisari para deatbronar uma concep*
de inequivoco succesao.

por esta fdrma coroada

propondo-se definir o
Ora, por um lado, GAROFALO,
crime, paz de parte as acçAes para considerar oa sentimentos. Pareceu-lhe que, não sendo universal, no eapaço e no
tempo, a opinião formada Lerca de delictos ainda os mais
graves, -tbema demasiadamente conhecido para ainda rier
preciso referil-o aqui (1),-convinha pol-os d e , parte e
estudar os sentimentos mais geraes e communs, a fim de
conaiderar como delictos naturaea as offeneau ao aenso
moral rnedio, constituido pela parte iuais elementar d'essea
sentimentos.-Parece logico o i~aciocinio.Nilo se descortina
ras% para atacar este processo. E, entretanto, 8 o proprio
auctor que o reduz a p6, que o contradiz e desmente formalmente.
Com effeito, arranjatta a definição, pergunta-se o GAROFALO: Porque não abrange todos os tempos e todos os
povos? Com que direito ficarn exclnidas algumas trihirs
selvagns? Elle responde que n%opoderia compreIiendel-as
no aes exame porque, proci~rnrirloiima dose, ainda que
minims, de senso moral, seria incantil esperar reconliecel-a
em p(\vos, que representam uina veidadeii-a auoinnlia na
especic tiuniaria, que 850 drgener:idos e iiisusceptiveis de
desenvolvimento. Tem.se-lhe replicado que prinieiramente
devera C ~ A R O F A I , ~provar o snii asserto e contraditar as
affirmaçaes de muitos eocioIogos, exploradores e viajantes,

.

(4) D'enire as ohrasantcriorinentecitadas,vej. esp. as de VACC~RO,
TAUDEALIM ME NA. O pioprio G X R O F A Iaer~e
. ~ para elu~idarsobre esta
niateiia. LETOURNEAU,
Iholulinn jziridiqke, contém um mawncial de
observatões que podem rontenlar os que inaiu in9rciaveis se moeIrarcni sobre este curioso thertii.

que julgam esses povos absolutamente civilisaveis. Tem-seIlie tambem dito que, se o aoctni*encontrou um detiicto natural (I), ellti deve applicar-se ri especie humana inteira, a
menos que queira confessar que o formulou mal. Poderia
ainda observar-se-lhe que, se um facto social p6de ser
considerado anormal relativamente ao typo da especie, uma
parte d'esta B que nunca $de ser anormal relativamente
ao resto, poriseo que a6 o corijuricto integral de todos oa
povos constitue a especie humana. E nibo sei, pela minha
parte, como GANOFALO
se possa defender de taes argui$fies.
Mas a replica pdde ser mais larga c attingir no proprio
alicerce a co~istrucç>odo philosoplio criminalista. E m vez
de se lhe perguntar por que excluiu as t r i h selvagens,
pdde exigir-se-lho que nos diga o motivo por que pOz de
parte, nOo 86 a s a s tribus, mas todos os povos antigoii, da
edade tnedia e modernos e ainda os povos rtctuaes que n b
attingiram civilis;ição e g u ~&l do centro da Europa I Porque
elle, em verdade, abandonando o criterio daacç8es por nko
ser utiiverual, foi collier o dos sentimentos para s6 o aprcveitar para o nzomenlo presente e para uma sociedade çivilieada conte~npraliea.O delicto natural não 8 qualquer coisa
que repugne fundamentalmente aoa sentimentos da nolisa
especie, quer no paesado, quer no presente, quer, ainda,
no futuro,-como
poderia auppor-se pelo titulo e ainda
pela exposiçZo da doutriiia. Nio! E, hoje, e ncr nossa smiedade, o acto qiie repugna 4 moralidade media. Para amanhl,
ji esse conceito nzo serve. Para o passado, t inutil. Para
OS POVOS actuaeõ menos civilisados, para a propria China,
Turquia, Bussia, e parte da America, 6 inapplicavel. Onde

(I) Esta expressão é singularnicntc crronea. Porventura os ouU0s
deiiçlos não siu laiiilietii naturae~?Coni. Liu~astnt,obr. eit., pag. 78.

.

fica entito a formula abstracta, superior a criterios Iegislstivos e capa5 de illuminar unia theoria?
NUo se pense que exaggero. Eis ns proprias palavras
de ~~~~~~ALO: qualquer que tiaja sido a sua origem, o
senso moral é hoje apnralo pue d. Ora, procurando o delicto
natural numa sociedade ciuilisadu contemporunea, eu achei
que, entre os actos nocivos a repriniil; a consciencia publica
distingue os que devein attribzbir-se a um. homem de wioralid& inferior d co?iimumr (I).
Esta Q, parece-me, a objec~aofundamental, que os criticoa
de GAROFALO
se esqueceram de lhe endereçar. E, todavia,
ella é a base de todos os ataques susceptiveis de anniquilarem a definisão. Vanios por partes.
Analysando os sentimentos, GAROFALO
cxcliiiu o upatriotismon, o i p u d o i ~ ,a ahonran, etc. Decerto teria ras?io
para o fazer, se cuidn~scde dar Lima definic;Ko applicavel
a todos os tempos e a todos os logares. E verdade que,
com m e ci.iterio, tsmbcni teria de rejeitar a ipiobidade~,
pois que, sem ir As tribus quc G a i t o ~ n ~ctiarna
o
degeneradas e insusceptiveis de deseuvolvimento, n6s podemoa
eitcontrar na histoiia lai.gos periodos e povos exteiisos, em
que esse sentimento n%oera apatrimonio commuini. Certo
que, em reniotaa aggregaçaes humnnas, o furto e o adnlterio (que era outra especie de furtp) erguiam protestos,
baseavam rigorosas penalidades c sujeitavam os delinquentes
il publica cxecraçiio. Mas, caminhando para a edade claasics
e para o periodo medieval, não encontramos povoe, em que
a Iiabilidade no furto era premiada e em qua as assola~ões,
os saques e os latroci~~ioa
de toda a ordem craiii regras de
conducta? O respeito pela posse alheia de um. objecto foi

..

-

(L) Ckninologia, pag. 46.

orventura srinccionado pela consciencia collcctiva nos povos
[arbaros, nas pequenas e grandes monarchiaa e no periodo.
feudal?-E ainda certo que, acceitando tal criterio, opropiio
sentimento de apiedadeo deveria ser regeitado. As trevas
da meia-edade, com o intolerantismo religioso, com a escravisaptlo dos servos, com as mil perseguiç8es arbitrarias,
foram, dc seguro, uni largo periodo, em que a apiedader
não foi commum. -&Ias, entno, as criticas contra GAROFaLo deveriam ser dirigidas contra o reeorihecimento da
universalidade d'esses dois sentimentos, e nâo contra a
exclus+o dos restantes.
Pelo contrario, posta na sua verdadeira lu5 a objecfao
aer ondereçadaa
fundaniental que produzi, as criticas
a GAKOFALO
num e noutro scntido. Pois que 06 trata,
corno affirtnou, do senso moral existente lias actuaes sociedades civiliaadan, ha rlo reconliecer, por uma parte, que o
patriotismo, a honra e o p d o i $10 tambem patrirnonio da
maiolia dos habitantes de cada nas%; e que 8, porisso,
ri30 s6 arbitrario, inas injusto, excluir esses sentimentos
quatido cuide de detaririinar o deliato natural dos mosios
dias. Por outra porhm, lia de reconhecer que, nem esses, nem
mesmo os sentinieiitos que ebcoliieu, existem em quasi todos
os homens, ou alitos, que niio 8, 6 6 por isso, criminoso
natural o individuo qiie for desprovido de ~iedade,de probidade, de patriotismo, de pudor, etc.
Na naaiaria, disse eu, existem. Em puari todos, não. E
poréin, para que se coiiipieiienda a niiiilia tbese,
imaginar por utn rnortieiito que as leis penacu 620 abolidaa.
' S6 aseiin. p6de avaliar-se com segurança o grau de senso
fnarni dos nossos concidadilo~. alas esse slispensão hyp0tlietica nKo deve estender-se a16ni de uni curto preso; porque, se, com todos os p a y ~ h o l o g ~se,~ ,coin O proprio ElaaoFALO, eu creio que as penas contribuem para reforçar O
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seu80 moral (I), tambem devo adiiiittir que o grau de bons
sentimentos existente na sociedade diminuiria logo que a s
peiiae fossem demoraitm~entesuppriniidati.
EacIareço a minha ideia. Se, no momento acttial, eu
quizor saber quantas pessoas sSo piedosas, probas, patno' ticas, Ilonrsdas e pundunoi~osnsem qualqiler paiz, conimetterei um erro se nie limitar a lêr xs e ~ t ~ ~ t i s t idos
c a scrimes
offènsivos d'esses sentimentos; yoique, n?io falando j S doei
delictos que nRo se descobrem nem dos que a. lei protege,
fica ainda tinia enoi*me quantidade d'elles, que o inedo da
lei penal impediu d e se yroduiireni. Ois o medo da pena,
-se cdistituc uina parte do scnsa moral quando haja sido
triinsmittido liereditaiianiente de geiap8o em gera$% e
convertido em instincto, -por certo não a constitue, quando
sobreriade no espirito e esteja prompto a eiolar-se na primeira occasi?iõ. Imagino, pois, que a lei 8 puspensa por
algum tempo; e faço o indicado exame psychologico logo no
prinieiio iiioiuento, isto 8, quando o senso moral instiuctivo
nZo teve ailida. tempo de comcçar a desaggregar-se.
Esse exame lcva-inu d conclusQo de que a maioria, mas
iiZo a quasi totalidude, dos liabitantcs de uma nnçIo tem,
em condigaos noriauea, pariiotismo, honra, pudor, piedade e
probidade.-Por que meios? ('2). Pur diversos. N i o falarei j8

(I) Ibidem, log. cil. Ohscrve-se como, para este caro particular,

Gnno~n~o
attribue ás penas efieaçia preveniiva. fi a verdade a destruir 0 9 debeiy esiorros que iria1 st:aharaii~dù lhe ser arremosuados.
Cunl. ~ L I M X ~NbAr eit.,
., vol. i, pagg. 356 e segg.
(2) fi impo~.irel, escuro dizcl-o, fazer a expcilcneia real do ctkito
da ahrilicào ilas Iienaa &as, nio iciiius, ainda asaini, certos dernenlos
de cuofriiuto9 Bão surgsrn iis caracteres mais repi:llcnies, quando a
disciplina dos carcores e das casernas se ilitibiat Corriparc.so uma
prisào coriiinum, eiii que se comiiietiem tantas imnioralidndes, em
9uu as scenas dc: yugilaio, ás vezes sangreuias, são a urãarii do dia,

do estudo que cada qual p6de fazer em pessoas escolhidas
ao acaso. A ameaça da pena 8 que detem algumas d'ellas ns
porta que d i eutrnda para o crime (1).--Mas essecriterio 8 6
pdde ser passos1 e, portanto, mal seguro. Vejamos, porisso,
outro. Consi~leremosuina multidfo revoltada. O seu estudo
psycl~ologicofoi-nos jB apresentado por talentos superiores,
como TAINE,SIGHELEe TAUDE.E que deprehendemoa
d'essas analysee subtis, ein que a exactidxo nos espanta'e
convence? Que nas multidões revoltadas, ainda quando o
seu fini B justo e nobre, surge, como por encanto, uma espumalha bastante nomorosa, que se cutrega a diverea~especies
de crimes com um frenesi caracteristico. Ora o facto tem
explicaçfo cabal, se reflectirmos que esses movimentos sediciosos podem trnzer graves responsabilidades aos amotinadas todas as vezes que Itias faltem condiptes d e suocresao,
roas escondein quasi por coiriplcto o procedimento da espuu~aIlin. Assim, pois; os individuos que constituem a multiilùo revoltada podcm ter medo das penas attribuidaa 4
sedi$to; mas pouco ou nada têm a temer das que o codigo
atlribue aos latrocínios, aos assassinatos, aos estupros, etc.
E o facto iiiconteatavel de haver então, proporcionalmente,
milito innis pessoas que os piaticom do que em tempo normal,

rom o recolhimento, a obediencia, as boas maneiras e o respeiiosn
c11110 diis eiicwcerados nas peiiitenriariau para eoni os seus supeti1,i.e~jvej. t i s Helatorius do ar. JEKO.~YYU PI~~UNTEL);
e, miabis mulandis, [ter-se-liacoiiilireliendido que, se as leis p e w s foasem subitiiilente suppriiiiidas, muilos iodividuos, hoje paciricos e honestos, se
eo1regari:~iiicoiri prazer MS ~riinesrmis rcvdtantes. Conf. ALIMENA
Ohr. e V01. l:il., ~ a g 337.
.
( l i .Eiilr~ os abd1;içulos quc se oppòcrri,-diz TARDE
(kssais ct
nrdlungrs siicioloyiques, li%.169) -a que um iadividuopossa sempre
fflesiiio deacjaiidu-o berii, coinmetier certos crimes, lig~ra,lliima
Ia~ppei'centsgeiii, o ivceio dou castigos.*
i6

sem que, em todo o caso, essas pessoas constituam a maioria, vem comprovar a minha these.
Errou, portnnto, GAL~OFALO
quando reconheceu a universalidade dos sentimentos de piedade e probidade; e errou
ainda quando, contradictoriainente, se limitou da sociedades
civilisada~actuaes, quer por ncreditarna diRusSo d'essea sentimentos por quasi todos os homens, quer por excluir outros
sentimentos que têm na consciencia collectiva um logar
sensiveImente egual. E que, com effeito, ae o pudor esth
pouco espalhado na Allemanha e na França, a probidade
tambem n2lo 6 grande, e o patriotismo excede-a em muitos
graus. Pelo contrario, nas nossas populaç8es ruraes, a patriotiamo não terti largo campo, n. probidade tambem n2ío ser8
enorme, mas a piedade 8 viva e o pudor 6 ainda mais forte.
O confronto coiii outros povos actuaes dar-nos-hia a masma
dissemelhan~a. NBo póde, pois, em resumo, GAROFALO
destacar da senso moral das nossas sociedade8 de hoje,
arbitrariamente, s6 dois sentimentos, dos quaes o iiltimo
(p~+obidade)
a elle mesmo parece omenos geral e commumi.
Outraa objecções se costumam fazer contra a theoria do
deIicto natural. Slio todaa mais ou menos procedentes, mas
nso a atacam na sua base. Limitar-me-hei, porisso, a niostrar
a inefficacia theorica, legislativa e judiciaria d'essa defini@, ainda qi~ando,por hypothese, sc considerasse exacta.
Seria theoricamente inefücaz porque nXo peimittiria diatinguir, como GAILOFAEO
cuida, 08 crimes que revelam
maior perversidade dos que manifestam simples dcsaccordo
com as leis variaveis da sociedrdc. E essa difficuldade
foi por elle mesmo eittiecista e irnplicitai.rientc confessada, quando incorporou, nos crimes qire ~iolain O sentimento de piedade, a calumuia, a diffamaplo e a seducç20
doloaa. Recordeino'-no3 de quc na piedade descobriu QAROFALO quatro f6rmas; de que 66 na primeira (piedade que

impede os actos efficientes de uma dôr physicn) encontrou o
procuntdo caracter de universalidade; e de que na segunda
(piedade que impede os actos efficientes de uma d6r moral)
apenas reconheceu esse caracter nos casos de se juntnr A
dor ~noraluma dôr phy~icaou de se complicar a dbr moral
coin um pwjzaiso de infeves.~es.Pois beni I Agora, quando ne
trata da ~Iaasifica~Xo
doa crimes contra a piedade, abrange
ou qiie citamos sob fundamento de que são uactos que,
por
.
ineios dbactos, produzem necessariamente uma d8r mwalm.
Jd. nlto se trata de prejuiso de interesses, mas da maneira
especial coino os crimes excr~ipIificadosactuam.. (1). As
hesitaçaes do arguto criminalista &o evidentes. A base da
distiiicçLo escapa-lhe.
E como nBo siiccedei. assim, se elle quer apresentar-nos
O estupro como um dos actos criminosos que mais alarmam
o senso mora1 collectivo e qiie revelam maior perversidade
nos sciis nuctores, e colloca, por contraate, a viola$o de
aepztltui-a e o leiaociiaio entre os actos que sdmente offendcm
a8 leis variaveis das sociedades contemporaneaa, dizendo-nos,
d'essa fdrma, que nXo reveIam immoralidade nas pessoaa
que os praticam? Pois B este o facto? Poio o senso moral
medio, ou a consciencirr collectiva, revolta-ee mais contra
iim estupro do que contra uma violaslo de sepultura ou
um lenocinio?
Tambem a definipão se mostra theoricamente ine5caz
quanto aos crimes politicos.
Comprehendo as subidas vantagens de separar os crimes conimuns dos delictos politicos. Mas nRo estou disposto a acreditar, com PIOL~ETTI,
que a doutrina do delicto
natural possa cotiferir-lios epse beneficio. Ella apenas aepara
alguns delictos politioos de abuw delictos cotnmuns. Com

.

(i)Cont ohr. cit., pagg. 43, 25 e k7.

.,

o
effeito, fica averiguado qiic as nc~8esque anieaçam o estado
nlio se coiifundein com as mortes nem com os roubos. &hs,
por uma parte, confundein-se com outros delictos commiins,
como o apoio 9. prostituigiio, o lenocinio, os actos obscenos,
etc., -o que jri. niio nos sorri extremamente. Por outra
parte, aquelias ace8es nzo nbraiigern todos os deiiotos poiiticos. Os assassinatos de tyrarinox e traidores &o-no evidentemente; s8o mesmo, 6s vezes, conio na morte de Miguel
de Vasconcellos, actos meritorios, que a bistoria regista em
paginas de ouro. GAROFALO,
porbm, atira coin ellea pai*&
as aggressões á aida, para a confiisào dos homicidios, ferimentori e rnutilag5&s, e assegura que a consciencia coIlectiva
se revolta contra elles apontando os seus auctores como
homens despidoa de moralidnde. Ser& assim? N%o O A,
de certo, no seu espirito. Mas 6 na distincçHo que pretendeu
fazer com uma peregrina theoria, que, d'este modo, se revela
absolutamente ineficaz no ponto de vista ttieorico.
Se passarmos agora ao campo legislativo e judiciario, a
inefficacia b ainda mais flagrante. De que serve dctorminar
como crimes inuito graves o aesnssinato, o roubo o tilguns
outros ~djunctos, se os codigos jd o fizeram com todas as
miniicias desde os tempos mais remotos? E d e que serve
dizer ao tribunal que tal homem b perverso porque commetteu um assn~siiiato,BC ainda B preciso recorrer ao estudo do delicto, do modo corno foi praticado e de todiis as
circumstancias que o piecederarn e seguiram, paia bem
avaliar o grau d'essa ~eiversidade?Que se ndinnta, praticamente, com essa doutrina?-Poder rielta base,ar-se a legitimidade da peria dc inoite, como GAROFALO
susterita?
Mas, em tal caso, a sua tlieoris nPo 8 s6 eironeu, B tambem perigosa, e eLn sunirno grau; pois que, se vae basear-se
a eliminaçlo do criniinoso na nusencin coir~pletadoa sentimentos de probidade e piedade, e se esta auaencia se revela
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pela pratica de actos taescomo os enumerados por GAZOFALO
nas suas listas, alii t,.~noso rirbitiio srigido ein norma e uma
regra reputada infallivel sideita a oscillações contiiiuas!
Explico-me: Ou v50 matar-se os proprios scductores e
defraudadoreu, ou, se se parar nos eiiveiieiiadores, nos ladri3es assassinos, ctc., o novo criterio cae por terra, e tem
o tribunal de se regular pelos que jh 18 tinlia. Posto na
frente d'este dileiiima, GAROFALO,
com a sua mal-querença
de riiagisti-ado pelos criminosos que o incornrnodam e lhe
irritam a alma de honesto, teria t ~ l v e zpreferido a
alternativa. Mas, nesse caso, ficam exactas as palavras de
A L I N E N ~iHa
: muitos Iiomeiis mcdiocremenfe piedosos, qtie
nio sentem repiignsiicia em sediizir uma rapariga, ainda
que saibam que o i c t o vae ser doloro~opara a victima; e
miritos oiitros dotczdae daprolk/adc?necessaria paia fugir a
um furto coiiiiniim, e que nLo se seiitem obrigadas pelo seu
senso inoral A dcíxar de vender as mercadorias por pesos
faiaos, ou a deixar dc clcvar artificiosamente os 11reços.n (1)
Deixemos, 'pois, a defini@ de GAROEALO.Ponhamos
tambem de pwte, por ideiiticns rrz8ea1 a que, com tnais
um traço, formulou C O L A J A ~ INPo
. nos preoccupemoa um
s6 momcnto, por motivos j6 apontados e de si evidentes,
com as doíini~ijesEcgakistaa de PESUINA,de Camnaa, de
ORTOLAN
e dos codigos. Como disse FHANCK,
8 um circulo
vicioso e um Iogar coilimuin, decIarar que aas acçaes puniveis são aquelias que são punidas, (2). Vejnmos sdmente
a definição, que DUUKEIM
apresentou e p~etendeudefendes.
O criiiie, diz ellc, B a offcnsa dos estados fortes e definidos

( I ) Obr. cit., pag. 263.
(2) Philosoplaie du droit pinal, 1888, parte ri, cap.

i.
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da oonscimcia ceo1lectii;a.-Como

chegou Dunii~lara esta definição? Querendo que ella abrangesse todos os tempos e
todas as raças, procurou mdestacnr os ti.;iços caracteristicos
que se encontram eempre em todas a s variedades criminologicas doa differentes typos sociaeso. Para isso, não recorreu Q enumeração dos actos que térn sido declarados
crimes; porque, embora, no seu entciider, algnns tenham
sempre sido como taes reputados, o seu numero 8 limitado,
e com excepções não p6de hrmular-se uma rcgra geral. Deixando, pois, os actos, dirigiu-*e ti reacçzo que elles têm
provocado. E encoutrou effectivamente que ao unico caracter commum a todos os crimes é que consistem em actos
universalmente reprovados pelos membros de cada sociedade~
Confirmando este resultado, viu DURKEII
que oa codigos
penaes, com excepção d e algumas legislt~gõesantigas, formullirn a aancç%ocontra um acto, aem prescreverem o dever
correspondente. Assim, não dizem: aRespeitar6a o alheio^.
Consignam sdmcnte: aSe ftirtnres, soffrerks a pena de tala.
Ora isto snccede nas leia penaes AO contlvirio das c i ~ i s ,
precisamente porque o legislador stippoz aquellea preceitos
integrados, como regras tnoraes de conducta, no espirito de
todoa os cidadlios. D e modo que, quando um crime se pratica, a consciencia collectiva revolta-sc ooiitia, o facto, que
offendeu oa sentimentos do povo, quer sejam religiosos, quer
d e outra ordem.
D u x ~ m i npreve, pordm, um perigo. Alguns sentimentos
collectivos d o sXo offendidos. h o que snccede, por exemplo,
com certoe graus da honorabilidadc pessoal. Restringe-se,
poia, aos qrie azo fortes. -Além d'isso, n2o quer abranger
esses sentinientos diffusos, desprovidos d e sancçâo, que
constituem o exclusivo dominio da moral. Tal a c,aridrde,
que, sendo a l i s um sentimento collectivo e forte, nRo B
definido. Por esta maneira, o illustre profe8soi. de Bordeus

.

chega L siin fiiimuln, quc dapois sc esforça por comprovar
mediaiite o catudo doa caracteres da pena(1).
N:lo preciso de criticar esta dofiiiipao depois do que disse
Realrucnte, 6 curioso que DUBKEIX,
pada de GAI~OFALO.
receiido ligar pequeria iiiiportenciu ao traballio do criminalista ifaliaiio, v&,afinal, seguir.lhe as pisadag. As differenças
entre os dois $0, com effeito, secuiidarias. O essencial Q
identico. A rencçFto que o crinie provoca nos sentimentos
do respectivo aggregado social foi o ponto d e partida commum. Simplesinettte, GAROFALO
fixou-se em doisd'eases sentimentos. DURKEIM,recouliecendo os perigos d e tal exclusiviamo, teve esta saida vaga: sentimentos forfw e dejnidodos.
Pergiinto &mente: Que significa esta definiçiio? Quaea
sLo esses sentimentos? Como prefixal-os para indicar os
actos que siio criminosos?
D e resto, todos os argumentos, que oppuz ti definigo de
GABO~ALO,830 aqui applicaveia com dobrado motivo. Basta notar o segiiinte: qiLe DURKEIM,niio querendo excluir
do q~iadro da dclinquuncia as acç0es contra o exercicio
de funcsiies politieas, adri~inistrativasou religiosai, nem a
subtrilcpio de docuiiientos officiaes e falsidades nessea mesmos docurnentoe, nem outras semelhantes, contra que a consciencia collectiva não se revolta, tornou este expediente
digno de registo: Que asaas acyArn leqam O poder director,
oncarrcgado do guaidar as crengas, tradicções, etc., e que,
como esse poder recebe toda a sua força da collectividade,
vem afinal esta a ter interesse eni que taes a q õ e s se declarem criminosas. Não nos parece concludente o raciocinio;
seja, por&m, como for e em qualquer hypothese, fica
assente que a definição nlo serve, porque ha crimes pus

(I)De la dicisim du Iraoail social, pagg. 73 e Scgg.

'
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n& o&dm
eollediva (1).

os eutados fortes

e

&jnidoa da consciencia

Voltemo'-nos, pois, para a Iiistoria. Consultemos, niini
relance fugaz, os seus archivoa. Talvez do nosso breve
esforço s 8 i q não jh uma definipao, iiias uina iio$o ou iima
synthese exacta do crime.
Vamos Bs pequenas aggregaçõcs Iiunianas em que a ogusldade primitiva j4 deuapp.weceu. Dois gitrpos se defrontam.
Um reduzido. Compae-se do chefe politico, rnilitar e religio~o,d a sua famiiia !de utnn limitnda corte cm que preponderam os feiticeiios. E; vasto o seguiido. Forin:l-se de toda
a populap?io laboriosa, dos que condiizein os despojos da
caça, dos que agricultam a terra, dos quc inaiiufactui~amos
utansilios, doe quc preparam os alimentos.-Siirge
unia
guerra.
vencido o iiiiinigo ~IIV~ISOT.SRo annexados os
tei*ritorios da tiibu. São cacravisados ou rcdiizirlos a cinzas
os miseraveis que não morreiain na lucta. Qiiam lucra? O
reduzido grupo dorninalite. Pain elle 'xffluein os iitensilios
saqueados, a s a m a s apprehendidas, os fructos das terras
conquiatadas, o trabalho dos prisioneiros tornados escravos.
O chefe, esse nelemento poilurliador c nviltante qiie se introduziu no direito pi?mitivo~,diapõe a seu bel-prazer de

(i) Sem contar corn os absurdos c ahlisos a que iaes princiliios
dariamorigem. E, entio, que serii! dc coniradiiS~Be~l
Uina sóaponirrni.
O auctor faz largos coasidcrandus par'& prurar qiie v iiileresse da
sociedade náo phùe bascar a pena, [terri servir dc base ao coneeiiu
do delicto. Pois bem; aqui, quriido quer c+pIicar OS taes actos, qut!
não revoltam a conscioncia collcetira mas são crimes, diz qiic 6
Iwçoso msideral-os assitn, porque não representam siniplcimente
a leaãn de interesses graves, ~ á ouffensas a uiiia nuctriridntlt! de rerio
modo Irarumdcntd. A íluanto não obriga o desr!jo de parecor original f

todas as coisas e pessoas. -Mas eis que appnrece um asaassinato; qiie sc verifica rim roubo; q u e se commette um adulterio. Com o poder judiciario nn mão, o chefe aaffirma s
SIIR força, guarda para si unia parte das composip8es, docreta mesino, em seu prorxcito, pesadas multas, satisfaz os
seus odios, ou sacia, por inoio d e confiscos valiosos, a sua
cupidczs. Mostas acç6es indigiias tem seu p p e l os feiticeiros, que, iconiinercinndo com os deuaes e com os manee
dos rnortosn, estão sempre de accordo com os chefes e atornam-sc, quaei invariavelmente, cumplices dos aeus maus
designios.~ Quem lucra entao coin a s p u n i p k ? Ainda o
peq~teriogiupo; airida a classe dainiiirinte.
Eska itlein toina.se mais nitida qi~andose observe n posiçio reoipinca dos dois grupos rimes. uUm honiicidio cominettido por uin cliefe n,io passa d e urn peccndillio ao lado
d'iiin furto praticado por uin lioiiicrn do povon. E accentua-se aiiida quando se considere a lista de rrimes mais
graveiiiente punidos. e A falta de respeito a uin cliefe 8
considornda cumo urri ncto abuniinaveli. Tudo o que o prejudica i: cleclnrado criiiic de Icsa-inagestade c punido com
sttpplicios atrozes c irtuitas vezes com a iiiortc. Desdenliar
d'elle ou do seu governo 6 iim attentado que offeude os
deuses e que s6 com o sacrificio de algumas vidas p6de
restituir essas creaturas intangiveis ao estado de tranquillidade. Nas pequenas e grandes inonarchias harbaras tambem
aoe maiores e mais ineapiaveia crimes eram os de lesa-religifo e os de lesa-mageatade.8 (I)
NRo phde Iinvcr duvidas. A natureza do crime é tanto
mais re1iulsii.a quanto mais seriamente a t a i a a ardem pre

( i ) L~rouar~ru,
~'~riólrclion
juridEpe daras k diverses ~acC8h ~ .
tnaircr, pagg. 17 a 153,

'
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vilegiada (1). E

O

mexiuo se observa rios povos de civilisa-

çIlo tiiais ou menos progressiva. Os chinezes, os arabes, os
hebreus, os hindous e os persas n8o desmentem a evoluç30.
Qrecis e Roma nRo a alteram. Os aryanos e germanos
inanteni-se-llie Beis. O feudalisino respeita-a como dogma
necesaario 4 con8ervaçZo dos direitos senhoriaes. As monarcbias absolutas nHo pensam em a alterar. Os Estados burgueses actiiaes coiiservam-se na mesma ordem de ideiie (2).
Por toda a parte, pois, a Iiistoria nos mostra o crime

(4) Nos tempos antigos,nutarelmentc, a Criminalidade de um actu
não se proporcionava ao perigo social que d'clie resultaria. mas ao
prejuiao religioso, guerreiro, piilitico ou senhorial, que elle podesse
provocar. Cout TARDE,~ s s a i bet milauges socio~ogigues, pag. 3418 e
359.
(2) .Fia cem annos, - diz Novicow nas Gnspillogeã des soM'étLs
madernes. pagg. 560 R 161 -certos paieos da Europa são governados

peia burgueria, oiims pela aris1ocr:icia susleniada pela burguezia.
Que fizeram essas duas classes? No interior do eslado, vemos as
finanpas delapidadas da rnanoira mais drploravel, e as nações marchando a grandes passadas para a in~olviihilidads.O parasitisf~io8
maior que no antigo rcgimen, os povos esíao mal? onerados pelos
impostos. A bituagào internacional esla ianibein peor do que no seculo passado: o miliiarisnio esta esniagador.. Entretanto, a segurança oào 6 maior, porque uma guerra, i~raisformidavel que todas
as precedentrs, esta slispensd sobre as nossas catieças. Emfim, o
estado moral das nossas socieriadcs 6 treri;inienlc peor do que sob o
antigo regimeu.. -Eis aqui pholographado o papel das classes
dominantes nos estados actuaps. Durante um seoulo, oilas sb euidaram dos seus gosos e de reclamar dinhciro do povo sob a forma de
irnpostus. D'ahi a ideia de perseguir, em nome da ordem, os que se
insurgem wntra violencias e dosmandos. D'ahi, os crimes mnside.
rados coino oiTen8a aos soberaoos ou as classes poderosas. Wahi as
proprias lcsòes individuaes (roubos, mortes) doclaradas crimes, não
por envolverem perigo social, mas por ameaçarem, sob varias fórmas,
ii segurança e a iutcgridaüe dus camadas doniinadoras da sociedade.

.

.

como um facto essencialmente prejudicial 4classedominante.
P6de tambem causar desarranjo 6. victima particular. Mas,
se esta pertence á multidlo esmagada, quantas vezes o criminoso nAo fica seni piiniyOo? E que lucra, em qualquer
caso, o grupo extenso e dominado com o castigo dos malfeitores? Que p6de efle soffrer com a sua impunidade? A
ideia, que, nas camadas infelizos, se poude formar Acerca
do crime, não podia scr senXo a dc um ataque A divindade
e 4 mageatade, representadas na peseoa do principe. E a
permaneucia d'esse conceito no eapirito do povo que ainda
boje explica muitas inatituiçaes que o progresso das ideias
deveria ter expungido do meio wcial(1).
Diz, portanto, com acerto e intuiqjo não vulgares, o
illustre crimiiialista VAUCARO
que a experiencia de todos
os tempos e de todos os povos eneina que aos vencedores
têm cuidado constanteinente de nasegurar para si mesmos,
com o minimo esforço, a maior sommrr possivel de g000.9.
Para esse'effeito, t&m sempre obrignclo os vencidos a desempenhar os trabalhos niais penosos, e tém-se apoderado d a
maior copia d e coisas uteis s i vida. Sein duvida os vencidos
1130 teriarn supportado a peria qiie causa o trabalho, nem
as dores que produz a falta d e tudo o que Q necessario
para manter alio o corpo e o espirito, se n?io tivessem sido
constraiigidos pela farsa. A principio, quando os homens
eram ainda iiidomitos, deverialu os vencedores empregar
pernrammtement~a força briital para obter que os vencidos
trubathxseem e para inipedir que com,mettessem acções que
os fossem prejudicar nos seus interesses. Mais tarde, podm,

(4) Couf. PROAL,
Lu crimnialild polifique, 1895, pagg. 439 e s~gg.
e esp. 232 c segg. Abi os factos bistoricos comprovalivos abundam
e eopvcncçin, incxofavelrneute.

quando, com o terror, com a educaçlio e com a escrilha
aitificial, os veiicidos foram de certo modo domadou, em
vez da sujeiçüo ionlterial pet-manenfe, bastou a ameaga de
injirigir uma &r physica para evitar que a grande maioria
dos vencidos corninettesse certas acções prohibidas pelos
vencedores, ou pclopod~rconstituido no seu interesse.^ (1)
O acto de revolta, em todo o caso, apparece. 0 8 meios,
de que a classe domiriante lança in?io, nso têm compIeta
efficacia. E mesmo dentro d'ella, por ambiçno e por choque
de egoismoa desenfreados, as acções prejudiciaes
sua
integridade nâo são raras.
Aasim se procede Iioje; assim se teiii procedido senipre.
Mas as ideias caininharain. Uiii muiido novo, clreio de
solidatiedade e de justiça, descobre-se j6 nas neblinas do
futuro. Em frente da renovapáo que se rerlisa, Q preciso
11x0 limitar os nossos conceitos A hora actual. Cunipre, na feliz expresa3 de T n a ~ n , oielevarmo'-nos mais alto,
abranger nos aeus ultimos resultados a tendencia natural
que nos leva pala o alargamento incessante do nosso horieonte eocial e da nossa previdencia, e estendel-a at8 aos
ultimos limites da humatiidade no tempo, sobretudo no
futuro, e no espaç0.r (2)
E, então, os obstaculos que agora impedem a marcha do
socialismo desvaneceni-se. A egitaldade proclama-se. A8
classes doniinante e dominadora fundem-se pelos vivos lagos
da solidariedade. O corpo social torna-se harmonico. As
leis servem para o tytelar no seu conjuqcto, em beneficio
de cada uni e de todos. Os actos delictiiosos que ainda se
pratiquem v30 atacar as suas condi~sesde existencia. O

conceito do crime traiisfornia.se e dB bases para que se
Ibe procure com ardor a eliiiiinnpXo. - Parasita herdado de
uin estado de coisas artificial, tia dc extinguir-se quando
lhe faltem os incius de se desenvolver e posperar.
D'aqui ae conclue quc:
1) O crime tem sido a irlfracgZo das comí!igEes de eriatemia da classe dominante ou do podei. social consllluidu no
inle~eased'rsaa classe.

2) O crime serA a inflacção &ia condigaas da &rfencia
da sociedade inicira, deada o momento em que se comese
a traballiar por a cstabeleçer sobre bases verdadeiras e
justas.

11

-

(i) Ornesi e runzione delle leggi pmoli, prgg. 1 L t e 113.
(9) Éssaia el ?nélangfssociolopipues, pag. 9%

Tudo quanto temos dito atd agora
poderia talvez ser
sufficiente para demonstrar que o ciirne 6 produzido por
causas sociaes. Estio arrcdsdos os factores mthropologicos;
estii indicada a fúrma coioo a organiaaçio social defeituoart
tem produzido a delinquencia. Que inais E, pois, necessario?
E ainda preciso, coino crcpozernos no iinnl do capitulo
anterior, arredlir os factores pliy,icos, que a eucola italiana
tzo obstinailniriente tem querido dcfcndei.; alkiri disso, B
necessariri referirmo-nos, aindt que Iigeirarnente, A edade,
rasa e ao sexo; e, para facilitar a cabal demonstra90
do caraotw trariiitorio do crime, cuinpre finalmente p8r em
luz mais viva alguns factores soeiaeu de maior importancia.
Autos, porhiii, é forpso destvuir uni erro que F E - w ~ metteu na distribuipâo dos factores do delicto. Como vemoa
pelo quadro publicado a pag. 98 d'eete volume,
C
-
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ficou oa factores em tres grandes categorias: anthr~~ologicoa,
physicos e sociaes. Na lista dos factores sociaes faltam
algnns, que FEKRI
coIlocou nas outras categorias. Tal é a
producçgo agricola, que o illuatre criminaIi%ttt preferiu incorporar nos factores physicos, quando Q certo que, ao influir desastrosamente na criininalidade (caso unico em
que temos de consideral-a), elln depende exclusivamente de
causas sociaes, taes cotno a mb gereiicia economica dos estados.-Taes
6% tambem as condipões, que FERRI
denominou bio-sociaes, isto 8, o estado civil, a protiss%o, o domicilio, a classe social e, sobretudo, a instnicçlo e a educaçlo.
Decerto que o grande erudito commetteu este erro por soffrer a auggest?io do estado de coisas em que vivemos e não
ter elevado inais alto o seu espirito. Coinparou OS factores
em que a s Ieia influem mais directamente com aq~iellesem
que oe costumes ditam as normas de conducta; e attribuiu a
responsabilidade dos primeiros s6 A sociedade (I), e a d'estes
ao criminoso e a ella corijunctamente.
Verdade 8, porbm, que, se um certo estado civil favorece
a p r o d u c ç b dos crimes, se numas determinadas profias6es
elle 8 mais frequente, se em algumas classes sociaes 4 quasi
exclusivo, a culpa nlo d de quem se encontrou numa sociedade, que o forçou a acceitar uma classe social sem direitos,
urna profissBo sem lucros e uin cstado civil sem garantias.

(i)Como ja disw a pag. 149, cumo se deduz das noções de crime
ha ~ioucoapreu:riudas e ainda &,I conceito ger;il que formo da soeiedade, e evidenie quc todas as irezcs que lhe impuio quaesquer factores
do cri~iie,deixo sub-entendida uma expliest;áu necess;iria. E B que
as causas do delietu, existenies dsiiiro d'ella, n5o são fructo do corpo
suoial inleiro, atas somente das classcu duininanies, que em suas
mãos tbin concentrrùo o poder, i! que d'elle h?rn usado e abusado
para fuer iiiais prospera a sua exiiictencia e coinpcliir aos irabalhos
mais rndes a classe vencida.

A cuIpa 8 da propria sociedade, quo deveria ter-se organisado de modo que todos esscs inconvenientes estivesriem
por ai mesmos sanados. -Pelo que respeita ao domicilio,
nzo sei exactamente o sentido em que FEKBIemprega esta
palavra. Se lhe dd. a significaglio juridica, respondo que nada
influe esse factor. Se lhe dB, coiiio 8 innis natural, o significado de casa de habitaçÃo, peiguiito: de quem 8 a culpa,
sen%o do meio social, que, peln manutenção de uma desegualdnde odiosiásiina, obriga os famintos a viverem em promiscuidade, em casas infectas, em clioupanas humidas, que
envenenam physica e inuralinente?
Relativamente h instrucp?~e educaçiio, 8 intuitivo que
FERRI,
coI10cand0-as no sub-grupo das coiidiç8ea bio-sociacs,
teve o intuito de insinuar que, se a sociedade B re~poiisavel
por nLo as diffundir na medida necessaria para contrabalançar outros factorbs, ou se as subministra por forma tgo
desarrazoada que produzem uiii iiiciemento de criminalidade,
o individuo, por siia parte, oppõe uma rebeldia natural a
uma solids educnçio e a uma conveniente inetrucçZo, sendo,
porisso, tainbem causador dos crimes que por essas duas
condi<;Zes forem influenciados. Nada, porkm, mais falao. O
poder da educaçAo, que abrange a instrucpXo em todoa os
gratis, 8 illiinitndo. Ella ensina-nos a seguir a melhor linha
de conducta em todas as situaçaes da vida; a cuidar do
corpo, a dirigir a intelligencia, a governar os negocios, a
conduzir a familia. Ensina nos os deveres de cidadso. Enna-nos a aproveitar oa prascrca que a natureza poz ao
nosso alcance, u empregar todas a s nossas faciildades no
conaeguimento da felicidade propiia e athcia, ernfim, a viver
urna vida completa (1). Ora, se os paes n5o sabem nem

(1) SPENCER,
Dei'edslcntioli in!ellectuelbe, morale elphysique, 3.'. ed.

fr., i688, pag. 7.
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podem saber educar, se os proprios individuos nXo sabem
nem podem completar cuidadosamcnte a sua educaçfo, 8
por falta de vontade, ou porque o deslcixo d o s poderes
publicas se diffindiu pelo corpo social, insinuando pei<gosaã
normaa de pedagogia e deixando correr em tropel todas a s
causas criminogenes contra o desgraçndo, jh privado de pLo
do corpo, e, assim, privado tambem do pzo do espirito?
Estamos, poia, reduzidos 9. apreciaq3lo dos factores physicoa. Nno, portim, de todos: pois que a influencia das condições meteoricas na prodacçfo do crime s6 reveste importancia eob o aspecto do calor ou do f r i ~e a periodicidade
diurna c nocturna, manifestada por uni accrcscimo de wime6 durante s, noite, nada nos importa, pois que as trevaa
constituem, e n u o , um sirnples meio de commetter com
inais segiiiança o crinie, nRo, porem, uma causa; e, ainda
assim, póde a sociedade intervir nesse meio, minorando-lhe
muito a acçUo, se, como FERRI
iiiculca, for largamelite diffundida, sobretudo nas terras populosau e nos bairros pobrea, a illominriqUo publica.
Portanto, das cotidiçõea physicas ficam, apenas: a temperatuia (abrangeiido a s differeiiç~sclimutericas e as das estaçãesj e a natureza do solo.
Infliiiri a natureza do solo e o calor ou O frio no movimento da criininaiidade? Sustentam a afirmativa muitos
hutores das doiitrinas niitliioliologicaa e, o que 6 mais grave,
a l p n s sociologos rlc grande inerito. SPEXCEE
e DE GIIEEF
cstlo nesse numero (1).
Outros, porAm, con~qiiunton8o julgucm os factores phy-

(1) Sus~csn,The principies of rociology, 1890, rap.
I&i.urducliun a lu soczologie, i1889, vui. 11.

111;
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sicos absolutamente estranhos ao mime, attribuem i a cansas
sociaes, nãosd uma grande preponderancia sobm ellea, mas
a possibilidade de modificarem os seus maus effeitos e, at8,
de c~mpletamenteos doniinarem (1).
Pois sua parte, a escoln socialista pretende demonstar que
8 nulla a infliiencia dos factores physicos no phenomeno da
delinquer~cia.
Vejamos como. aNiio lia clima nem esta@o, diz TARDE,
que piedestinem para o vicio ou para a virtude, pois que,
sob a menina latitude e nos mesmos mezes, se veein apparcccr tod;rs as especics de inonstiuusidpdes ou de delicadezas
inoraesn (2). Uemoustreiuos, pois, esta asserpio, ou ante8,
verifiquemos, com o erudito ALIXENA,que, dado um certo
rnomento, ha variabilidade no movimento criminal de diversas regiUes, e que, dada uma certa regito, se encontra
grande variabilidade no inovimento criminal de diversos
tempos (3).
E subido que a marcha ascendente da criminalidade tem
a seguiiite direcç2o:
1) D e norte para sul (Italia e Respanha).
2) De sul para norte (Inglaterra).
3) D e oeste para leste (Allemanhs).
4) Das extremidades para o centro (França).
E I'ortugal? Oa livros estrangeiros não pe preoccupam
com o nosso pequeno pair. R a para isso diversas razaeri.
A iii:iis cuiilieçitlir C! a da falta quaai absoluta de estatisticaa.
L
3 que lia d o as eiicoi~twincom facilidade e estão bastante

(1) F~zio,L'anzbimte ailsorio psichim, 1888; TA~HB,
PhilwoplCg
de Par! C P ~ Orèce, 1885; Q V I ~ E TLa
. crkatim, 4863, vol. I, MessrorcL!n, La slalislicu della cfimimlilci, 1879.
( 9 ) i388ak el médanges aocioiogiquear, pag. 39,
(3) Dlir. til., paga.-268 e segg.
17
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irncompletas. Entretanto, coni summo esfoqo, pude aproveitar algiins dados nos Mamas estutisticos H policia civil
de Lisboa at6 1891, nas Edatisticos cliutMzues disciplinurea
do e m ~ c i t oat8 1893, nas Estatistica da adrninistragão da
juitiça nos tribuna= ddpirneira iiastancia de 1875, 1879
e 1880 e nos Relatorios da penitenciaria central de Lisboa
de 1885, 1886, 1887 e 1888.
Pareceria que, tendo Portugal um solo e um clima sensivelmente e w e s aos de Ilespanha, a marcha da criminalidade deveria seguir tanibem do norte para sul, isto 8,
que o sul deveria apresentar-se-nos proporcionalmente mais
abundante em crimes do que o norte. N5o 8, porkm, assim.
Sommados, por districtos, os crimes julgados em 1878,
1 8 7 9 e 1880 e calculada a media annual em relayao 9. popuiaçáo respectiva (censo de 1878), apura-se o seguilite:
1.' Que os distriotou do norte do paiz (Porto, Braga,
Braganqa, Villa Real e Vianna do CastelIo) têrii a iriedia
de 20 crimecr por cada 10:00a habitantes, figurando no
Vianna e Poi.to com as percentagcns de 12 e 14,
respectivamente;
;?.O
Que os districtos do centro do paiz (Aveiro, Vizeu,
Guarda, Coimbra, Leiria., Castello U ~ a n c o e Santarem)
têm n mediu de 18 crimes por 10:000 habitantes;
3 . O Que os do sul (Beja, Portalegre, Evoia e Faro) tem
a media de 16, 5 por 10:000 habitantes;
4.' Que os districtos insulares (Funchal, Angra, Ponta
Delgada e Horta) têm a media de 9 , 5 por cada 10:000
habitantes;
5.O E, emfim, qiie o districto d e Lisboa tem a media de
50 crimes por cada 10:000 habitantes.
D1aqui se deduz, -se ebtatisticas posteriores nlio mostraram o conti.ario,
que a crimirialidade portuguezn nXo
avansa, como n de Hespanba e Italia, do norte para o sul.
mum

-

Sambem n8o pode dizer-se que suba do sul para o norte,
j& porque a differença das regiões do norte sobre aa do sul
8 pequeiia, jsi porque essa mesma l i p i i a differença pode
explicar-se pela elevada percentagem do districto de Bragonça, ein qiie as vias de communicag%o s i o muito menores
e a segursinga publica é muito mais frouxa do que no resto
do paiz (I). Póde, porkm, dizer-se aem receio de desmentido
que a maiclia do crime O dos territorioa insulqes para o
continente e, dentro d'eate, das extremidades para o centro
(Lisboa).
Nem se diga que a elevada percentagem do diatricto de
Liaboa se explica pela grande populnçlo da cidade; pois
que o Porto B tambem uma terra populosa e, entretanto,
a percent:igem attingida pelo seu districto 8 das mais baixas. Pode ainda retorquir-se que a criminalidhde do diatricto se coiicentra nn cidade e 1130 irradia, corno acontece
ein Frnnga, da cnpital para as terras e districtos proximoa.
Viirrios ver, porem, qlie uma analyse niais minuciosa
vein eiu apoio da nossa conclusrio.
Com effeito, observando, no mcsmo triennio, o movirneilto dos districtos criminaes de Lisboa e confrontando-o
com a sua popula~,?'~,apura-se que a percentagem da cidade sobe a ti3 crimes por cada 10:W pessoas, Examinando depois a criminalidade das outras comarcas do d i r
tricto, averigua-se que as mais proxinias do foco de infecgeto
attingem it percentagem de 47, outras immediatas succassivamente a s de 42, 3 7 e 29, ficando alguma mais dis-

( I ) Os Rtlatorioa da pmilencinria de Lia& acciisam tambem, em
alguns iiia[ipss, uuriia cririiioalidadc niaior neste dislricto. O mesmo
~ueccdecain as E~tiilislicus do ezci-cilo e com os M q o s da policia
de Lisbou. Enlretanlo, a percentagem da capilal 6 sempre muib

mais elevada. Assim se conliiina o que vae dito no texto.
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tantes a 2'4. E m todo o caso verifica-se que a media sobe
a 33.
Mas o effeito deleterio do centro iiâo se entende s6nlente
As comarcas vizirihas. 0 8 distt.i~tos, que lhe ficam muia
proximos, soErem tainbeui o contagio. Assiin, Santai.cm
tem a percentngem da 19, Reja >L de 20 e Evora a d e 26,
-nuineros baatunte elevados qurrndo os comparemos coin
os dos districtos imniediatoi. Com effeito, ao lado de Evora
coni 26, esth Portalegie corn 17; junto a Santarem com 39,
est8 Leiria com 14; e, encostado a Beja com 20, e s t i Faro
com 101
Quanto (L situação prospera dos territorios insuhres, 8
eviderite, depois do que fica dito, que deve, eiii p a n d e
parte, attribuir-se d sua inliior didtriicia de Lisboa. Vianiia
e Faro tarnlieiii devem a ebsa feliz circuinstancia a s reduzidas percentagens de 12 e 10, que lbes cabem na diatribuiF20 dda criminalidade pelo pais.
Ternos, pois, demo~lstradoque a criminalidadepoi~tugueza,
n a sua distribuiçzo, longe de se parecer corn n cle IIespatiha,
B semelhante i da França. Xùo ternos iiiuitu d e que nos orgulliar com isso, se é certo que a grande nação gaulera
represents Iioje, como dizem 08 criminalistas seus pcoprios
filhos, a nirzis perversa orirniitalidade rla Europa, a criininalidade retinada e urbana, que j4 n h salta As estradas
para furttir as bolsas, mas se insiiiua no animo dos incautos
para Ihes roubw honra, vida, tranquillidade, consideraçilo
social e familia!
Verificado que a criminalidade oegue direcç8e~diversas
n a mesma occasi;o, é utii saber se soffre vatiaqões dentro
da mesma regiho, eu; diversas epochas.
Não pbde,contestar-se que o ali~iiade cada iegizo se tem
conservado sensivelrueiite o iiiesmo tia dez, ha vinte ou ha
mais seculos. Pois Iieni ! Dentro de periodos curtos, diminue

ou augmenta, na niesma reg&, quer a criminalidade ein
geral, quer cada grupo de crimes tnniado 9. parte. NEo
trarei para aqui as eutatisticrtn yire comprovam esta asser@O bem conliecida. As obras viilgsrisadns d e ALINENA,
COI~AJANN~,
TARDE,JOLY e outros e l u c i d r r b os incredulos
sobre os fiiiidamentos de um facto que me limito a enunciar.
Permitta-se-me, entretanto, que tire a TARDE
este exemplo
caracterjstico: aA Escossia, depoia de ter sido durante
scculos o paiz da Europa mais fertil em hornicidios, segundo
a estatistica, 8 hoje o paii dit Europa menos homicida,
em popultlção egual. O numero proporcional de escassezes
que se teria ,julgado poder classiíicar como ssrnssinos-natw
diminuiu nove decinias partes em pouco mais ou menos
meio aeculo. E se tal B a variabilidade numerica da criminalidade chamada innnla, quanto n ~ s i svariavel nXo deve
eer a criminalidade adquirida?, (i)
Constatemos, pois, por exclusLo de partes, que o crime
8 produzido por causns sociaes. Mas antes de desenvolver
este ponto, 6 justo que consideremos ainda tres condiçZes,
que n3o tem natiirera social e costumam, todavia, apontar-se como excrcc~idorilguina infl~icnciasobre o phe~omeno
criminoso. Tqe* s5o o sexo, n edadu c a. raçn.
Pelo que rcspcitn ao sexu constata-se effectivninente que
a rnullicr coininette nieiins crimes q u e o homem. D'aqiii
concloein os paititlarios de LOXBROSO
que a mulher tem
natilralinente uma moralidade mais elevada e perfeita.

(I)Ibidnm, log. cit.; ALIMENA, nbr. cit. pagg. 265 a 287; kr.~,
LU
Frmcc criminiüe, 4889, papg. 20 a segg. ; C O L I I I W Nobr.
~ , cii. i ~ f ri;
.
Fsniii. Studi ~ i t l criminaltta
l~
in Jkonria da! 1826 a1 1878, in h n a l i
di ~tnlUlica. ser. ir, vol Xxi ; D'Aaussoxvii.~~,Le cotnbat coqtie le
pice, id fleuwe des detu mondes, 1887,
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Aiada que a conclusEo fosse exacta, faltariam as causas explicativas d a diffeiença. Decerto ninguem espera que se
encontrem na diversa conformaç80 physiologica dos dois
sexos. Onde, pois, reconhecel-a? Alguns publiciatas (e o
proprio QUETELET
nRo ia longe d'isso) insinuam que a inulher tem maia moralidade por ser o'ella mais intenso o sentimento do pudor. Ainda assim, esse pudor mais intenso
teria a sua explicq8o nas condiç8ea aocima de recato,
em que a mulher vive habitualmente.
E m que pese, porkm, nos poetas da criminologia, a
mulher n5o tcni moralidade siiperior 9. do homem. Basta
ver as estatiaticas para rcconhecer: 1.' que a mulher pratica menos crimes cm viitirde das condiç6es eociaes cm qne
vive; 2.' que, nos que pratica, revela, cm media, perversidade e e a 1 9, do homem.
Deixemos as estatieticas estrangeiras jh aproveitadas por
tantos auctores e reunidas, n'nin feixc de $actos irrespondiveis, por COLAJAXNI
(i).Compulsemos a nossa, porqiie b
ilIustrativa. A ciiiuinalidade femiiiins 6, cm Portugal, coi*respandente a l/5 d a criminalidade inasculina (2:0Pri/IO:100).
Dos 11 hoioicidios com preineditaçXo, commettidos em 1880,
2 forain praticados por inutheieu. Aldni disso, 110scxteiisos
quadros estatistioos nparn se que, no3 crirncs deperidentes
de circumstancias em que a mulher n8o se encontra por
virtude do recato em que vive, a sua percentagem em
rela$o ao homcin 8 insignihinte. Assim succede com o
uso de armas probibidas ('/mo), com as ameaças ('/&2),
com oa attentsdos ao pudor ('/si), corn a pcsca em ternpo
defeao ('/i~). Vae augmentando nos dainnos, nas injurias da
auctoridades e na introducç20 em casa alheia ('/do),
nos

(1) Obr. Cil., pagg. 8%e cegg.

ferimetitos, na desobediencia e no falso tostcmunho (i/*),
nos abusos de corifiauça, nas burlas e no fogo posto (j/6/6),
atO chegar a I/: nus olfensas corpoisaes e no roubo.
Chega-se depois aos critncs que se praticam com maia
facilidade dentro dos condides sociaes J a muIher. Taes sBo
os de fraude, furto, abertura de carta alheia e abusos em
casas de penhores, que ella pratica na forte proporçlo dc
'/3 dos cominettidos pelo homem ; taes sAo tarnbem a assuada,
que jb eobe a %/;, os ultrages 4 moral, a diffamqto, e
calumnia e li. injuria, que nttingem
e a receptaç3io de
furtos, em que a mulher delinquente se colloca ao lado do
Emfim, doparainos com it dclinqueiicia cssenciaIinente
feminina. Ahi os numeros s%o expressivos: por cada 4
abortos
pelo homcm, sXo 6 provocados pela mulher; por cada creaiiça qae aquelle abandona ou oxpãe, esta
faz outro tatito a 3 ; linr cada innocente qiie o pag mata,
a m3e asphyxiar ou degolla 8; e, emfim, paia a entrega de
fillins 4 prostituir~io,i! só ella que, nestas estatisticas, tem
represen tagiio.
Colnpniem~scestas dados eiitre si, e logo resultar$ com
todos os visos de certeza a iieiiliunia influericia do sexo
como factor d;r criiiiirialidade (I).
Vejztmos as edudca. M%o p6de duvidar-se de que os crimes sLo mais freqiieiitcs em c e i t ~ gedades do que noutras.
O que 6 oecessario e iiiterpretar convenientemente esse facto.
Os diversos auctores, a começar em QUETELET,
amon-

( 1 ) PAZIO,I1 se880 in rapporlo adle cause che possonu aumentarc o
diniinuere Cnnpulnbililii, pagg. I2 e segg.; Zrixo, Ln &&.patologia
&l delillo, iBMf, g$ LOO s l20, pagg. iiu a Zik; A d e s dib d&c
cwgW inlernaliond d'anlhropologie criiainelle, psgg. k97 e segg.

.,
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toam eatatisticas para mostrar que nos diversos pnizes 8, ao
mesmo tempo, differentissimo o peiiodo da rnnxinia ciiminalidade, e no mesmo paiz, ein diversas epoahas, muito
variavel esse periodo. Com isso indicam E
jL que a edade n k
influe por si s6 na producç%o da definquencia, e quo 8
necessario ir pedir &a causas sociaes a explicaç?io das variaqaes no espaEo e no tempo. Mas todos ou quasi todos
parecem hesitantes sobre a cxpIicaç%o do incremento innegavel da criminalidade desde os 20 aos 30 annos. Entre
nds, tambem esse periodo se mantem, embora sofra aIgumas alterações de anno para anno. Assim o mostra o seguinte
quadro :
I

-.

Idade

Menos de 1 4 a m o s ........
D e 14 a 20 ..............
D e 21 a 3 0 . . ............
De 31 a 40 ..............
D e 41 a 50.. ............
D e 51 a 60 ..............
D e mais de 6 0 . . ..........
Desconhecida .............

Qual 8, pois a explicaç80 da maior frequencia dos crimes desde os 20 aos 30 annori?
At8 aos 20 annoa nao ~offreo Iiontcm tEo profundamente
a influencia perniciosa das causns socines. Teni muitas
vezea quem o ampare, quem se estiole na miseria para Iiie
dar o pão de cada dia. Surgc, porBm, aqiiella edade, e o
desgraçado fica sobre si. Tem de provêr A subsistencia

O CRIME

'
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propria e, frequentemente, A d'uma farnilia numerosa e
miseravel. A8 paixzes que o meio aoi.ial desenvolve d o
ent8o niais vivtta. A couiprehenuilo das iniquidades de que
B victima torna-se niais nitida. D'alii I revolta ein busca
de pLo 'ou em protesto coutra a s deaegualdades que o
attribitlam, nzo ba senào um passo, que a rêde inextricavel
de mil outras causas sociaes o obriga bom cedo a dar.
Mas objecta-se: como se explica então que, depois dos 30
aiinos, a criminalidade seja menos frequente?
Printeiro, pela mortnlidade, que B hoje muito precoce,
sobretiido nas camadas, em que lavra R miseria e a doença. I)epois, pelo encarcerainento prolongado, que conserva
por muito tempo afastados dti convivencia social, e As
vezes nXo cliega a restitnir, bastantrs crimiriosos. Emfim,
para ser breve, pelo enfraqiieciniento que, coni a edade, se
vae operando nos delinquetites, qiro, assim, sentem menos
assomos de revolta, e têm menos explosões d e colera, de
ciume, etc.
Resta-noe falar da i q a Para assegurar a sua influencia
sobre a producç:io dn criminsliderle apontam-se exemplos
d e povos perteiicentes a raças preteiididamcnte superiores
confrontalido-os coni o~itrospertencentes a raças chamadas
inferiores. Mas responde se no ai*giimento: 1 . O Que nXo ha
raças siiperiotes e raças iuferiores. A Escossia foi considorada pertencente a unia rasa inferior e imyrogreseiva. O
sei1 avanço no iiltimo meio seciiio deu um formal desmcntido a esse juizo precipitado. A Russia tambem estA, recentemente, inastrando quanto plide e vale. O J a p f o k bem
frizai~to como excn~plo para que scja preciso indieai-o,
ctc.; 2.' Qiie 1i6dcitina raça estar mais adcantada que outra,
intellectuol ou moralmente, mas esse adeantamento deve-se
a causas sociaes, a luctas de povos, etc.; 3 . O Que xa cstatisticas abundanteuente niostrarn que em raças de egual
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civilissspão ha, ao inesmo tempo, variações do incremento
d a criminalidade, e que, portanto, o crime nada tBm que
ver com o caracrer etbnico do individuo que o pratica (I).

Yiio, pois, sociaes os factores que produzem a criminalidade. Podemos dividir estes factores em diversas classes:
ecooamicos, geneaicoa, aitisticos, moiues, inteiiectuaes, juridicos e politicoa. Os ~ n n i sgeraes e menos complexos eLo os
primeiros. Todos os restantes aoffrem eficazmente a sua
influencia, embora v80 tambem, mais tarde, pela interde.
pendenoia em que todoa se encontram, influenciar, por
sua vez, os factores economico~.
$ esta lei da interdepcndeiicia entre os diversos factores
eociaes, -lei formulada com rara nitidez por DE GRE;EP,
embora j A estiveme indicada por quasi .todos oa sociologos
snteriorea, -8 esta lei que explica a extrema complexidade
dascausaa socims do mais insignificante crime. ~IANOUVR~EE
teve o c d L de o dizer no congresso d e Paris: n a vida
aaciaI ha tantos factos insigoiEcantes, tantissimos acontecimentos mesquinhos, que 6 impwsivel f i d - o a todos; e,
entretanto; elles podem formar a base da existescia inteira.
Os effeitos d o deixam porisso d e estar em proporçno com
aa causas; porque, ao motivo qnaei 8em valor que %ora

(t) CooL Co~l~rnnr,
obr. cit, pagg. L89 a307; Actes d~ &t&hrne
~ Í + h i n c l lp8pg.
~ , 86 e segg. e 392
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e sem.

produziu um ligeiro desvio, vem juntar-se d'aqui a pau&
outro c outro, e, sem que nos apercebamos, os resiiltados
tornam.se ingentes.
O seu
Inutilmente, pois, reproduzem os amigos d e FERRI
argumento j$ gasto- *como, d e tantos individuos sujeitos
ao impeiio das mesmas causas socisea, s6 alguns delin
quem ri ;-porque, em primeim logar, se ha causas nocivas,
e, por desgrapa, em farta abundnncia, ha tatubem causas
beneficas, que, mesmo qiiando actuam em individuos jB
indmjdoa ao mal por outroa factores, operam uma salutar m u d a n p : os exemplos a511 frequentes; em segundo
logar, rl preciso rtKo ver a socierlade do alto, B preciso,
como diz ALIXKR.~,adoscer B terra, entrar no palacio
ou no tugui-io e observar que, talvez, nem mesmo dois irmZos, riem mesmo doia gemeos ci.escidos na mearna cellula,
vivem num ambiente uhsoliituments iilentico, pois que, alQm
do ambiente geral, 8 preciso examinar o nmbiente especial,
e, ,ainda aléin d'este aiiibiente, 8 preciso verificar o modo
como elle oxeice R sua infliieiicix, isto é, procurar, depois
de conliecidn a forca, o seu ponto d e applicafloi.
O grande erro da escola itdirrna foi despresar por tanto
tempo e com peitinaciii t8o jndesculpavel o largo c poderoso
papel que na vida de um liomerri tèin essas minuscalas
ciwu~nutxi~ciau,
de que, pcio anior das extcrioridndes, poucos querem fazer caso. aSe n?io entro em initiucins ainda
mais insignificantes na appiirencia, - disia ~IANOUVRIER,
-8 por falta d e te~npo e njio por hlaa vergonha, pois
que sXo essas initiucia~ qiro pareceriam ridiculas aos biographos actuaes, sfo essas iiiateiias propriw de conversari
intimas que constitiiem aos mcus olhoa a~ condigões de
meio psychologicamente mais importante8.n

N b porei em relevo alguns factores de influencia perniciosa conheci&. Assim, não me o c c u p r e i do almo]i8niol
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que tantos males estd produzindo, como, numa notavel
propoata dc lei, mastiltrnni 4 camaira franceari, na seasfio
de 1894, alguns dep~t~irlos
de auctoridude ira materia. Abundam ahi as cstatistiuas mais variadrs. E a conclusão a tirar,
depois de terininada a vasta leituix, 8 que cspanta como os
diversos estados tonharn assim deixado medrar esse parasita
deleterio (I). - N l o falarei tainbem da m6 organisapXo
d a familia actual, em que os criines abundam, em que o
anior 8 raro e o interesse cgoista predomina, NAo cuidarei
do grave pmbleins do sentiinento religioso, que tantas
influencias diversas exerce no meio social, nein mesmo d a
reacpXo ultramontana, que,
representando iim passado
horrivel, -tia2 dentro de si o germen de infinitos crimes.
Não Llarei tniubem do antagonismo entre as aspira~aes
collectivas e as iiistituif6es politicas, porque bem avulta,
em face da propria exposiç20 dos s~bstitutivospenaes de
FERRI,
a necessidade de cuidar d'ease assumpto gravisairno.
Nem mesmo me demorarei com n instrucgxo nos diversoe
grnus, assumpto t2o debatido, e que, mau grado o seli
interesse, não p6de ser aqiri tratiido (2). Consignarei apenas
qne ella n.?o piirle dcixar de ser benefica quando bem subministr~da.
$I.luis alto me ergiisrei. A giieitlo, olhada nas suaa minucias, pijde interessar, m:is ~,~iiftiiiclt..
Xko deixa no ecpiiito
iimn conviqào. N:o elucida.
Eleverno nos, pois. E, para prova de qile B a sacie.
dade que produz os criinea, constatemoa apenas ebte facto:

-

( I ) Arte.1 &L trokichirne congrPs d'aiiliti.opolo$ie craminelle, papg. E63
e segg.
(2) Vej. os Rrlotnrins da ponitenciaria cii. VA-sc por ahi que, ao
mpnns na alta criminalidade, E proveitosa entro nhs a propria inslrn.
c ç h priinaria.
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que, sendo os homens dominados pelo vivo sentimento da
solidariedade pnrn com os 5cUS similkiantes, ri6 nos offerece
o triste meio, em que vivemos, o espectaculo hedioiido de
uma lucta de interesses inesquinhos, de vilissimas e iiiconfeasaveis ambiçzes. A flor do aItruismo parece ter emmurchecido no solo dos povos cultos. O s actos de dedicaslio
pelos outros, de dcvop%o par um principio, d e entranliado
amor pela patria ou de syGyrrthia
humaiiidade têm o
qiialiticativo de louciinis.' A fmilia estN d e ~ o r g a n i ~ a d aA.
moral perdida. C) ciilto dos ninis riobres ariiortecido.
Pwa onde arrasta esta correiitc? Que cffeitoa produz
este feroz egoismo? EstXo nlii, bem patentes, aos olhos de
todoa: miseria, prostituiçiro, vicio, critiie.
I? o egoiarno que faz nascer o criiiie. Eis a verdade primordial, que os factos evideucixm, qiie s psycliologia comprova e que e necessario repetir uma e mil vezes.
O egciismo B filho do iogi~rieiiactual; da lucta das clnssea;
da pi-opriedade c,oncentrada nas mEos de poucos; e de todos
os corollurios monstruosos d'uiiia organisagbo artificialmente
ordenada e arbitrarianiente imposta (1).

(1) AI.INEX.A,
oùr. cii , parg. P87 a 310; dctes du d e w i h m g r l
d'anib,opologie wiminelie. pagg.42 e sepg., 152 e sepg. e 271 e w g . ;
Ariea dw honit'me rong~.ès, pagg. 140 a 152, 220 e sagg., 239, 460,
958 e segg., 334 e scpe., 365 e segg., 627 e segg., 46:I e segg., 675
e stgg. a 682. Cunf. Bdes r[u pvmier cmgres, pagg. 27h e segg.;
DORAUO
MONTSRO,L J ~ ~ ~ o p ~ I o g i a ~ . f m iIkilia,
n a 1 e pagg.
r n 1% e se€%;
FEIREIAA
D~u8n.4~0,
A onlhropologh ri3hinal e O oMtQVEsJ0 de Biwxellas, pagg. 1% e segg.; VACCARO,
C ~ I : til., pagg. 134 e segg.; FonN I S I R i DZ VENCE,
L" crimin~lilàe le rirende rconorniche d'ltalu~, 4093
prissiin, e esp. pasg. 4'16 e 147; TARBR,L0 cl.imimiilé cornpo~d8,
pagg. 62 a 491 e 1st e segg.; Phiiosr~pfiirpewale, pagF: 1 e segg.;
kiuder périales d uociatps, Iiaeg. 55 a 69 e 120 a 152; Essais ed mdb n g n sociologiqu~s,ptipg. i r 174 c 221 e segg.
Vej ainda quanlo dissenios nus $,$ v o vi do cap. anterior sobm

,
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aRa pessoas, - diz HEXRYGKORGEX
nesse liviri admirave1, P~ogressnnd poueity, qiie j4 teve mais d e 500 edições(l), - ha pessoas em cujos espiritos iião caberi jtimais
a ideia de qiie pode haver um estndo de sociedade melhor
do que aquelle que existe; irnnginiim que a concepçX0 de
uma ~ociednde,em que a avareza seria banida, em que a s
prisõea estariam vazias, em que os interesses pessoaes se
riam subordinados aos interesses geraes, e em que ninguem
procuraria roubar ou oppimir o seu rizir~iio,1180 passa d e
uma utopia de sonlindores pouco sizudos, cordeaImcnte
despresados por essen homeiis de ceieliro pratico que s e
orgulham dc reconhecer os factos taea quaes $30. &Ias esses
Iioinens nrio reflccteinn. -O auctoi compara ein seguida a
maneira como coniem os dosgravados, rividamente, seni attençiies pelos companheiros, disputa!ido cada pednco quasi
A facada, com o modo palaciano e civil conio 0s convivas
d e um b:iiiquetc Iaiito perinuttim cuiiiprimentos e amabilidades e iristani para que cada uin se sirva primeiro. E
continún; uaUs homens s i o avidos de alimento quando n?io
tem a ccrtcza de que liaveri uma diatribuiçh equitativa
e coiiiyleta nasegurando a cndn qual o neceusario. Mas,
quando estão certos de que a distribuigho ser4 eiificieiite,
deixam de ser nvidos de aIimento. E B assiiii que na sociedade, tal como se encontia agora constituids, os homens
s l o avidos de riqueza, parque a s condipaes da distribuiyiio
siio de tal forma injustas que, ern vez de estar cada qual
bem certo de que ter$ o sufficiente, muito8 têm jB a cer-

este assumpto. Os desenvolviirientos, que ahi demos iorigeni da crirniuelidarle, re~olvemo yunto mais diflicil do yrohlerrin. Aqui, pois,
e desnecesssrio expdr htigautes repetiqòe~ou entrar eni rilinurias
inlpertinsnrrs.
(i) Pagg. 439 e 440.

tesa de estarem condeninados A mimria. - E, pois, r m4
organisaçXo actual que causa essa ambigLio d e riqnesas, que
f a t cnlcnr aos p8s todas ns co~isidera~ües
de jiistipx, de bondade, de religino e de sentimento. E purisso os homens esquecem as s a i s propriax almns e luctam at4 B, teira do tumulo pelo que não podei11 ari.astar coinaip, Mas unia diatribuiç80 equitativa das riqtiezas, que iseirtasse cada qual
do receio da miseris, destrriiria a avidez da riqueza, d a
riiesriia fhrma que a abundnncia destruiu na sociedade culta
a avidez pelos a1imentos.i
Insensivelmente, assim, me sinto arrastado pela boa alma
p;im a itidicaç~~o
do6 remedios contra
de HENRYGEOKGES
o crime.
Dil-os-ei nestas duns piilnvras: h preciso estabiecer O
socialismo. E, para n f k crear nttrictos, convBm ir operando
as reformas de cnriicter socialista por uma forma gradual,
.gerena, com indemnisaçõcs a todos 08 quo disfructam hoje
dii~eitossiiperiorcs Aquclles que lhes convtim (1).
O programma IiiLra esse ti.aballio j A foi indicado em
anterior volume. Dcsenvotrcl-o ou preciaal.0 8, pois, desneceseario. Seria, dc resto, bastante difficil em certas minucias (como se ter11 dito e repetido em varios congressos
socialistas), porque nem para todas na actividades sociaes
p6de O cereliro humano fazer previs0es exactas. Entretanto,
lia modiiicações no prcscnte e ~ t ~ i de
d o coisas, que se i m p h m

(1) Nas prelecgi3es j i releridas, o SR. nR. HENRIQVES
DA SILVA,
estabelecendo que para melhorar o mal-esiar presente C preciso purificar
a sociedade, inciilea a crc;iglu de um :iito poder espiritual, formado
de illustrei homens honestos e srtiios, supei.ior a yoiiaica, oioralisador
pelo exot~iploc rcldrmador pelas indicações lorneçidas, em nome da
seiencia, aos diversos govemantes.
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corno urgentes necessidades: remodelar a organisap3o da
propriedade, alterar as leis de snccessão, colistitilir a farnilia,sobi-e a babe unica do amor, cstabelccer o divorcio,
diffundir a moia1 aocial, Grmçtr um corpo de legislap?io
protectora doa desherdados, ampliar as liberdades publicas,
universaliaar O eiisino, extiriguii. a n~iseria,etc. (1).
E preciro, ainda, defender a sociedade contiâ a s doenças
transtnissiveis, formando um largo e comprehensivo codigo
sanitario, que p i ~ v i n agi,aridc naitiero das degeiierescencias
actuaeu. As rcforiiias iicsse scritido são Iioje aconselhadas
por todos os coriipetentes, e porisso nie L'h ji o~a ~i'ctnetter O
leitor parir a obra receritissiroa do distinçto inedico italiano,
DE. Pmeacciar (2).
Que todos os honiens de Ma-vontade sc aggieguem i
cainpanlin. Nada importe o noine! Cuicie-sc apenas do fim
alto, humanitario, urgente, de melhorar o estado social,
extinguindo, do niesrno goIpe, o egoisnio feroz e a miswia
que d'elle baiu, isto é, as duns foiites mais abundantes de

( I ) JOLY,Le time. pr~racio;TARDE,Crimi~alalicmpnret, pagg.
180 a $93; d ç k s ddu ivoiaiinre c o n g r i ~d'unlla~opoiogircii~iindle,pagg.
91 e 99. Co1lL M.~I<Ro,
I r~t1'aftfl.id8d'delinqu~?lli,pagfj..
e SPgg.;
FHBRI,
ohr. rit., [ugg. 178 a 259 o 393 a $07; Pisinnii, I1 ronrrito di
pPnn r! Irt naovc~.~riiii/adi di;.iilo yriini~.parg 1 e !i e 351 r: S c g ~ . ;
W . + i i ~ i i ~ ~ . i ; i i ~ ~ i rS
. iy: sxI, h n ~p~.Pi.eniifdt-n d é l ~ l se1 dr.$ ci,imrn, 187.r

o Iii'rigi'aiiiiiia do p:ii,tido sitcialiata portugirez, agora (Ilns
de iiutuliro) disti,ibuido e puliliihado.Nioobstarilc uu dcfiitiis que se
lhe poderiam apontar, essr: ducuinenlo teiii o alto rnerilo de abranger
as queslòes sociues no seu c»rnplcno, dandn, pois, uma ideia dos
progressos que o intcgz%lisiiio vae faxerido no niisso proprio paii.
(2) Lu difesa dt11u soiietd delle wulaliii. Inasnis;uiliili, 1885; vol. xvi
da Bibliof~crr<li nc.i~naesociuie. - Ol,~cr\.:tici, cntrctmlo, que alguns
preceitos susientadi,~peloauçior, coiiio o isolsniento torcado dccedos
doentes>me parecem inappiiçaveis no seu eonjuncio.
em.-Çririf.

todos os crimes que nos perturbam, do mais leve ineulto
como do assassiiiato mais horrivel, do furto simples como
do triigioo envenenamento, da levissiina a.ggi~B~õ0
como da
cariiifioina atroz !
E a bumaiiidade do futuro $6 ter4 benqãos para os nosaoa
esforgos e fadigas, para os trabalhos q u e arrostarmos e
para os perigos que corrermoa I

CAPITULO III

s ummari o :-1. Rasgo de eer d'eata capitulo ao Iado dm prinoipios defondidoe pela escola socialista. Persietencia de alguns
crimes no periodo transitorio, que, apezw da adhesh da consciencia collectiva ao eocialhrno, ter& de eatsbelecer-m entre O
modo de mr actual e o futuro. Outras raziiea. -Enndamenfa da
punigb. Theorias que, desde a antiguidade, têm disputado esse
terreno tio escabroso. IndicaçBo e critica ~ u ~ n m a r ida
a doutrina
da ~retriliuiçiio=ou .expiaçBod. ReFerencia 9. da *emendam ;seus
defeitos e qualidades. Apparecimento, diffus20 e modalidades
divcrase das theorias utilitarim. Genose da doutrina d a defesa
nocial.-Attitude
da enwla, riociitlista peiaiite eete postaliido.
Coino,cvit:i os inconvenientes do criterio exclusivo d a defesa social. E: yusiivel obstar ros abusos do poder encarregado da formul a as leis periliee, qumdo a ciimples defeea social esteja erigida
em criterio regulador? De nenhum modo. Transi*.
11. Sufficiencia e necc~sidadeda pena: principio de Q ~ A u Cotno a escola criminal socialiatu acceita esteai requisitos e Ibee
d4 vida e eiticacia com os neus oaructerei dietinctivoa e aspecScos
da peua. A icousciencia colleotiva*; seu poder regulador.
Importitncia d'esse~cararctercri:. a) Quanto 9, determina@ doe
crimes; b) Quanto fixaçb dse penas. -Especialmente: a) Quanto
k determinaçiio dae circumstanciaa em que o criminoso tem impu.
tabilidride. Graves duvidaa que este problema suacita. Esforça de
TARDE
para maiiter a respousubilidade mord s e u o livre arbitrio.
Expoaiçào synthetica da theoriti de I'AUDS.
Identidade p w a l
e sirnilitude social. Uiizão dc ser d ' c ~ t a sideiw. - Base dareaponeabilidade. lutervençto da vontade do agente na pratica do delicto. Conclunão da doutrina de Tannle.-Sua refutação ~ o ente
b
ultimo mpeeto. Consçieucia e ri20 voluntariediide do acto. Inexia,
tencia dit força csusal do eu. Qual seja, seguudo a .%cola socialista, o fundumento d a impntatiílidade. Evoluç&opsycholugics
do crime uii sua determiriaçgo. Como o individuo 4 chamado a
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integrar no espirito motivos inorues de nccão c como, náo o fazendo,
se torna imputauel. -il~nefieios d't:yta throria. AppTicaçXo exacta
do detarn~iniumoB criminologia. SeparhçiIo tiou loucos, e t ~ ffravi.
dade d'este problema. Trmsiç~o.
11.1. Como a e&colaitaliana, com o simples critekio da defesa
eocial, se v& arrastadn a punir tariibem ou loucos. 1)ivcrgeucia
de GAROE AI.^. O yiie ella indica.-Nossa theoria. Dos loucos e
pessoas equiparailau,a socicdade sO se defende. Uonùadt! fundamenhl d'eata coiisequcncia dos pririciliios da escola.-@l?iecçXo
que FEURI
e outros produzem, ullegando que os loucos tambem
são intimidnveis. OpiniPo do sr. JULIO DB NITZOB,adduzida, com
Provas Cesta
evidente proposito de irdeturpar, pelo proyrio FERKI.
accusação. Doi6 trechos corifrontados. A verdadeirri. opiniào do
sr. JULIO DE BIATTOI. Cansequencias e conclue6es. - DiKculdades
giaviaairiins pura, em certos eaaos, distinguir os loucas dos homens
de rneiitc si. NRo podcm, porkm, ser identifica.dos os alienndos
ci~iaiiuososcom oa delinquentes comiriuris. Razües. Criterios a
eatabelecei. Providencias a aaoptar. Bcsumo de todo o exposto
Acerca do fundamento da punição.
IV. Pcnas de morte, cellular, d c priaio, de degredo, etc. F6rms propria d'este estudo. &u logar no commentarin propriamente dito. Caractsr sinthctico das noç3as agora apresentadas. Argumentos contra a legitiniidsde da pena de inorte. Direito de
defesa da saciedade. Ati: onde se eateude. C) dnrivinismo e apeacerianisrno nesta grave quest.?o. Seus perniciosos effcitos. Refut q b da lei da selecçio natural na sua applicnr;So I sociedade.
A doutrina do orgiuiiãrno riocial. SIIRrealidade qwando eritendida
em justos termos. Conaequencias. Como a pena de morte destróe
urna parte do senso moral, que as penas devem cuidar de reforcar.
Cocegibilidade doa crimitiosos. Faflihilidade da justipa. EEeitos
contrarios.- Referencian leves As outras penae exiateiitea. Ideia
de um sgstema pend mala logico e fructifero, que, maia tarde, aer4
expoato e demonstrado, com applicaç80 a Portugal. - ~ o n c l u a b
do livm. Uma pbruse de BE~EDIHT.

-

As desegualdades sociaes sko muito profundas, os desvios
morbidos extremamente frequentes, 03 Labitos vicioeos enor-

memente multiplicados, para que a escola eocialista julgue
possivel a exterminngTLo completa do crime Iogo no momento
seguirite dq~ielleem qiie se houverem realisado as reformas
propostas no capitulo anterior. Por bastante tempo se produzirão ainda slgiins abalos, apparecerfio ainda crimes. O
seu numero e, sobretudo, a sua perversidade diminuirxo
numa progressxo geornetrica constante. O ambiente seril
cada vez mais puro. Mas ser8 preciso esperar que aa novas
condíp6es de existencia produzam todo. os seli8 fructos para
que O apparelho judiciario, com O seu cortejo de codigos
penaes, de magietrados, de penas e de Iogares d e execupão
das penas, p e s a ser inteiramente dispensado.
Aeciescem oiitros motivos ponderosos.
Segundo as doiitrinas ~ocialiataamais avançadas, segundo
aqiiellaa que tGm o cunho sciontitico e pratico que lhes
aesegura todo o siiccesso, a s reforinas a operar na organiâ a ~ aociaI
h
não devem nem podem ser immediatas. Certo
que os mniorea ohstaciilos, que contra a sita execiiç?io
poderiam ergiier-se, vão sendo ai-redndox com um cuidado
extremo. Assiin siiccede, notavelmente, com x preparaçPlo
rlo espirito p i i b l i ~ ou da consciencia collectiva para a
acceita@o de uma ordem de coiaas diametralmeiite opposta
ao regimen heciilsr coi que temos vivido. Na hora presente
n;io p6de um erudito ou urn observador contestar a adheslo
qunsi uniinimc, que $ 8 doutrinas socialiatss prestam os
melbol.es espiritos do orbe civilisxdo. Discutem-se pontos
secundarios; contesta se a possibilrdade de applicepão d e
uma ou outra reforma; erguein-se duvida&, e a\gumaa de
grave punderag;io, aobre a maneira como devem ser encarados certos probleinas de accensoiio, embora grnndissimo
interesse. Mas quem eatuda c pens;t; qiiein 1; a histona e
ex:lrniiia desapaixonadniiiente a sociedadc contcinporanea;
quein percorre, eobretudo, as v;iria~õcs do lado moral rlos
povos; quem assiiri procede, nOo encontra uma palavra ds

AS PENAS

ataque contra a ideia fundameatal do socialismo, nem contra
a necessidade de o realiaar praticamente com a brevidade
compativel com a extrema complexidade dos phenomerios
que abraça. -Assim conquistadas as aspirações collectivas,
o uocialismo tem de reinover outra dificuldade: a reluctancia
do poder. OxalB que essa lucta seja pacifica; que a força
convincente das ideias o b r i p o os representantes dns classes
poderosas a ceder sem derran~amentade sangue aos desejos
humanihrios dos reformadores; que um novo e mais profundo deslumbramento os conduza a depor nas mZos da
nooiedade inteira os poderes que, para exclusivo beneficio
proprio, outr'ora usuiparam e atd hoje têm conservado e
defendido sem treguas; que um novo, glorioso e brilhante
i 4 de agosto, oa condiiza, na siiggeitgo do dever e n a
glorificaçr90 da dignidade, a proceder corno aquella poderosa
nobreza e nquelle omnipotente clero da França ao sentirem-se
arrastados a abdicnr em beneficio do povo francez. . Oxaldl
Porque 13 doloroso que n escola socialista, toda humanitaria
e mordiaadora, deseje vêr a sociedade completamente livi.e,
entre miI outraa, da peste perniciosissima da guerra, e que
tenha ainda, violentada, de a empregar como uItinio recurso! (I).-Por umn f6rma ou por outra, b evidente
que, embora d'este modo se vXo removendo os obstrrculoe
maie graves, a implantapão do socialismo não +de ser
immediata e ~ompleta. Um periodo transitorio, mais ou
menaa longo conforme as circumstancias dos diversos povos,
&r& de ligar o individualismo dominante ao socialismo
futuro. E, nesse periodo, os crimes, einbora decrescendo
na razão directa da intensidade coin que as reformas se
effectuareln, farzo ainda o seu appai-ecimento e collocarão
em perigo, niio 86 os fructos da tran~formx~lio
que se opha,

.

(1) ~mit
A egreja G a

gtcesM~social,

pagg. 77 e aagg.
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mas ainda a propria sociedade inteira. E, pois, neceasario
providenciar para que esses crimes sejam detidos nos aeus
effeitos perniciosos.
Pbde ainda succeder que o individuditrm~ se mantenha
no seu posto duraiite algum tempo. Não muito, por certo.
A sociologia dd-no8 eleinentos bastante seguros para a previs80 de aconteeinientos de enorme magnitude, quando haja
factos qiie lhe sirvam de base. E o advento do socialismo
6, eiitre os amntecimentos de extraordinaria imporlnncia,
o maie importante de todos e o que se pbde prever mais
seguramente. Não o indica o movimento de ideiaa da hora
actual? N:Xo o asseguram as inquietaçzes dos principes, os
proteetos do svigario de Cliriatoi, os cuidados dos @ver.
nos, as incerteza8 dos parlamentos, que ora querem transigir, o w se obatinam em luctar contra a onda incessantemente avoluinadu? - Entrot~ntu,pela forpa das coiars e
peIo exemplo da historia, 6 licito ser um pouco pessimista,
consignando que o individualismo poderi ainda manter-ae
por pouco tempo. Esse pouco tempo representa mezea e
annos de incalculaveis prejuiaoa para o senso rnorai da
especie humana. Refinar& ainda eaae egoiaino culto, que
desdenha de todos os emprehendimentos generosos. Alastrar-se-ha talvez, mau grado o imperio daa moralisadoras
ideias socialistas sobre o espirito dos seus multiplos ade.
ptos, s chaga vetminosa do vicio e do crime (1). E aerh,

(I) Sobre a marcha da criminalidade em França, sobre a sua diminuição na hglalerra, eic., vej. TARDE,Esraid et rnélringcs sociologigues, pagg. 211 e segg. Para nos, o simliles auginenio do algarismo
criminal nZo significa incrcmenio de dolinquencia. E preciso averiguar quaes sáo, crn cada ptiriodn da historii, as condiçòcs de existenoia oiiendidas pelos acros criminosos, e descobrir a natureza e a
forpa dos abalos soflridos, para calcular se a aiiiiinalidade augmenta
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por mais um motivo, necessaria a manuten~30do codigo
pena1 e das instituições que lhe dHo eficacia.
Ainda, outra razão fundamental póde invocar-se na defesa
d'estas ideias. Ao contrario da escola nnthrop~logica, que
sustenta, como vimos, a inefficacia preventiva das penas
(embora flagrantemente, por rezes, $9 contradiga) (I), a
,escola socialista assegura que a punipso dos crimes 6 ossencialmente preventiva e 06 accideiitalinente repressiva. Sendo
assim, como vamos provar cm seguida, d evidentissimo
que a conservaç5o d a pena importa, durante o p e r i ~ d ~
transitorio, ao criminologo socialista. Tn4icando as reformas
que nella devem operar-se, faz ainda obra de socialismo;
pois que coopera para a grande e generosa tarefa d a eliminar@ das causas crinlinogenes do meio social.
Taes sAo os termoa em qiie admittimos a puiiiçao dos
delinquentes. Importa, porhm, saber ae essa punigzo ter8
um fundamento justificativo, q u e A absolva aos ollios, nIo
sd do aystoma reinante, mas, paiticulai~ne~ite,do systema
socidiata.
Sob os nomes d e direito de pzt~iir,&ver de prifiil* e ftmdamsnto da punição, têm-se propagndo e ciefendido as mais
diversas theoriar. Todas podem, porém, reduzir-se a tres
principaes. A mais diffundida B a que tein por fim a uexpiaçnios ou a r e t r i b u i p ? ~e por fundamentos a ajustiça
absolutas dmente, ou essa e a unecessidadeu. Oa BCU6
primeiros liiieamentos podem encontrar-ne ein PYTHAGOKAS.
M a i ~tarde, a egreja catholica erige-a como verdade fiindamental. S. T n o n n z apostolisa-a com fervor. DAKTEapplica-a

fi o que resulta implicitamente das nações de crimc
acima apresentadas.
(i) Conf. supra, pagg. i05 a 107 e Ilik.
hi diminue.

@)

AS PENAS

881

4 Diuinn Comedia. LEIBNITZ,
VLCO,KANTe HEOEL
d8o-lhe'
desenvolviriiento scientifico. Nos iiItiinos tempos, a theoria
da retribuip.50 sub-divide-se em varioe ramos, tendo como
oraciilos, no mais preponderante, Rossi, ORTOLAN,FAUSTIN
B~LIE
HAUS
,
e CARRARA
(I), no mnis logico, PROUDHON,
BRUXe JOSEPII
DE MAIS~RE
e, no mais pratico, PESSINA 13).
Para estas doiitrinas o crime 8 um mal voluntariarnenta
praticado pelo agente contra as prescripgões moraes. E a
pena B s retribuiçZo de urn mal semelhante, 15 o castigo do
malfeitor. A justiça 8 delegada por Deus para fazer cumprir os proprios deveres moraes, diz R o u s s ~ r u ,OU para
restabelecer o imperio do direito violado, diz Psasraa, ou
para defender as leis moraes neccssarías a conservaçEo dx
riociednde, como dizem os mais numerosos classioos.
E desnecesssrio inostrar quantos absurdos se contêm
nestrc theoria. Basta repnrar : a) que ae baseia aobre o falso
conceito da j u s t i p absoliita (4); 6) que admitte o livre
arbitrio; e c) que nttribue O sociedade uma funcp8o que
nXo p6de caber lhe. A qiie titulo, com effeito, querer8 a
sociedade sali,agiraidar a justiça absoluta e a ordem moral?
E, seiiclo ;issim, corno deixanl dc piinir os proprios poccados? E de qiie meicis se servir&para o fazer? Aqui replicaria
P ~ s s r s a : nA sociedade pune sci porque tem a obrigapAo

(1) R ~ s I Trai!!
,
de d i v i l p h a l , 1: ed.. 1829; ORTOLAN,
Éldmtntã
de droif pii'irril, 4.' itil., I?JS; F.AL"~.T~N-IIDLIu,
Inliodiiction na trai16
dc droit p i n d dc Rosti; H \ ~ s .Prinrlpii rli dirillo peniile, 1877; CARBANA, FrO~rammed(14n coirrs de droá6 pc'nak, parte geral.
( 2 ) P~ouonou,De lu justice dnnn lu rdi~oiutione6 dum I'tglise; Riu*,
luirodurtion i Gdkude du droil, 1879; IORPPH
DE MAISTLIE,
Le pupe et
lee soir&s de Saa'ni.P/l~rsba«rg,1888.
( 3 ) Elcmenli d i diritto penille, 1899,
(4) Vcj. supra, pagg. 24 a 98.
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.de restabelecer 0 imperio do direito como parte da ordem

moraln. Mas d'ondo Ilie provbrn essa obrigapão? D e algum
poder extra-terrestre? Nas a egreja diz que esse poder ha
de punir-nos ainda. -DuplicaçAo d e castigos, restituiçtiea
em dobro? Não 6 acceitavel. Piovbm enfio a obrigação d a
nemssidade de se defender? M a s nesse caso estamos caidos
na doutrina utilitaria, d e que t5o enaltecidos systhemas quizeram arredar-nos.
S e esta doutrina nho serve, tambem 11x0 p6de acceitar.se
aquella que tem por fundamento a ujuatipai e por fiin exclusivo a aernendan do criminoso. Foi, talvez, PIATÃOo primeiro aposto10 Cestas tlieorias incompletas mas, sem
duvida, generosas e Iiumanitarias. O criminoso, para elle,
era um doente. A pena, um remedio. O fim d a pepn, uma
cura ou emenda. Vindas aos tempos modomoi, estas ideiari
originaram a escola correccionalista, e'm que, ao lado de
M a ~ z o ~ e nD
r ,a s ~ s r v a u xe MAI~QUK~-VASSELOT
(I), brilharam tambem os nossoa illustres compatriotas MELLO
FREIRE.
PEWIEAE Surrsd e SILVESTRE
PIIHEIEOFEBW r s n (2). JIl fizemos referencia aos seus meritos e aublinbimoa a sua inadiciencia (3). NXo reproduziremoa o que euti
dito.
Emfirn, apparece-nos a complexa doutrina utilitaria, que,

(I}

Dca~~ivrux,
Éssiris ssr Ie~odep4nul,1818;MARQUET.VASSEOT,

Ex-

histwigue e; crifique de8 divwses thlories philnzbiaires, 1836.
te) I l l s ~ ~
Fneins,
o
Codigo criminal intentadapdu rainha D.Muria I,
3.e ed., 18i6, pag. xvii; Pensi~Air. Souiu, Classe do8 w ' w d , 8 99 e
nota (h6), pagg. 31 a 3k; PINIIEIRO
FL~REIRA,
DEdarabim der d r o i h
el detioirs de I'hoinme et du cilo~miNELW
F n ~ l n6 ~expresso:

criminoso ainda 6 cidadso, o pelo seu inreresse e damesma sociedade
deve por ella ser tratado uoino um doeuto ou ignorunte, que6nccessario curar, instruir e cauterisar segundo a enfe~miidade.~
(3) Vej. Jupra, pagg. 35 e 36,

partindo de AHTSTOTECEB
e apoiando-ae, com varioe cambiantes, nua conliecidas obrm de SPINOZA,
LOCKE,
PUFFENDOEF, FICHTE
e ainda, at8 certo ponto, nas de MONTESQUIEU, R o u s s ~ a ue BECCARIA
(I), e sendo desenvolvida
num sentido raciou;rI por E*U~;KBA~H, C A K ~ Q N A eN IROMAGNOSI ('21, 8 pedlbsda, entre n65, por D. F ~ n ~ c x s c o
FUEIRE
DE MELLO (3) e torna direcges insustentaveis,
comquanto originaos, sob as penas brilhantes de BENTHAM
e FOUILL~E
(4). Foi d a direoçXo, que a @ta corrente imprimiram FUEEBACEI,
CARKIGNAXIe ROMAGNOSI,.que surgiu
a theoria dn defesa social, imperfeitamente exposta por
CEIAELESLUCAS
@), j4 referida com nitidez por TISSOT
(6)
e acceita e demonstrada com ~ r o f u n d e z apor toda a escola
criminal anttiropologica (7).
Por sua parte, a eaco1a socialista acceita a defena social
como fim da ptiniçLo. .Mas trata de accrescentar a esse
criterio alguns elementos especificas, que distingam e fuadameutem a punibilidade dos delinquentes e o especial

(i) Conf. ALIMENA,I lirnili e i nsodificatori dellgimputabitild, pagg.
3hS e 335.
(4) CABM~GNAN!,
luris ci'imimlis elemmla, 4807; Elementi da' diritlo
mintinnl~,1830, e, sobreludo, TeoriuLlb'kggi delP simrezzasociale,
181.3; HoM~o~usi,
Gmsi de1 diritlo pnrale.

(3) Discurso s o b ~ dddliCl08 epmar, cap. i!, 8 h.', pag. 9, onde se 16
que .o flin das penas B a segurança dos cidadãos-.
(P) U U ~ H Aobr.
M ,cit.; P O U ~ L LLu~ Rscimce
,
roõiole mnlenrporuinc,
188, liv. i11 e iv.
(5) Dia syslhe p i d , 1897, e HiPloria do syrfemapmitenciario,
trad. p i $ r de
~ Cn~nosoBRACA,18:16.
(6) Le droit plnd ibudii dBnr les principei, 1860, vol. i , oapp. vir
e xi.
(7) Mou~orespoz esta doutrina com imperieipões no seu De'voir

de punir,

2687.
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campo de acçEo das leis penaes. Assim era piwiso e at6
indispensavel p i a evitar os embaiãços em que ao tem encontrado a escola italiana por caiisa da adopçfo do criterio
exciusivo da. defesa socii~l.
Effectivainente, -dado o poiito de vista em que se oollocou essa eacola e vista a iiielficacia preventiva das penae,
por ella t8o larga e arliitrariamcnte sustentada, - haveria
raaaes de sobra para dcsco~ihecerna defesa social um verdadeiro fim e uma segura base dus priniçaes. A prctendida assimilaçâo entre a defesa da sociedade e a legitima
defesa individunl(1) seria uln verdadeiro contrasenso. Esta
destina-se a impedir o mal. Aquella $6 apparcccria quando
o mal jb estivesse rceliaado. -Pelo contrario, a defesa
social, entendida coano ensina a escola socialista, respeita
muito mais aos actos futpros, que quer evitar por meio da
intimidação, do que aos actos consummados, que alo apenas
o pretexto para ella segregar os'seiis auctores a fim de
evitar outros actos futuroa. A pena, pois, segundo o nosso
criterio, não intervem p o i y ~ caconteceu um mal; mas sim
pam que n%o aconteçam outros.
Sambem por esta fúrma se refuta uma nova objecvEio que
contra a theoria da exclusiva defesa social usa ergiiere.
Allega-ao que lia um grande perigo neare conceito; porqire,
se a sociedade quer defondei.se e vB que, apezar das punisòes, continha a ser atacada, o resultudo 6 nggraval-as
successivamente at8 barbaridade. Registemos, com effeito,
que a escola anttirapologica, - coiriquanto, por uma parte,
fuja B censiira coin os PCIIS fi~tbstitlitivospi!nlies, em qiie
milito confitt, e qiic ~)otloin,no seli enteiidçr, siipprir nrj
deficienciaa das penas, -por otit1.a parte estd reclamando
com taes excenBos x fieveridade dos meiosirpieseivos, que ha

(1)

Conf. supro, pag. 80.
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razS;o para exprimir aquello receio. - JB o mesmo, podm,
nHo acontece com R escola socialisti~, que, acreditando na
summa e priiicipalisainia efficacta preventiva das penas, as
quer calcular em relaçho R. media do senso mora1 de todos
os homens, e não A dou criminosos excepcionaes; muito
eiiibora para estes advogue a inutituir;iio de penas mais
graves no caso de rcincidericia, sob a consideração de que,
teudoS
jr revelado uma perversidade iiiaior, cumpre hzer-lhos
unia xinetiça mais severa para evitar delictos futuros.
Aiiidn contra a encola aiitl~ropofo~ica
foi endereçada outra
objecç80, que u2o p6de attiugir-noa: Erigir a defesa social
pura e simples em critcrio uiiico da punibilidade, 6 recuar p i a os tempos selvagens, 6 restituir d pena o caracter ile reacph defensiva e qussi de vingança, que teve nos
aggregados humaiios rurlimcntares e ainda hoje conserva
nas tribiis menos cultas (1); B iiegar as conquistas moraes
da humanidade; 8 repellir todo o
nas ideias
e toda a possibilidarlo de progre.sso no funccionamento do
o~ganismosocial. -A escola socialista, porem, nno incorre
nestes defeitos; poie que, com a ncoacqiio moraln exercida
sobre todos os homens, a poi~aIidnde,que ella advoga, consiste numa defesa elevada e intenaa, que cuida de evitar os
delictos futuros, quer I-foi-$arido o senso moral nos criininonos possivcis, quer scqueutrando os quo jai delinquiram,
n50 para Ities causar uin inal, iião para vingar a sociedade
offendida, mas para evitar quanto possi~elque ellea pratiquem outros criiues.

progresso

Emfim, o criterio que adoptamos responde á mais grave
objecçito que a theoria da defesa social exclusiva tem at8

(i) Vcj. sup#.a, pag. 23 e segg.
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hoje levantado noa amaines contrarioa. NXo queremos referir-nos 4 pueriIidade do ORTOLAN
(I), que recbma, p r a
baae da punição, leis aimmutaveis~. Queremos falar do
arbitrio em que poder8 mover-ae a defeaa social, desde que
o poder constituido 6 juiz dos limites que lhe devem ser
aasigoadoa e nào tem normns por onde se regde.
Que responder a este argumento?
A escola tinha-se fatigado em respostas ad hminem.
Mostrara que, com as outras theorias, se haviam justificado
todos os horrores; que alguns dos seus partidarios não beaitavam em pedir a restauraçi'lo das fogueiras, dos potros e
de outras tortures, em nome do principio da nexpia$àov ;que
C A ~ A Rreceava
A
a inquisipzo reatabelecids em liolocausto h
mesma doutrina; que TORQU~ADA,
inspirado n'ella, ctccendera as aenormes e salutares fogueirasi para devorar os
corpos e purificar as nlmas; que a egreja euppliciara, por
eguaea raz8ea, o ilhstre BRUNO,o immortal SAVANAROLA
e tantos outros; que a escravid.?~ e a servida0 da gleba tinham ahi encontrado as suas razaes de ser; etc., etc. -&ias
nada d'isto desfazia a objecç3o. O perigo, por existir use
outras theorias, não deixava de ser verdadeiro e grave no
conceito da defesa social. Serem pcasimau as demaia doutrinas, era mais uma razão para que a nova, baseada no
principio scientifico do determinismo, desejnsse tornar se
inatacavel.
Orn, com os criterios especifico8 da penalidade evitou
a escala socialista este grave eacolho. U'entre oa diversos
meios de defesa social destacou a puniçiio, e cortou-lhe os
arbitrios por meio de limites solidos, a que j i nos temos
frequentes vezes referido, mas que cumpre, agora, por em
maior evidencia.

( I ) Obr. e ed. cir., n." 572.

A penalidade verdadeiramente humana, disae G ~ A u ,
deve combinai. o maximo de defesa nocid com o minimo de
sofimento individual ( I ) . D'este principio se conclue que
a pena deve ser sufficiente e necessaria. Suficiente para
defender a weiedade. Neeessaria para que os individuos n8b
fiquem B mercl doa caprichos e arbitrios que justsmente se
receiam por parte do poder constituido.
Qual wr8 o meio de fixar os limites d'esta necessidade
e d'aquells sufficiencia?
Numa organisaçh social regular, nào s6 a faIta, mas
ainda a insufnciencia de leia que punam certos delictos, provoca o augmento d'csses delictos. Oa exemplos abundam
para que aeja preciso demorar-me na demonstraçb d'esta
verdade, a que jb fi5, cin logaias proprioa, alguma8 referencha (2).
Qual é a causa do facto? E a falta d a acoacção ~ s ~ c h o logiear, que as penas snfficieutea exerceriam no animo dos
cidadkos, quer intimidando os jB inclinadoa a praticar eriw
delictos, quer reforpndo o uenm moral de todos.
O lagielador, pois, -te-se advertido pelo augmento dos
crimea, pele perturba$o nas condiçks de exi~tencia da
sociedade e elo estado da consciencia collectira, de que
certaa penas niio sgo sufficientea.

( L ) 1Fspuissc d'une naodeaaas obligrilion ni saaction, 1890, pag. 9ll.
(9) C d , no eap. anterior, o L
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Por outra parte, -,e 8 esta a base da resposta i objecção,
-qiando o legislador decreta um:^ pena ndusiiecessatiaa
para a salvagiiarda daa eondiç0es de existencia d a aociedade,
a conseiencia collcctiva poderh, intimidada, sentir a aineaça
da pena, maa tis0 setite revolta nioirtl quando o facto p h i Liido b praticado por algueiti que mais se deuctiide da sua tranquiIlidade. Explico-me por uinexemplo: O legisladorprohibe,
sob penas severas, a expresklo do pensamento por meio da
imprensa. O caso, precisamente, estA-se dando entre 116s.
No decreto (com bill) de 29 de março de 1690 eatatuem-se
penas ievei*iaaimaa para os jornali~tasque discutirem por
fórma desfavoi.avel os actos d a superior admiuiutração do
estado. & udesneuesaariau eata punigão paya que a aociedade portugueza mantenlia, integras, as suas eondi~Eiesde
existencia? Sem duvida alguma. -Ora a grande maioria
doa cidadzos sentiu evidentemente a concçlo psycliologica
d'aquellas ameaças graves; e tanto que quasi toda a numerosa impknsa portugueza tem sabido guardar uma
attitude de pronunciada affabilidade perante actos de administraç2o mais ou menos discutiveia. Se, pois, nos limitassernos a estabelecer para a puniçLu o caracter especifico d a
i c o a q ã o psychologica~,escapar-nos-liia o limite d a rnecessidade. da pena e incorreriamos no grave defeito acima
exposto. Mus a escola encontrou outro caracter; pois que,
no facto exemplificado, viu que a aconsciencia collectivai,
s p e i a r de estar coagida pelo decreto sobre liberdade de
imprensa, não sente a neoessidade de elle ser executado,
quando, por excepgão, algum jornalista o infringe.
Portantq, p r a que a puniflo seja legitima aegundo s
escola socialiata, Q neceaaario:
1 . O que seja suficiente, isto 1, que estejam asseguradas
as condições de exiatencia da sociedade, graças acoac@o
psycho1ogicai exercida por ella sobre todos os iiidividuos;
2 . O que seja neceaaria, iato 8 , que a aconsciencia rol-

lectivaa a reclame como sancção para o facto que ella vem
prohibir.
D'aqui resulta quc o Icgislador têm d e inspirar-se na
conscicncia collectíia para saber quaes devem ser os factos
punidos e em que grsu. E nem poderia ser de outro modo
porque, representando a consciencia collectiva os interesses
de toda a sociedade, a6 ella pdde indicar qual 8 , nas penas,
e medida justamente necessaria e suficiente para que todas
as condiç8es de existencia sejam mantidae e respeitadas (1).
Doa criteiios especificas que a escola ~ocialistajuntou Q.
doutrina d a defesa social resulta, pois, ficarem repellidos
todos oa ataques que, contra esta, em profusiio ameagadors,
de todos os postos avançados do inimigo, foram, fi. porfia,
endereçados.
Mas isso nXo basta. Outros meritos mais importante8 e
fecundos tern o nosso esforço. Elle consegue delimitar rigorusaiiiente a h e a do direito penal e, portat~to,do magiaterio
punitivo d a sociedade, e dar ao determinismo uma appli-

(I)Esta doulrina reforça tudo quanlo dissemos no ~apitulomtcriur a respeito da deliniçjo do delielo; pois que, como se v&, a dewriiiiuat;ào dos criirics vaiii assim a passar para a sociedade inteira,
representada pcla sua ~conscieucia*.Esta inspirar-sc-ha na *jusii$a.,
turnada no irtodeino conceito positivo, e iiio liaverá, porisso, pos.
sihilidade de arbitrios, nem leis ou decretos, feihs i:om faita de
baso, coino açoiilc!ce ao que cnlrt! nós regula a liberdade de imprensa. - Berri sabornos que, assirii, o contrabando deixa de ser *Criniem. Mas quem r6 atii uma desvantagem? Esse e oulros actos, OU
devem deuappsrecár das leis pruhibilivau, ou devem considerar-se
como meros prejuism civis, que sb podem dar Iogar ao pedido de
indcmniraçòcs e á pratica de actos de provmpão cuidadosa. Nada
1iiais.-Assiin destrhc a escola smialisla o cseollio, em quC DURKEIM
naufragou com a invençào du uma ~ a u c t o i i transcendeutal.*
~@
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mais rigorma do qiie a que lhe foi dada pela errcola
italiana.
Vejamos a delimitapão, que a escoIa socialista consegue
para o direito penal, quer corn relação aos crimea e penas,
quer no tocante aos crimino~os.
Pelo que rmpeitn aos crimes, o nosso critei+io expunge
&a ieie penaes todos aqudies factos que não careçam de
puniçiio, isto 8, que iiBo forern delictuosos. Sendo o crime,
c o p eEeito, uma infracçlo das condigties de exiatencis da
sociedade (I), 8 CIUQque a conrcieneia coliectivn nEo exigir&
a puni#o dos factos que se n50 destinarem a offendel-as.
D'este modo se resolve por. uma f ó r m rigorosa a queatXo
tsio inquietante dos delictos politicoa. S e oa factos assim
qualificados na hora presente poderein ameaçar a integridade daa condições de existencia da sociedade, não haja
receio de os punir, porque a consciencia co~lectivase mvol.
tari contra dles o reclamar8 a sua 1epreas.b. &sim ha de
sucoeder, por exemplo, com as traições, e ainda com as
revoltas, que n3o ee harmonisarem com as aspirações nacionaes. -Se, pelo contrario, e s s s actos apenas arneagarem
os privilegioa de uma casta ou ris expoliações de uma claase,
que esteja em discordancia com o modo de sentir do paiz,
entiao, como, com s sua pratica, nno se revoltari, ante^ tei-6.
satlsfapiio, a consciencin cdiectiva, ter&chegado o mornento
opportuno de realisar profundas transfoimaç8~e de auspender inuteis procmsos repressivos, porque seria iniquo, e
meamo criminoso, embarapar ou punir a execuq%ode tnes
actos. S6 com esta superior couiprehensZo da vida normal
de um povo seid possivel evitar oos inconvenientes das revoluç8es quo ae maniferitarem legitimas (2).
c+

(i) Yej. o cap. anierior, 5 I.
O sa nn. TEIXEIRI~'Ae,asu,nas rheses que sustentou, em maio

(2)

A18m d'isso, e ainhquanto aos crimes, o criterio indicado
advertir& o legislador de todos oa factos, que ainda d o
estejam classificados como taes, e que, todavia, jA offenhrn
as condipses de existencia da sociedade. Assim succeder8,
por exemplo, com a explora@ do trabalho dos operarios
e, sobretudo, das mulher= e crhnçasnas officinas, no c m p o
e nas fabricas. Porque essa exploraçlo não tem sido considerada como crime, o seuincremento tornou-ae prodigioso.
E, como offende ne condiç8es economicas da sociedade, quer
por augmentar a classe dos miaeraveia, quer por inutilisar
o trabalho e amortecer o estimiilo, B indispensavel punil-a.
D'isso nos estaí advertindo, por um lado, a revolta do maior
iiurnero de individuos das classes não interessadas ns exploraçto, e, por outro lado, a f d t a da coacçilo p~ycbologies,
que embaraçe o desenvolvimento e mnltiplicapão d ' w
facto sem duvida, pois, criminoso.
Qusnto Aa penas, o criteno enaina quaee são aeverm
demais e quaes são miniamente doces. Certos delictos politicos, por exemplo, nSio erguem a reacçiio moral sufficiente
para justificarem as penas que lhes sEo impostm. E viceversa, quanto a algum crimea communs.
Resta, agora, determinar os meritos do nosso criterio
relativniuente aos criminosos. h este, sem duvida, o ponto
mais interessante e o que m&is grave6 dificuldades p9de
erguer. Eis raziio por que me reservei para o es@r em
ultimo logar.

ultimo> perante a faculdade de direito da Universidade de Coimbra,
exprimiu um pensamento analogu: +A revoluyão 6 legitima sempre
que os podcres constituidos não representem a consciencia nacionad,
e não seja possivel a natão substituil-os pacificamcnte.n (17icacs de
di~eito,1895, :;4 secção, proposição I[, pag. 11).
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Para bem apurar csses mcritos, cumpre diacutir com algum
desenvolvimento a seguinte questbo prhvia: Esta provado
que a sociedade te111o direito de se defender uma voe realisadas duas condiçccs. Mas essa prova, se 15 suficiente para
a massa dos delinqiientes no seu conjuncto, 11x0 noa elucida
quanto a c d a u111 ci'elles ein particular. Nem todos, com
effeito, se encontraiii nas mesmaa condiç8es por occasiilo
da pratica do acto criniinoso. O louco, sob esse ponto de
vista, faz grande differença do &o. Pergunta.se, p i s :
- Em que cii~umatanciasindividuaes podem appliear-se
as penas decretadas na lei para os diversos crimes?
Noutros termos, e para usar d e uma palavra antige, mas
cxacta:
-Em que condipõea tem imputabiiidade o agente de um
facto declarado criminoso pela lei?
Não 8, decerto, quando elle tenha intelligencia e liberdade, pois que o livre arbitrio nlo existe (1). Mas, se o
livre ai*biti.io nTio existe, falta todo o fundamento para a
responsabilidade moral ou culpabilidade, e para a imputabilidade? (2)

( 1 ) Vcj. supra, pagg. 7ã.a 78 e respectivas notas. - Aos aucioren
ahl referidos accresecntarei agora outros, que defcndem o determiniemo sobre bases psyehologicas o phgsiologicas inabalaveis:
nbr. til, pagg. 365; e segg., e L a p r m d i l a o i m e
Taes slo: ALIMPKA,
in rapporlo allnpsicologin, a1 diriilo, alto lrgiuluziorie comparota, 1887,
pari. 11, capp. 1.. e I.'; Beez~v,Anelisi fisiologica dtl li5ero orbifrio
m a n o , 4879; P A ~ L H A Pliysi01ogir
N,
de Ptspril, 41, g 3.*; HIBOT,
LCI
maladies de Ia rolante, 1363 ; Cn~11r.o~
RASTIAN,Le cwceau ogane dc
la pmée d e z l'homnte c1 chcz ics a n h a u z , 11882, vol. i r ; Luis, Le
c e ~ ~ e aelu se.^ foncfion~,1879; PIPERNO,
La nuoun scuola di diridto
penale i n Ilnlia; LOCK&,
E$mg con~e~ninq
lwmnn underslardhg, etc
(2) Ha niuiias ttieorias niodrmas sobre o fundamento da punição.
Alem das quc discntimos no toxlo, albm do livre arhitrio o de
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Para a responsabilidade mora1 o u culpsbilidade, mau
e asadheek condicionaes
grado os osforpos subtisde TARDE,

algumas lenlatiws estereis dos n&-classicos, a que j i fiz referencia
(supra, pag. 78, wla). podem citar-@ecomo mais MiaVeis:
-Liberdade da inteiiigencia. Consiste em attribuir responsabilidade pcnal aos individuos que t8m normalidade e integridade da sua
inteliigeneia. Diz+? que, nestas condiçties, pbde o acro ser preliniinar.
mente apreciado e, portanto, imputado a quem o praticou. Tal é a
duulrina que, na Allanianha, triiirnphou por completo, sendo mesmo
adoptada pelo ariigo $1.0 do codigo penal, que diz: "Não B puniv$
uma acção quando o seu agente esteja, na occasião ein que a pratique*
desprovido de conhecimento, ou num tal estado de alleração mnrbida
das suas liieuldad'cs. que a dt:terrnioação livre da sua vonlade se
torne impossivcl.* Contarn-se, cntre os partidarios mais illustres
cesta theoria, I~LTZFNDOT~F,
LISZT,JARKA, VELZRN,
KÍ.EIN$CHROD,
HALSCHNER,
etc. Pode ver-se a sua cxposiçh e defcsa em VIDA,De
in impiriloblidod, in Reviata de entropologio criminal, ilc Vallodolidr
L889, fesereÍro, pngg. 8!. o segg.; 'SCUHTZR,Dispa~izimi.wlla inapi~tabiliii n ~ l l amodernn legislatbne pnide, vol. 11, cap. iii; Corir[,
Ddl'inapuf~bildd, in Completo lratloto teorim r pralico di dii.810 ps.
nalr, piililicndti por PIETRO
COGLIOLO,
1890; HRRIER,'Ikallato didnitlo
pende, tr. il. de Berlola sobre a 13.' ed ali.; L~URRNT,
Le9 habilds
&8 pPiboiW, 1890.
-Simples volontariedade. É iim eompmmiaso eccletico, sem a
minima base racional, entre duas iheorias absolutanibntc inconciliaveis. Adoplaram.no varios d i g a s penaes. Quando se discutiu o da
ltalia, desenvolveu uma commissão parlamentar essa pretendida terceiracorronte. eEstatheoria (disse) dC para base daimputabilidade a
volt~niaíiedadcdo facto, indepeudcnteinentc do livre arbitrio, ainda
que esteja, comtudo bem longe de negar a sua existencih que é
suílicienlemeate demooslrada pelo testemunho da consciencia intcrior.. .n. BEAusSIRE,Les principe8 dr droil, 1888, cap. 111, pagg. i43
e segg., fwso o aposlolo d'csta doutrina, susicnlando que B preciso
avalia o facto por fera, tal eumo sc nos afigura, quer seja, na realidadu, assim, quer scja divt!rso. Ora, todos distingiicm se um atto 6
ou não vuluniario. Portinto, a lei deve imputar a responriabiiidade
aos que praticam voluntariamente os actos prohibidos sob sancção.
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.de C o s s s e R E U N E T ~falta
~ ~ ~ segumiuente.
,
Ngo quem
com isto eignificar que a j B celebre theoria de TAEDE;seja

-Não me esforçarei por demonstrar a insubsistencia d'esta theoria.
Basta ver que incorpora na vohntaritdade do acto, não so a sua
intmimalidude,mas ainda o fim que o agente tein em vista.
-Liberdade idèal, defendida por F O U I Lcom
~ ~ EO auxilio da sua
engenhosadoutrinadas wid~ias-forçasi,a que tanlosespiriiosmodenm
prestam culto ( t o liberld e8 Ic détmninisme, 1884 e h scienceaociale
contemporaine, 1880j.-- Wnntnrn-CAVAGNAR~,
L'ideale de1 IirLto,
ilW3, e Scicainh.~,Le puesliuni msilmporanes e ia libwíd niorde,
1889, podem cmrar-se no numero dos [autores d'csta theoria, segundo
a qual .o homem não 8, mas torna-se livre*.
-Motivo de contradicçáo, isto 6, torça da vimtade na opposição
aos motivos do acto. Quando essa farpa exista, quando o eu possa
contrariar os moiivos, a responsabilidade p6de effectivar.se. Quando
não exista (loucura, emoçücs, tendencjas congenilas para o critiie),
a responsabilidade moral desapparece. Tai 6 a doulrina de PULCI
(L'intmione nei r.&, i889), que, como vemos, foi cabir em iodos
os inconvenientes do livre-arliiirio,e erigiu, eile mesmo, um arbitrario
principio.
-I~rmalidade. Ij: P a ~ m (ia
i persona guiridicu nei dirittopmale,
1886) o fautor d'esk theoria, segundo a qual 8 responsavel quem for
anormal*. Não insistamos nos absurdos d'este conceito. MADAXE
CÉMENGE
ROTER(AGtes du d w i k e crng~.t'a, pag. 357) ja lhe objectou
que o homem normal, desde que não tem liberdade, lambem não pode
ser moralmentersponsavel pelos seus actos; e poderia accrescentar
que esaa theoria leva a irresponsabilidade,pois que nenhum homem
normal* delinqae.
-Factor pessoal. Emflm, a lheoria do factor pessoal, que 6, no
h d o , n6o.classica, sustenta a impulabilidade com ofundamento do
que a vootade intervem sempre em toda a deliheraçlo e provoca o
conflicto enire os motivos inlcrjores e as Circumstancias exlernas.
Póde ver-se a sua exposição e defesa em I.EVY-B~ULL,
L'idie de
rcdpomabilifi, 1881.
Todas estas tbeorias .significamcomo B difficil substituir um criterio
secniamenlo acccito, embora insustentavcl,por iima doutrina opposta,
mas baseada em dados scieutiíicos iadestruciivois. A evolução do

destituida d e todo o fundamento. Pelo contrario. Como
vou mostrar, ella tem uma parte acceitavel, embora incompleta, e outra, -a que deriva o furidainento da responsabilidade d a faixa causal do eu, - absolutamente insuathtavd.
Éj h celebre eata theoria, disse. Em verdade, o Beu auctor
vein-a defendendo com pertinacia desde 1889 e aertb B que,
&epoucos espiritos lhe têm dado apphhisos cabaes, muitos
a t8in l a ~ * ~ a i & n tdiscutido
e
e alguns a t8m francamente
elogiado.
Na primeira edip8o da W m i ~ ~ a l i comparde
té
(1886) j B
TARDEfizera bastantes alluaijea a essa dout~ina.No relatorio
ao congresso de Paris eobre os antigos e novos fundamentos
da responsabilidade, apiesentou-a no seu coinpiexo. Depoia,
na Philosophie pindle (1891), deu.lhe ym giaande desenvolvimento (capp. 3.O e 4.7. Ainda nos E'titdes pénales d 80ciales (l892j a versou com profuiididade (pagg. 322 a 354).
Fnalmente, tendo-a viuto ataonda por FERRI
na SocZdagk
crimineUe (pngg; 381 a 392 da ed. fr., 1893), saiu em
sua defesa nos Xsssais et mdlanges sotiologiques (1895) aob
forma polemica (pagg. 151 a 173). D e resto, publicou,
n8o s6 estes diversos capitulas, maa outros de reforço, nas
revistas philosophicas e criininologicaa, em que a uurt penna
brilliantc costuma oollaborar. -Por sue parte, a eacols italiana não tem descurado a qiieot8o. Tanto no congresso d e
Paris, como em varias obras, tem-lhe erguido todas

espirito do proprio FEnnr, quc, até 1883, sc conllnou ha liberdade
iatellcctuul. e que e6 desde entso piudo tornar se delerminisia, 8
su5Wenleniente elucidativa sobre a gcnese d'estas doutrinas de tran.
sitão, que, no fundo, Obedecem ao irracional misoneismo dos tempos
correntes. Assim, O seu 8UCCeSSD B restrlcto e UP seus panidarios não
avolumam, qualquet que seja a auctoridade dos seus diversos pro.
pugnadares.
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ae objecpões imaginaveitr. Citaiei aqui sbmente s critica
que, em nome da escola, lhe enderesou ZWARELLI(1). Tambem, d'entre os fautores aaa doutrinas socialiatas, se
ergueu Jkbowales no congresso dc Paris para lhe fazer
opposição (2).
A questão, pois, E interessante, e merece que lhe consagremos algumas linhas.

A theoris de TARDE
conajste substancialmente no seguinte :
Para que um homem possa ser punido 8 preciso que nelle
se realisem cumulativamente duas condiç8es:
Que tenha identidada pessoal comsigo mesmo, antes
e depois do crime, isto 8, que o seu acamcter~perman9a
sensivelmente O mesmo. Neste sentido, nLo mantem a sua
identidade pessoal, n2o conserva a sua apersonalidtidei, o
.individuo que, depois de
o crime, vem a endoidecer. Ao seu anterior carncter substituiu-se outro, completamente differente.
2.. Que tenha simikitde social com a victima, e ainda
com aa peasoas que constituem o meio em que praticori o
crime, incluindo as que h30 de julgal-o. Assim, o selvagem
n8o tem similitude social com os liomens civiIisados.
Logo que falte quaIquer d'estas condip%es, o delinquente
n8o pdde ser punido (3). Devem toiiiar-se coritrn elle certas

(I) Tarde e Ia respisobilifap~n(ale,in Anomalo, uutubro dc 18tlY.
(8) Actes, pagg. 371 e segg.
(3) FIRRI(obr. c log. cit.) tinha erguido duvidas sobre se uma ao

d'estas condiçacs ~eria,ou não, sufficienic para basear a responsabilidade. TABOGrep1icou.the muilo hcm (Éssai8 et mihrges cil., pag.
452, nota 1) que não tinha sabido l ~ os
r seus anteriores esrriptos $0.
bre a malcria. E, com rffciio,em todos clles, dcude o relaiorio aprc.
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mdidas de precauçgo, politico-socises ou administrativas,
mas não julgal-o e muito manos punil-o. Exemplos: O louco,
que praticasse um crime, n%o poderia ser punido, porque
lhe faltara n, similitude social e ainda, se a loucura fosse
posterior ao aoto, a identidade pessoaI. Um anthropopbago,
que, chegado a irma cidnde civusada, devorssw um dos
nossos concidadfios, nEo poderia ser punido, porque h e faltava similitude social. O seu acto despertaria um grande
a l a ~ m sexactamente
,
como ~uccederiase um tigre se ~oltasse,
no circo, de uma jaula e fizease em pedaps um espectador.
Mas nem um nem outro caso despertariam indignaçZo, e
seria tão absurdo levar o anthropophsgo perante O jury
para lhe tomar contas dos seus actos, como arrastar O
tigre pam o banco dos reus.
Que oppbr a. esta doutrina?
Seguramente, TARDEf o i 9 demasiadamente oa príucipios.
A identidade pessoal e a similitude social nlo podem defender-se em termos t b absolutos. Ainda esta'ultima se
comprehende, sobretudo nos casos extremos apontados pars.
exemplos. A solidariedade social entre o a n t h r ~ ~ o p h a geo
o homem civilisado oti entro o são e o louco não existe. .
Natural 8 , pois, que rim e outro n3o se reconheçam socialmente semelhantes. Mas partamos dos pon tos extremos para
os medios, e o ~roblemac o m 9 a não ter aoluç%. Ponhamos um turco em frente de um portuyes, ou um homem
desequilibrado perante um individuo normal. Ha similitude?
Não ha? N3o 6 facil responder. O criterio 8, pois, incompleto.
Se considerarmos a identidade pessoal, an difficuldade~

sentado ao congrsao de Paris, sc descobi.~quo nas duas condi$Ões
devein concnrrcr c que, quando umadescer a zero, s responsabilidade
moral Rca nullau.
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ainda se avolumam. Personalidade, camcter; ha nada mais
varinvel? -Vejamos primeiro os dados da anatomia, que
nos ensinam a fúxma de crescbento do cerebro. AtB aos
sete annos, o augmento 15 rayido. O peso medio sobe, no
individuo do sexo masculino, com exttaoi.dinaria brevidade,
a 1:134 gimnmas. Doa sete aos quatorze B jl mais lento.
O peso attingido eleva-se a 1:275 p m m a s . Mais demorado
Q ainda atQaos vinte e um; e, pouco depois, estk attingido
o maximo. E durante todo este tempo que o rearactero se
forma. Admittindo que muitae qualidades são herdadas,
fica ainda o numero incalculavel dasl impress8es e suggestões do exterior. Fica a imitaçh, o exemplo, o habito, a
educação. Como manter uma aidentidadeo qualquer, quando
tantas influencias se cliocam e entrechocam para alterar,
a cada momento, a apersonalidnde~? Aquelle, que aos oito
annos era am, aoa desoito quaai sempre B outro. No meio
social, e por virtude das mi1 impressões que TARDE
6o
primeiro a p8r em relevo, púde mesmo dizer-se que, de
anno para anno, se eff'wttiam mudanças mais ou menos
seusiveia no clrracter de cada homem. Ora, se se exige
uidentidade~e nlo apenas asemeihança~,entre a personalidade do auctor do crime antes de o praticar e a revelada
quando Q julgado, como punil-o conscienciosamente?
Mas lancemon um olhar para a puychologia, e a insufficiencia do criterio de TARDE
ainda se tornard mais aenaivel. i A observação vulgar, -8 RIBOT quem fala (i),
moatra-nos como o eu normal tem pouca cohesão e unidade.
Aparte os caracteres de uma só p ç a (que, no pentido rigoroso, não se encontram), ha, em cada um de nha tendeucias de toda a especie, o mais contrarias que Q possivel,
e, entre elIas, todos os caiiibiaritcs intermediarios, c, com
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(L) Lts maladies &'h pasonalité, 1888, pag. 77.

elles, todas as combinaeões imsginaveis. h que o eu não 8
a6mente uma memoria, uma armazenagem de letnbranw
ligadas au presente, mas um conjuncto de instinctoa, teudencias e desejos, que formam a sua constituiçio innata
aasim succede
ou adqtiirida, entrando em ac$ioi.-Se
num momento dado, como eucoiitrar .identidade. eu1 doia
momentos distantes? Corno encontrd-a sobretuh too caracter do criminoso, que, em presença das suas proprias
acções, se revela doniinado por causas estranhas A sua
natuiSezae, portanto, essencialmente variaveis?
Todavia, o maior erro da doutrina de TARDEn b
esta, embora assim o pareça aos criticos italianos do grande
sociologo, na determinaçIo das qualidades que deve offerecer o criminoso para poder ser
O erro mais grave,
o absurdo insustentavel, reside na maneira conio elle quer
justificar a punição dos individuos que apresentem esmp
qualidades. k portanto, para essa face do problma que
convem agora olhar.
Por que razão, com effeito, hlo de ser punidos oa indivi.
duos que tiverem identidade peaisoal e sirnilitude social?
TARDE
responde affoutamente: Porque mostram, assim, tei
responsabilidatle moral. Apressa-se, B verdade, a accsescentar que nèo admitte o livre arbitrio; maa revela, na
sequencia, uma fnlsa coniprehensâo do credo determinista,
que, nos seus estudos sobre a mateiia, diz perfilhar.
Qual 6, pois, no seu entenda, o fundamento da reapon.
sabiIidade moral?
Existem em nhs, responde TARDE,
sentimatoa originsriw
de admiraçfo ou deapreso, de amor ou odio, e jubosd'eh$a
ou de cenaum, que condensnm essee sentimento%.Taw Mtimentos e juizos, fructo &uma longa e l a b o w bmtauiqr,
8% indestructiveis e servem para nos guiar
r e wWm
os nossos semelhantes. Ora, a moralidade 04 a -0-8
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dori actos humanos, o merito ou a culpabilidade dos homens
nada mais constituem (socialmente falando) do que a propriedade, que tem, de suscitar, num meio e num mom8nto
dados, a approvaçgo ou a censura e as emop8es concentra- das nestas palavras. - A culpabilidade, pois, existe quando
o ncto de um individuo suscita, num certo meio e numa
occaaião determinada, os seiitinieiitos de deqreso, indignaÇXO ou odio e O correspondente juizo de censura.
Para iano 8 uecessario, n%orú q u e o acto tenha as condi@& da criminalidade, isto 8, que seja qualifirado e reputado delictuoso, mas tambem que o agente:
u) sejjiilgue e sejs julgado ellepropio, tanto no momento
em que se accusa ou em que o accusam, como no moniento
em que operou, isto 8, qite Fie nttribuo e lhe rttribuam a
elle pvoprio O acto em quest&o, e nlo a caueas orgrnicas
ou physicas exteriores B sua pessoa; e
t) se julgue e seji~julgado pertencer 4 mesma sociedade
que os seus accusadores e, sohret~ido,que as suas victimas.
TARDEnlo desenvolve as condiq8es de criminalidade do
acto, exigidaa por todas as tlieorias para que a sociedade
cuide de o reprimir. Quanto 4s condipões do agento, diz que
basta examina1 as para notar que a primeira supp8e necesariamente dois elementos:
1) Que se possa imputar o acto d pessola do agente, ou
antei, que elle o tenha querido;
2) Que essa pessoa I& tenha soffrido aIterayEto profunda
no ponto de vista dae suas retacães com os seua semelhantes
a fim de que poasa ter ficado n merrma no sentido eiocial da
palavra.
Pela sua parte, a segunda condiçâo pdde soffrer varios
augmentos ou diminui$ea, mas deve sempre subsibtir para
que possa haver culpnbilidnde. Nos primitivos tempos o
laço social era restricto. Hoje estrl muito mais ampIo. Por
isso, se alargou em extenafo, diminiiiu em intengidade. O
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ecto criminoso de um membro da tribu era reputado muito
maia censuravel do que o B hoje O delicto dum individiio
civiiisado; mas a censura restringia-se outr'om a um pequeno espaço de terreno, emquanto que hoje se alarga at6
aos membros de unia aocidade vasta, que nIo 4 uma nação
qualquer, ma* uma ,extensa regib, como, por exemplo, a
Europa inteira junta a grande parte da Amerila.-Abi
mesmo, entretanto, ha gradag8es. A nosaa indignaçgo contra
o parricidio e o frntricidio k enorme, porisso que, entgo, a
similitride gocíal entre o criminoso e a victima est&no seu
apogeii. Nem queia explicar.so o facto pelo parentesco
physiologico, p q u e o infanticidio 8 tambem uina qu&i*a
doi sentimetitos desaa natureza e esti loiige, todavia, de
despertar eguaes ceiisuras. E porquh? Porquo O recemnascido O ainda extranho ti vida social da familia.
Tal 8 a explicaçlio de TARDE.
Deixcmos de paute as objecpaes que esta ultima doutrina
nos suscita. Apenaa diremos que a maior iiidignaçFio suscitada
pelo fratricidio ou parricidio nlo se explica pelo grau mais
forte de eimilitude social, mas sim porque o criminoso, al8m
do crime em si, viola rientinientos de afTeiçBo e reconbecimento. E a prova 6, -como disse f i a o n v a i x ~no congresso de Paris (l),-que se sentiria um horror semelhante,
se, por exeinplo, um salvador, depois de ter, com perigo
de vida, libertado da morte um naufrago estrangei*~ou diasemelhrriate, fosse roubado e assassinado por esse naufrago.
Deixemos, pois, de parts a similitude .social. N b non
'prendamos, trimbem, com o segundo elemento da identidade
pessoal. Vejnmos apenas o primeiro, que 8 suficiente para
deanioronar o edificio.

(1) Actes, pag. 368 e segg.
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TUDE quer que rse possa imputar o acto A p s o a do
agente, isto é, que elle o tenha q1ierido.i
Mas como lia de perel-o, se não tem liberdade?
A pessoa, diz elle, o ezs, existe.. Ainda que se s u p
ponha que o eu niio implica absolutamente nada de simples
e elementar, ainda que se julgue que no aeu conjuncto,
um composto, 'o eu existe, e portanto opera; uma coiaa
implica a outra,. Donde vem, poiGrn, a sua forpa?
Vem-lhe dos movimentos que Itie est8o ligados, que s$o
talves elle mesmo sob outra face, que n l o existiriam se elle
nXo existisse,-movimentos em que se registam e se conBeiervam todas na forças exteriores, que elle apropriou, que
fez suas, O sol, os alimentos, as aptidi'ies hereditarias, as
influencias sociaes de todo o genero, religiosas, profissionaes,
domesticas, politicas, -coi,ientes innumeras de tradicçõea
ou de modas-entre as qunes elle se decidiu conformemente
ao seu oaracter pouco a pouoo deformado ou reformado. .
D'esta maneim a nossa pessoa 8 Üma hai*inonia que se
faz ou desfaz incessantemente por uma serie continua de
duellos interiores entre opiniões contradi~toriapouinclina~8es
incompativeis. Ella faz-ae por msea conflictos, qiiando terminam pela victoria da opinilo ou da tendencia mais propria
. para fortificar o nosso acoordo com n6s-mesmos ou com o
nosso meio; e desfaz.se por essas mesmas luctas, quando o
resultado 6 inverso. Mas, em qualquer doa casos, se oa dois
adveraarios ao mesmo tempo 6x0 nossos, ainda que desegualmente nossos, ha rara0 para fazcr recahir sobre o nosso
procedimento -fatal, n a importa-um julgamento de reprovação ou de approvagno moral.
T A ~ exemplifics
E
a doutrina com a referencia a um
1adrXo que, surprehendido, de noite, em flagrante delicto,
por uma testemunha, hesita em o matar, combatido entre
o desejo de evitar o caatigo e levar o seu furto, e a repugnancia em derraniai. sangue; e dis que, qudquer que

.

e,

.

.

aeja a sua eacolha, a determinaç8o 8 sempre da oua p o m ,
que B muito culpada num caso, ainda que pouco meritoria
no outro.
Portanto o zeliitb, o apogeu da ~eapzsahilidade-ide~ti*.
dade encontra-se na epocha em que ae realisa a perfeiçxo do
syotema interior, a mtabiliclade do seu eqyilibrio pela
preponderancia definitiva duma ideia ou duma paixão em
roda da qual tudo gravitti na alma e que encontra, f6ra da
alma, num meio social conformo ou conformado com os seus
fins, uina occasiLo de se desdobrar. Somos tanto mais culpados sob este ponto de vista, quanto mais adaptados estamos a nós-mesmos e ao nosso meio, isto 8, quanto mairr
amadurecidos c verdadeiramente nossos no8 achamos. E
somol-o tanto menos, quanto meiios formados estainos em
razão da nossa juventude; ou quanto mais deformados ou
desequilibrados estamoa em consequencia dn nossa alienafio
mental. Entre os dois extremos do equiIibrio coinpleto e do
completo desequilibrio, interpilese uma escala immensa de
degraus atravessados por cada um de nda nos longoa p i o doa do crescimento e do descrescimento.

TARDE
não edifiea sobre areia. E porisso, 9. medida que
vae expondo estes raciocinios, que me esforcei por ligar noíi
seus pontos cardeaes, cuida de apwsentar factou, comprações e analyses em testemunho das suas asaerções. Entretanto, não convence.
Com effeito, - d o querendo jB discutir se a actividade
volitiva deriva toda de circumstancias externas ou dorira
fambem de uma força primordial, assumpto sobre q~
SPENCEB
e BAINeatao de accordo (I), 6, t g d B ~ 4

-

(1) SPBNGER, T ~ pC~ h n j d dof~ JYICU~OW,
4889, h?,
niotiow and tile will, [r, capp. 3.O, 7.O e 9.O

a; B ~ B , fú
*.
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que AB douti*inas de TARDEvio basear-se numa distincçrio
entre o eu e o utadu da consrinciu no n o n ~ m t oda acgYO) 8
qtial 6 insusteiitavel e absurda. Para o provar, Liasta ter em
attençno que, se o eu nio fosse uni certo eatado de consciencia, Iiavia de ser qualquer coisa iiicoiisciente, de que
n h poderiamoa ter a minima evidencia e, portanto, inexiatente. E, sendo isso absurdo, i: claro que o eu 15 um certo
estado de coneciencia. Mns este cuiiserva-se sempre presente.
N3o ha, p o i ~ duvida
,
de que o eu 8 o estado de consciencia
no momento da ac$o (1).
Supponhumoa, pois, quc um individuo realisa um acto
criminoso, ctnsuravei. TARPE,por riuri. parte, diz que,al8m dos motivos exteriores, que se reuncm p r a conduzir
ao crime e que produzem, no espirito do individuo, movimentos que o hão de impulsionar,-existe o elemento causal
do eu, que, pela força anteriormente adquirida para operar
em sentidos sensivelmentcsemelhanteri,iinprimeaessedelicto
um caiacter voluntario e pesaoal. Pela nossa parte, podm,
diremos, com todos os grandes peiychologos deterministas,
que os motivos do crime ae apresentam ao espirito do iudividuo; que fazem ahi nascer oa movimentos correspondentes; e que o homem, em consequencia do eatado psychico
composto provocado poi. estes movimentos, e q u e d o B outra
coisa aeulo o proprio eu, dtk impulso ao crime, nio por
sua vontade, mas por dutetminci~lcod'aquelies motivos.
Nto quer isto dizer quc prcporiderem os motivos que nos
parecem ri ai^ f o ~ t e s ;porque, corno 8 sabido, a fi>rça dos
motivos 15 rclativu ao atado de consciericia no inomeiito da
ncgPo e, portanto, variauel de individuo pnra individuo e,
no mesmo i~dividuo,de morueuto para inoinento. Significa

n6mente que o cs não tem forp cau~aEpropria e que 6,
yorisso, inutil todo O esforço de TARDEpara f a w repousar aobre essa base i~naginariaum dos alicerces da aimpntabilidadea.
Coino B, porbrn, que, sendo assim, ha de imputar-re um
acto ç~iininosoa qualquer pessoa? Como punil-a? Como,
sobretudo, tentar dirigil-a?

y$

,
.

(1) Tal 8 a argumentação do proprio SPZNCEP.,ohr. c log. cii.,
banios outros determinislas.

t: dc

.

Todo o acto exterior (e sb falamos dos actos d e r i m ,
porque os crimeu icveetem sempre esse caracter) passa pela
aeguinte ela2ioi-ayBo psyclioiogica. NOespirito reunem-se ae
divci.oas causas que o podcin determinar e embaraçar.
RIuitau d'ellus s3o interioics, sem duvida. O carsctw, os
habitos, as paixzee, eiiifiin, tudo quanto 8 peanoaZ, esth j4
Id detitro. De €Ara vno us sollicita~ücspara o mal e oi
inipulsos para O beiii. A luckti trava-se. Os motivos mais
fortes relativainentc r20 estado de consciencia vencem oi
mnin f~.icus. Se os mais fortes aáo os motivos perniciosos,
o criine 6, desde etitão, lae~ebsario.
Desde e n t h ? E porque nXo arites? Tein porventura o
individuo o direito de escolher entre oa diversos motivoe?
Nlo. De nenhum modo. Mas teni, sem duvida, a poaaibilidade de iiiteyrur no seu espirito, quer antes, quer no mornenio da el~boraqiopaychologica, os motivos nioraes da
sua actividade. Pela expeiiencia, por exeinplo, p& edu-c
caça0 e elo senso moral, que ainda lhe re~te,elle ssbg
.
que as paixses, se não $20 dominadas, tornam-se tyranniw
e deterininain, na primeira occabiâo, actos dolictnosoa*
Deve, pois, cuidar de as moderar. Sabe que B p r i g m
expor-se ás tenb$.ziesde fazer mal. Deve, porhso, e v i t d a r '
CoiiIicce que certos meioai podem exercer iuria a*
CUP
ruptoia. Cumpre-lhe f+
d'elleri. Pelo- conerio, deve
imitar os'exemplos dosbom~iiehon~stos, dtrd OS ~ n i
seutirnentoa moraes, aperfeiçoar-ee na medida do po~si~eL
40

Procedendo asaim, nada mais farrl do que augmentar
dentro e &a de a i a fofra e o numero da0 causas que o
levam a faaer o bem. E verdade que euta excita*
em
procura do bem promana do seu espirito. Maa nlo se pense
que ella B caueia de si mesma; pois que ou lhe foi ministrada na educaçb, ou a recebeu hereditariamente, ou Ihe
proveio de bons exemplos, ou, se todas essas causas faitaram, foi-lhe dictada pela lei penal. Esta é, pois, uma
coac@o moral, que se exerce sobre o espirito das homena
para os levar a agastar os motivos immoraes e a integrar
oa bons motivos. O eu, o estado psychologico, o estado de
consciencia, emfim o espirito, n3io tem causas propriamente
s i m , nem espontaneas, nem persotialiiadas, As proprias
que 1& se encontram ei-guem-se wmu motivos ao lado das
outras que vto de fora, cada vez quc um acto deve ser produzido. O espirito, pois, tem apenas esta miasto, aliis importantiasima: a de integrar dentro de si os diversos mbtivos de actividade e, entre eltes, o temor do mal imposto
pelas leis peiiaes cnda vez que forein praticados actos nocivoa 4s condipGes de exi~tenciads ~ociedade.
Em face do exposto, j4 conhecemos a, rmEo por que se
pune um criminobo : O determinismq diz a lodos as homena:
nDadas esrtas condi$ea, o phenonieno produzido ser8 necersariamente um tal; alteradas, porArn, essas condiçães de
certo modo, o phenomeno será tieecssuriamente utn outroa ( 1 ) .
Por sua parte, a lei, completando eata norma, diz a todoa
ou homem: aSe um assasainato, se iun roubo for commettido, o auctor ser4 sequestrado por taiitos annosr. Ha, pois,
em todos os homena uma coacçao psycboiogica, que nlo 86
é motivo para nBo commetter o delicto que agora se apre-

(i) Vej. secprla, pag. 77, nota.

senta, mas que, d& a variabilidade das cmsas e condições de cada acto, ainda rie torna impuluo para afastar
as que poesam favorecel-o e aproximar aa que devam embar,apal-o.
E assim que se explica que s6 uma pequena minoria
infrinja a lei. E essa minoria deve ser punida, com O fim
de defender a aociedade, e sob fundamento de que, apzsar
da coacçX0 penal, nlo integrou no espirito oa motivos m o m s
de actividade, que uma aociedade bem organisada deve
fornecer em larga escala a todos oa homens.
Aqui est8, pois, como a theoria da imputabitidade wgundo a escola socialista se ajusta perfeitamente com oa
principios do determinismo. 0 mesmo nilo acontece com a
thooria eapecial de TARDE,
que Q, em parte, baseada num
preceito n3o-determinista, e ainda com a doutrina do escola
italiana, que, acceitando um determinismo qussi exclusivaInente yliysico, vae incorrer, por iaao mesmo, em graviasimos erros.
Para prova basta transcrever esta passagem da Sociologie
wiminelle, de FERRI:aOrn B claro que, irma vez excluido
o livre arhitrio, 830 egtialinente involiintarios e irreeistiveis,
isto E, detei-minados, o homicidio commettido por um louco,
o Iiomicidio coinmettido 'por um assassino e O commettido
por um marido traliidon (1). Nho querendo jhrepellir a inwrrecta asserção de que um acto determhado é involantario
e irresistivel, visto como, em prasmpa do que dissemos,
não @de haver occasião de equivocas nem de duvidas,
frizarei t50 as6 a confusão entre a punibilidade dos delinquentes e a defesa social relativa aos Ioucoe; pois que wsa

(i) Pag, 391.

..
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confusão inaustentavel e odiosa 15 uma das consequencias
do exclusivismo da defesa social e far; avultar, pelo contraste, um doa ineritos mais exielsoa do conceito ndoptdo
pela escola socialista.

Desde que o fundamento da puni90 B a simples defesa
aocial, uso pdde haver razzo alguma para isentar de pena
sustenta-o com
o louco que pratique uiu ciiine. FERIZI
energia, nito simente a impeito d'uquelln. classe de criminosos, que por alguns foram denoininadosl, sem fundamento (I), loucos inoiaes, nias ainda a respeito dos loucos
propriamente ditos (2). T;7o monstruosa &, p o i Q ~a, concluszo, que outro fundador dn escola, G A R ~ F ~ Ltalvez
O , par
ser magistrado, protestou contra ella, declarando que os
loucos mereoem compaixbo e aio puniçilo, e que os delictos
qne porventura ymtiqiiem são filhos do seu estado pathologico, e n b da 6ua natureza (3).
Por humsnitnria que esta restricção pweçn, atügurase-me arbitraria por falta de bas8 e contmdictoria com ou
principias da escola e, -o que 8 mais grave, - com or que
QAROFALO
defendeu com mais ardor. Esaes principioa são:
s defesa social e o grau de temihilidade do delinquente.
Pois ha criminoso mais temivel que o louco? -Porisso
npplaudo a logica, embora censure a frieza de animo, com
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que o sr. JULIOnE MATTOSimpugna aquellas ideias:
aComo se vB, GAROFALO
insiste na distincçlo, porque com
ella pensa justificnr a applicaçüo de pena de morte aon individi~osdestituidoa de senso mora); acha o criminalieta
itaiiano que, se os reputassernos doentes, tal applicaç8o repugnaria, ao passo que elln B racionsl e acceitrvel, 8e oii
considerarmos serea o n m a e s e mosstruosm. -Pela nossa
parte, não cr8rnoa que a racionalidade da pena de morte
dependa desta ordem de considerações; nem o nome, nem
as interpretages alteram os factos ou prejudicam as suaa
naturaes consequencias. P
Eis aqui, pois, o rigor logico dos lombrosianos. Mas r e
giste.sa que a foqa dos priiicipioo, deveria levar a escola
a tinotar os loucos delinquentes rio mesmo p6 de egualdade
doa restantes criminosos. E, entretanto,-força
da verdade!, - ella hesita e, com a distincçlo syllogistica entre a
base da responsabilidade e a diversa f6rmn como 4 effectiiada,
iente-se afinal conduzida a pedir que para os loucos s e .
consti.iiam manicoinioe ou asylos-prisíJee(1).
NLo vae a escola socialista. insurgir-se contra essa ideia.
Simplesmente, ella teni um criterio que lhe permitte abrir
um abysmo entre o tmtiirnento doa loucos e a punipno do^
crimitiosoa; ao pnsso que a escola italiana vê-se forçada rc
romper os proprios liniites e a coiitradizer-se flngrnntemente
em culto involiintnrio aosprincipios dehumanidade, dejustiça
e de verdade, que ainda, por fortuna, têm maior iuiperio
do que as theorias precipitadameae formuladas!
Desde que, para a nos= escola, a pena representa uma
coacçgo psychologica, desde que esta caracteristica especial
I

(1) Vej. arpra, pagg. 901 a 909.
(3) Sociologie n.irn'~lle,pagg- 517 a 527.
(3) C r h i n o ~ i a pagg.
,
i08 e 109.

(1) Vej. supra. pag. 109 e nota 4. Cont. ainda sn. JULIO
DE Mnrros,
4, l o w a , pagg. 309 a 533.
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monstrar tnl asserto, n b se esquece de citar a a i i c t o r i d a
opinizo do nosao illustre conterraneo, sr. JULIODE MATTOS,
que, n'A Euucum, -livro excellente, que mereceu as honras, bem raras em livros nacionae~,de uma traduc~#oitaliana, -se refere effectivamente sa aaaumpto. Mas, coisa curioaa!, confrontando os trechos, que FERRI
attribue ao sr.
J a r o or:IY~ATTOS,
com o original pnrtuguex, sobre que foi
feita a traducçrio, encontro taes differenças, e t i o fundamentaea para o nosso problema, que nBo aei como entender
este procedimento do criminalista italiano. E para que nifo
se supponha exoggerado o meu e a p n t o e DBOpareçam precipitadas as conclua6es qne d'aqui hei d e tirm, eis, uns
em frente doe outros, os trechos francezes inseridoe a paginas 375 &rliooiologie
i
criniinella (trnd. para fr. pelo aiictor,
1893) e os trecbosportiiguezes encontrados desde paginaa 209
a 211 d'A luucuva (ed. de 1889):

6 um dos fundamentos da ipputabilidade, B evidente que
sd ser& imputavsis as pessoas pm forem ccrpascr de s d i t .
a cfimcia detsrrninaiite das penas. D'aqui se conclue que a
sociedade, se tem o direito e o dever de se defender dos

animam perigosos, dos hypnotisados (cuja eliminaç"no completa da periionalihde se consiga porventura provar), dos
epilepticos e dos loucos, n?io tem, todavia, o direito de os
punir.
Quanto, em especial, aoe loucos, cumpre notar que esta
doutrina deve seguir-se ainda no caso de Ihes sobrevir a
loucura- entre O delicto e o julpmento ou entre o julgamento e o termo da execuçk. E esta uma das l a c u n a d a
theoria d e TARDE;pois que,-se ella justifica a primeira
consequencia, isto 6, sc nEo permitte punir o individuo que,
enlouquecendo depois do crime, tcnha jti perdido, no momento
do julgamento, as duas identidades, -nLo attinge seguramente a segiinda, pois qiie a condemnação B irm facto conaummado com que nada tem a identidade pessoal ou a eimilitrde rocial do rilu.-Pelo nosso conceito, ao contrario, sao
aa duas hypotheees abrangidas. Qual Q o fim precipuo das
pensa? Exercer uma coacçXo pr;ychoIogica que evite o s
crimes futuroe. Para quê, pok, continuar a punir um loiico,
ou querer ainkjulgal-o, se 6 impossivei, sob esse ponto de
vista, faeel-o integrar no espirito qualquer motivo mora1 de
actividade, ou influir, pelo exoniplo, no eepirito dos que jB
não alo neua semelhantes?
Mais uma vez, pois, a escola socialista revela o grande
merito de saber applicar com perfeito rigor os principias
do determiniamo ks doutrinas da crirniuologiri.
Entretanto, a nossatheoria nLo deixa d e ter coiitradictores. Objecta-se que o louco B intimidavel e que, portanto,
deve ser punido a i face d'ella como o 8 em prewnça do exclusivo criterio da defesa social. FEWI,pretendendo de-
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Iiesde que um iodividuo deixa
Lorsqu'un individu s'abstient,
par Ia peur d'uuc peine, d'uu açle dc praticar, com receio de um
arlijuel il serail disposk, ou hien, castigo, um arlo a qiie se sente
mil par le desir d ' u n ~récompense, inclinado, ou, movido pelo dcscjo
accomplit un acle que sans ceia de umarecompensa, leva a eff4,ilo
il n'aurall pas fail, il est reupon- umiacçãoque,naausencia Cesse
estimulo, seria tentado a oniillir,
sabia.
a re$ponsabilidadeexiste nelle . . .
Ora, neste senlido alienados ha
Dans ce seus ies alidnés sonl
regomabl~s,car I'expbrienfe d e respmazeis, porisso que a eupe*
touj les jours dkrnoutre qu'ils rirncia de tudos os dias as depeuvent modilier leurs aa1e.s en nuncia como auaccptiveis de movue dss petnen et des r6com- diflrareni os proprios actos em
vista de caatiços e recompf!nsas.
penses.
Asadmoesfagõ~nmaisoum~nOs
Les blirnes yliis ou moins sé.
vères, Ia r8cliision en cellulo, Ia sewras, a reclusãa celliilar, a
privation de5 hriirzs de rCcrea- privaqào das horas de recrrio e
tion et I'obligatiou nu lravail, a Iniyosifão de trabalhos. por uiri
#une prrt; e~ de I'autre les elo- lado, as palavras de elogio, as
ges, lesdernonstrationsaffectueu. í1einonstraçõr.s de aííecto, o au-
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seu, I'augmentation de salairr,

les
cancessions progrelisivsr de libeab, sonr leç moyens disciplimires actwellmmt employks
avec suechs pour diriger certains
alibnhs.
Dans quelques asiles on eat
arriv8 et aveo avantage, jusqu'a
dmner un tant poiir ceut aux
aiibnbs sur le produit de leurs
wavaax.
Et m
t e aidtre preuve enl donntie
par le faii bien conuu que plurimn a l f M caehent souvenl
leur dElire (id6e fixe) pour ohtenir Ia libertd.

Eucomprenantque l'exprcsuion
d'idbes dblirantes est Ia cause de
leor rklueion, i& cachent avec
soin et avec une sagacitk rare
toute manifeatation patbologique.
Cai1 exerce qu'on doi[ avoir
pour d8oouvrir les simulatcurs
de Ia folie esr aussi nécessaire
pour d6couvrir ks simulateurr
de Ia raison.

p e n t o dr [nbnco e as conc~ssZies
progressivas de liberdade, por
outro, são meios disriplinares
hobilurilrnenlc ciqpri!gaduu curn
successo na directiío de certos
alienndos. . .
Em nlgrins asylos estrangeiro8
vac-?c nit!arno, e creio que rom
cranlogsm, atb ao ponto do ùialrihuir a alienados dJesla mtegorio,
a tiltilo de recompensa e estimulo,
uma perecniagem no producto do
trabalho que executam.. .
Um maior apoio dmonslrolivo
da exislencia de responsabilidade
moral eui certos lofrcosencontra-se
ainda'no facto de todos ciirilierido
e 9ud poderiamostxemplificnv c m
obsmq-ões p~ssoa~a,
do owultarem sy~femaiicameniso delirio
com o lini de obterem a liberdade.
Descu1)rindo que a exibição de
ideias e adosdelirantesd causa da
~equcstra$ãoque os i~rommoda,
esses alimados occnltam com cuidada e 6s vezes com rara sapncidade as manilesrações de ]ou.
cura.
A pupilla exercitada que d neceripnrio possuir para vbr os siniulsdnrea d : ~ loucura, não é
menos precisa m algum casos
para descobrir estes aioiuladores
da raso.
'

Como se vê das passagens qne aublinhei, se ha simples
descuidos d e traducção ou propositos de resumo, ha tambem
manifesto cnidado em suppriniir todas as palavras, qtie
poderiam frizar a opinigo do nosso compatriota. Pela
traducgZo de FERI~I,
toda a gente ficar8 ~ i i p ~ o n dque
o o

-

alienista portuguez, ar. JULIO
DE MATTOS,eonaidera intimidavois todos ou quasi todos os loucos. Ainda O criininalista F~tcaio d 6 a entender com os commentarios de que
precede a passagem. -Pelo contrario, com o trecho do
Sr. JULIO
DE MATTOS,fica-se sabendo que sd certos, sb
nlgims loucos 8x0 intimidaveis. Mas a mh-fB Iitteraria,consinta-se a justificada violencia d a phrase, -torna-se
mais revoltante quando se considera que, logo nas paginas
immediatas e, d e reato, eni grande parte do livro, o illustre
alienista portuguea affirma expressa e convictamente certas
ideias, que ntio s8o de molde a fortalecer a objecçXo, que
contra n6s quer FERBI
levantar.
Assim, a pnginas 218, depois de dizer por que forma se
e x e i w nos individuos normaes a conçâo psycologica pena1
e de, n proposito, se ter inclinado para o juizo dos que
'julgam possivol a fiitura extinc$o d o i crimes e das penas,
afirma peremptoriamente: aCom os alienados o caso B inteiraniente diverso. Embrira por vezes conheçam a lei que
transgridein, nho a selztsm, não estimam o seu valor imperativo e não 620, porisso, impuiaionados a obedecer-lhei.
E, na pagina iiiiincdiata, conclue: i Asaim a responsabilime
dos alienados iiRo vae, rigorosamente, alkm d a que gosam
os selvagens e os animaesr.
Ora k este, precisamente, o ponto d e vista da nossa
escola. Vein a sor com n a proprias opiniges nuctorisndiseimna
do ascriptor que, deturpando-as, FERILI
posera ao seu ltido,
que 114s respondemos fi objeqito formulada pelo publicista
italiano.
Accrescente-se esta ideia, que ALIMENA soube par no
maior relevo (1): Ainda que todo e qualquer louco fosse in-

-

(i)nhr. cil., intr. e pagg. 381 e segg. Cout TARDE,~ l u d e pis
moles et soPinles, pagg. '373 a 378. Vcj. trimlicrri stspra, pag. 137, nota

2, iinde v4ni riiad8i$ os 8ssbsnis d milangra soBologigus8 em vez

d'eat'outro livro.
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timidave1, n8o o seriam os loricos no seu complexo (I). Que
poderia influir no seu animo a propria pena d e morte contra
os homicidios, se os commettem, em regra, sem consciencia do que fazem? Pois so o fim da lei 8 exercer uma
coacção psychologica penal, como se pode esperar que a
integrem no seu aniino os diversos 1ouc.o~coin tendencias
para o crime? Ou querer& dizer-se que a lei deve prohibir
a loucura? Mas, se jb MAUDSLEY(2) provava que n#o
louco quem quer, como ba de deixar de ser louco O desgraçado, que nem sequer pbdecomprehender aoidem absurda
que, nesse sentido, um legialador desvairado se lembrasse
de lhe communicar sob quaesquer ameaeas?
Concluimos, portanto, que o louco deve ficar f6ra do
campo de a q l o da lei penal. A elle serão reunidos todos os
que deverem considerar-se ineusceptiveis de integrar no
espirito a coacç8o psychologi~aenvolvida na pena.
Rem sabeinos que, para uns e para outros, a distinqllo
não B facil. Qiianto aos hypnotisndos, j$ noirtro livro (3)
disseiiios as difficuldades, duvidas e c o n t r a d i c ç ~ s , que,
entre divcrsas escolas e variados tratiidistns, se estão, na
hora presente, rijamente debatendo. - Quaiito aos loucos,
Q ainda niais serio o problema.
Depois dos trabalhos de Vraicim sobre as relac8ea entre

(i) O mesmo se observa nos aniniaes. Podem algum ser individualmente intimidadoa, masnão o podem ser todoa no reu complexo.
Poriuso, a escola socialista quer que a sociedade so se def~ndados
loucos e dos aniniaes. A escola italiana, para ser cohercnle, deveria
reconhecer responsabilidatlcsocial e, portanto, exigir.a piini~ão,não só
dos li~ucos,rnaii ainda dos animaes. Nem poderia allapar ignorancia.
pois FERRIB um do9 que eitam exeinlilos de intimidação individual
de cerios iaães, leopardos, ele. (obr. ciL, pngg. 355 o 356, nota 1).
(2) I.e crime et I@ folie, cap. 9.0
(3) Os peritos no procesw criminal, pagg i91 a 196 e notas.

315

a deliuquencia e as condiçòes morbidas prediaponentee
para a loucura ( i ) e dos profundos a t u d o s de NAUDSLEY
*obre a ligaçlo entre o crime e a loucura por meio da celebre azona mediaa (2) (para a6 citar oa auctores de maior
nomeada], houve espiritoe arrojados queconceberam a ideia
de que, entre loucos e criminosos, nXo haveria distinc@o
a fazer (3). A concepç80, tia sua parte mais grosseira,
chegou mesmo a descer ate 4s camadas populares, que
imaginam, ainda hoje, que os iconoclastas querem chamar
cepilepticos larvadosn, aepilepticos perfeitosii ou odoidoso
a todos os ciiminosos sem e x c e ~ Z o .
E, entretanto, altas e Iiicidas capacidades siiatentam no
momcnto actual um postulado bastoute semelhante. Apenas
citarei o sabio alienista d e Meerenberg (Hollanda), JELamsarn, que, num rdatorio elegante, maravilhosamente
coiiciso e muito erudito, apresentado ao congresso de
Bruxellas (4i, se propoz sustentar que aos esforços atk hoje
empregados para estabelecer uma differença absoIuta, uma
pedra de toque, entre o criminoso e o alienado nunca tiveram, nem podcrtio ter, jimais, qrialquer successor, e concluiu por pergutitn~: UB nevrosc, a alienaçLo mentd, o
alcoolismo, o suicidio e o crime nâo f a d o iodos p i t e de
uma grirrtde e mesmn hruilia dc doenças do espirito liuniano?
N.io constituirão cstados doentios que differem por algumas
par,ticulnridrdea, mas t&m a mesma origern?~
E certo que, n a zona media, surgem difficuldades gra-

(i) Pwamaule e ln nakv'nmwbosa deldelilbo, 4868, esp. pagg. 65
e segg.
( 9 ) Obr. cit, cap. 2." pagg. 38 a 63.
( 3) Vej. : nn.. SENKA, Relalorio do hospital do CoPde Ferreira, e
Aiienadas em Po'oi'luyal, 2 voliimcs.
( h ) Acles, pagg. 32 9 36. Conl. pagg. 488 e segg.
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vissimaa que, sd em pequena medida, poderio, oa peritos,
resolver. PorBm, nos dois polos extremos, com o criminoso
a um lado e o louco completo a outro, a distincplo B'facil
e, rnrii grado a auctoridaidc de JELGERSNA,
B verdadeira,
como o provaram TARDE,
GAROFALO(1) e, obret tu do, O
medico f ~ n c e zDCBUISSON
(2). Constatou-se, com effeitor
1)que muitiasimos alienados nLo commettem crimes e viceversa; 2) que exiatom differeneas profundas e fundamentaes
entre loucoa e criminosos, a enber: a) estes têm associaç8es;
aquelles vivem em completo isolaineuto; I) estes recrutam-rie
sobretudo nas camadas populares; aquelles sAem principalmente das classes elevadas; c) os loucos têm um senao
artistico bastante desenvolvido (MAUDSLEY); os criminosos
t&m-n'o mtiito frouxo; d) O crime varia muito n a hiatoria;
a loucura offerece caracteres constantes; e) nos criminoaos
ha, por via d e regra, proporção entre o crime e o fim que
esperam alcançar; ao contrario, nos loiicos, ou nXo ha pro.
posito ou 6 extremamente desproporcionado com o crime (3).
Accrescentemos que, sob o ponto de vista da imitasfio,

(1) TARDE,Ln ci.inii!inlilr' coonpnvk. pagg. ?S c segg., e Plillosophie
plnnle, prgg 446 e segg.; GAIIOPALO,C~inlimlogia,pngg. 401 c wgg.
(2) Crimiwisos e alieliadoa, liçào de abertura do curso livre dc
medicina Icgal na faculdade de direito de Paris, in Recisfu Juridica,
do Porlo, 1892-1893, n.Oe 5 e seg8.
(3) Nào é e3ta a oeca~iãode indicar os rncios praticas para atiingir

com exilo uma separação quanto poasivcl rigorosa cnlre loucos
e ciriminosos. Vej., entrei;info, o vuc, nbs Peritos nn processo virninal.
pagg. N O a 205, 52i a 228 e 437 a 2'41, eu disse relalivaniente a
inspeoçio niental dos detido*, i rrianeira pralica de conseguir para
o nosso paiz um pessoal habiliiadopara os exames psychiatricos e ao
modo como, em kice do decrelo n a 5 de 10 de janeiro do 1895, devem
ser feiios esses exames. Conl. slrpru, png. 109 e noia 2, sobre o destino dos loucos que commeilcrem crimes.
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o crime do louco nLo prlde ter effeitos perniciosoe, em consequencia d a diaseiiieiihau~asocial e d a falta d e identidade
pessoal que n'ells se observa. Por inclinaça propria, por
impulso de solidariedade e syinpatltia, n6s tendemos para
imitar as boas ou mha acç8es dos nosaos 8enieWias~ta.Ora
ao louco n?lo imitamos porque não o achamos semelhante
a n6s. Tal 8 a doutrina d e TARDE
que, comquanto falta
de rigor sob outros aspectos, incompleta sob muitoa e falsa
sob alguns, tem incontestaveis vantagens nesta particularidade e p6de dar-nos um criterio suficiente para diotingitir os que devem ser declarados loucos doa que o não
devem ser, ainda em casos duvidosos. Sustento, poia, com
ALII~ENA
(1) que, para ficar sob H. alçada da lei penal
(embora coin as mitigaçaes necessaiias), basta. que o individuo, d e cujaa faculdade8 meutaos se duvide, mantenha
com os seus concidadios e com a victima nme certa aimilitude social.
I

-

-

D e tudo quanto temos exposto a proposito do fundamento ,
d a punição, deduz-se:
1.' Que &a inacceitaveis r s tbeorias clas~icastomadas
no seu conjuucto;
3." Que podem neIlas, entretanto, aproveitar-se alguns
elementos isolados; .
3.' Que a tlieoria d a defesa social pura e simples G m
gravimimos inconvenientes;
4.' Que a theoria de TAEDE,pretendendo basear a responsabilidade eobre novos conceitos, tem uma pequena parte
verdadeira, mas tgrna.se insustentavelquando desce tiaualyse
psychologica do fundamento d a chamada n ~ u l ~ a b i l i d a d;e i

(i) Obr. cit., pag. 388.
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5.O Que a nnioa theoria verdadeira 8 a da defeza social
ligada aos dois caracteres da pena:
a) eficaciii determinantc por ella cxcrcida, como força
psychologica, na consciencia dos homens por meio d a indicaçilo de um mal;
6) forma especialissima como 8 sentida peta consciencie
collectiva, que, 86 aaaim, se dB por satisfeita.

panhhs que, contra ou a favor de qualquer d'ellaa, se tám,
na Europa e na Arneriea, demoradamente ferido. N3ol QUEquer que sejam as razaes que nos levassem a trapar aqui,
com demora e largueza, um quadro completo d'esna materia,
a obrigaçxo de ser methodico impõe-se irresistivelmente e
força-nos a indicar apenas as ideias d a escola socialista
sobre a materia, taes quaes, de resto, se deduzem dos prin>cipios at6 aqui demonstrados.
Assim, quanto

pena de morte, a escola austenta que nXo

k legitima:

Segue-ae tiSachr d a pena de morte e dos meritos attribuiveis ds dsinais penas. Poucas palavras temos a dizer. O
assurnpto k vasto, est8 veraado por .todos os criminalistas
e nenliuiiia idein nova tcuios a apreseiitar. A escola aocialista, nesta materia, ji n%o tem de expbr principias : tem
dc fazer appIicaç8ea. Assim, a materia nBo pertence a este
livro: 6 do commentario propriaincnte dito. Alii, na interp r e t a @ ~e critica, não sd dos artigos do codigo penal, que
eatabelecein cada uma das penas, mas tambeiu dos jogares
correspondentes das icis e decretos posteriores, incluindo o
codigo de justiça militar e ainda o disciplinar da armada
se jS. eritiver approvado, ahi, digo, ser30 expostas, com o
cuidado que, merecem, tanto a histoi-ia como a critica das
diversas penas em vigor.
A propria pena d e morte ter8 ;thi cabimento, entre outros
motivo&, porque o codigo de jifeti<;arriiiitar de 10 de janeiro
de 1893 parcialmente a restabeleceu para certos r6us civis.
De maneira que, ao findar este livro, n80 temos d e percorrer
a vasta bibliographia dos diversos ~ystemaspenaes, nem
de expor as opiniaes maia em voga, ou de relatar as cam-

*

1.O Porque a sociedade tem apenas o direito de se defender
e nÃo preciga, para isso, de matar; o que se prova, entre
outros meios de difficil enumeraçL0, pelas eatatisticas doa
povos que aboliram a pena de morte, os quaes não sd
tbin, ein geral, criminalidade menor que s dos paiies em
que a giiilhotiiin, a forca ou o cutellb ainda perduram, maa
gosxm, pelo facto da aboliçgo, de beneficio8 sensiveis na
sua mora1 e no adoçamento dos seus ctatumes.
2.' Purque, quii1ido mesmo ae julgasse, B vista de um
appai.cntc excesso de criminnlidade, que a pena de morte
em neuessaria idefesa social, seria, em todo o caso, faciliino provai., mediante um exame seguro das condiçõeri
de existencis da sociedade, que esta nunca tem o direito
de se defender por esse meio. Efectivamente, todo o encarni$amerito dos iiltinios vilite annoa a favor do restsbelecimento
d'essa peiia barbara vae Bliar-se na diffusão dari ideias
darwioianas e speticerianaa sobre a selecçXo natural. Antee
que os dois sabias de raça anglo-aaxonica formulassem esBe
principio jb excepcionado na natureza inoiganica, muito
abalado no reino vegetal e largamente desmentido nas
especies animaes anteriores ao hoiriem, antes que o inditivesse feito a sua applicação perigosa
vidualista SPKNCBK
gB sooiedade~humana, o movimento abalicionista da pena
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& morte tomdra força e conseguira cIiamar muitos cspiritos
e alguns poderes pullic~s pai= as suas nobres fileiras.
Depois, a onda foi sustada. O principio, erigido em dogma,
deso~ientouos observadores dos factos sooiaes e unia reac$o
perniciosa avassallou a mciitalidade contempoianea. Provou-se, porkm, em cstudos sociologicos recerites, que as doutrinas de SP~NCER
n%otbrn base na realidade dos factos, pois
que, ao lado dos homens e classes fortes, tem secularniente '
vivido os homens e as classes fracas, que, com a applica@o
da lei da selecç% natural e do triamplio da farqa, jB deveriam estar, lia muito, eliininadna. Aléni d'isno, e conio
explicapão d'estas circiiinstancias, demonstrou-se que .a lei
inalteravel, priiiiürdiaI, eterna, digaiiios assim, das aggregaçi3es liuiiianas E! a sociabilictaàe. TI20 exteiieo 8 O seu
dominio, tlo poderosa o seri impei-io, que ella tern resistido
As arnbiçííes, As prepotencins, nos vexames, aos criines, As
e x p ~ l i a ~ k aos
s , vicios e Bs irnmoralidaúes, de que, em toda
a bistoria, nos dFio periiiaueiite espectaculo os individuos,
aa claeses, os agg<uptlrnenton e as nuçEes fortes nas suaa
reIaç6ea com oa iiidividuos, as classes, os riggrupmeiitos
e
naçces fracas. Esta8 tê~iiarrastado uiiia existencia
miseravel, mas, presas BquclIas pela laço da solidariedade,
t&rn sabido perpetiiar a sua existenoia.-Eiutini, - e aqui
reside o argumento mais forte cotitrn qualquer possibilidade
do applicaçzo da doutrina darwiniana B humanidade, -0
espectaculo de lucta, que os povos e classes no5 offeiecem
nLo 8, como se pensava, pioprio do estado social : k fructo
da construci;ao nrtiticiopa da sociedarle, que foi desviada
da eua organisapZo legitiinaiiieiite natural por desvios etriicturaes, que agora urge auiiullar moa seus deploraveia
effeitoa.
3 . O Porque nBo p0de a sociedade, -como provaram os
referidos trabalhos sociologicos, --equiparar-se a um organismo biologico qualquer. Ella 8, sem duvida, um orga-

-

nismo. Mas com leis proprias, com'regrae suas, com um
systema de vida independente. Asaernefhai-a, pois, aos organismos individuaes, k jl um erro qiie se torna palpvel
quarido se qnercm descortinar semelhanças ou andogim em
certos calsacteres que n8o podem mantel-as. Maa identifical-a, como os sociologos demasiado imbiiidos do naiure
lismo pietoiideram fazer, B um contrascnso, que, na hora
actual, 96 os espiritos obsecadus ou mal familiarisados com
OS progressos da scioncia podem tenhi. defender. -Ora,
se, no oigani~monatural, que 6 contitauo, se inutilisa ou
detiora uln o r g h , O receio da coinmunicaç%o aos outros
orgãos e ao centro da vida iiidividual justifica a sua eliminasão completa e iinmediata. Pelo contrario, se uma parte
da sociedade est8 corroida de vicios e imrnoralidades, o
organismo social, que i! disc~cto,nto 8 tão facilmente attingidü, e essa parte póde aer destacada para um meio diverso,
onde se ciii-e ou onde, ao nienos, nito cause prejiiizos pelo
contagio. Noutros termcis: O individuo, em cujo braço
apparece a gangrena, sd p6de sdear a sua existencia aepaiando o brirço do resto do corpo c, portanto, retirando a
esse ineiiibro o movime~ito e a vida;
a sociedade
p6de saIvar a sua existencia, (ainda que, por bypothese,
os criminosos sejam tRo incuraveis como a gangrena e
possam propagar-se como os microbios que a constituem)
por meio da sua siinples recIusiio em prisaes.
4.' Porque, - fundando-se o direito de punir, principalmente, na iiecedeidade de evitar os crimes futuros, quer
por meio da segregqiio do criiiiinoso, quer, sobretudo, por
meio Ai coauç?o psycliologica assim exercida sobre todos
oa homens para que os deiinquentes possiveis so abstenham
e para reforço do oenso uior;ll,-a pena de morte contradita
esse propooito, j6 pela rencção contra a lei, que a consciencia
collectiva dcnuncin em face de uma execução, jti pelo peseimo
exemplo que fornece aos que despresam a vida doa sew
21
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semelhantes. E, em verdade, provn-se por dados seguroa
que quasi todos 08 guilhotinados têm jd visto funccionar o
terrivel instrumento. Dir-se-hia que este os attrahe e
incita! (1)
5 . O Porque niio ha dado algum seguro para que possamos
supp6r incorrigivel qualquer criminoso. Como .foi dito no
congresso penitenciario de S. Petersbargo, a o b s e r v ~ ã o66
nos permitte afirmar que ha delinquentes não c o r ~ i q i d ~ .
Considere-se a influencia das prisões, dos degredos e d e
todos oa meios penaes adoptados atk agora em certos estados, como, por exemplo, em Portugal; repare-se que essr
influencia, em vez de ser mornlisidora, como promettiam os
seus fautores, teni sido eminentemente desmoralisadora e
vicioaa; note-se, depois, qiie o criminoso-nato nlro existe,
que o crime filho de circuiiistancias accidentaes provindas
do meio; e suigirl eni todos os eapiritos Iucidos, sem carencia d e explana$o d e m o i d o r a , embora interessante, a
ideia de que todo O oriuiinoao 8, em these, corrigivel,
embora, ein certas hypotbeses, possa nâio Iiaver tempo nem
meios adequados para o cori-igir. -&a, se ngo Lia direito
a supp8r incorrigivel mesmo o bandido maia nudacioso,
como se quer justificar a pena de morte? Pois se, no proprio
organismo individual continuo, se cura, com despesas e
demoras enorme@,iim membro muito apodrecido, mna ausceptivel de me1lioda, como se quererA justifimr n o organismo
social discreto, a morte de seres que podem ser emendados
e d e que, at8 hoje, a sociedade, causadora dos seiis desvios,
não tem feito o minimo caso?

e

I!I ~Qiiantoan exenipln qiie se imnglnn extrair dn espectaculo do
r!ail;if:~laii,-diz I I >r. Jiise l'i.irtii~~
iii. S . A U I ~
( I+~ II~II ~. R O n:Is
J niilas do
exilio. Iiap 18b,-~iri~viiii-~e
c]i~en i o i o i l i i ; ~ e; I! raro giiiili~~tiiiar~se
uni hoiiieni que uão tiya assibtido, ellc, jb, a umas puucas de exe.
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6.' Porque, em resumo, como &use LOUISBuN~, em
1878, perante O senado francez:
a) o direito d e infringir uma pene, irreparavel aiup$e
a exiatencia de um juiz infallivel;
L) dar a morte k, d a parte d a s o c i d h , um deteatavel meio de ensinar a respeitar a vida e, por
conseguinte, de euspender o braço do asmasino;
c ) o eapectaculo do sangue vertido peIo algoe endurece os corações perveraos e B um obstaculu
ao estabelecimento da s u a v i d d e de costumes,
que deve ser apnnagio d e umacivilisaçito superior;
ÜJ e portanto, a pena d e morte produz effeitoa inteiramente contrarias aos que d'elh se espwavam (1).
Estes os argumentos piincipaes. Desenvolvel-os, repito,
n5o cabe aqui. IIau grado meu, lino devo, meamo, referir
todos os liorrores, que as execupões, quer
quer
recatadas, em si contCrn. Esse trabalho 8 proprio de outro
logar e ao nosso mesmo paiz poderh, com fr~icto,dedicar-se (2).
Excluindo a pena d e morte, ou, cumiilativamente com ella,
alguns, ou antes, a grande maioria dos diversos estados

(i) O criminoso torna.se, com effeito, sympathico, emquanto a lei
6 odiada. ~ O C H B F O B I 'O disse : .Quando se vd asse homem que L? arrasaadopara o maladoiro, elle torna.se, ainda que não seja senão pilr

um quurlu-dc-lior'a, interessanle-.
( I j Xi'ao apoalo as tihras consuliadas sobre esle assumpio.Siimentei
pel.1 seu alio v;ilor, mo rclitu aqui a biilhanie monographia de OLIvscaonn, D e l u p c i ~ ~drniort
c
(tr. ri.. sobre a2.* cd. sueca, por BBAUCHET,
i883), eui que Y~iiugalit iliigiado por ler abolido tia Iluilo tempo a
pena de mar Lc [pagg. 460 e 961).
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introdusiram a pena cellu1w. J& nos referiinos d forte
corrente penitenciarista que, mediaiite estabelceimeiitos
apropriados, a introduziu rio rnuncio ii~teiro. Ji notiirnos
tainiiem que, de toda a parte, se erguem Iioje as criticas
mais acertins Contra um regirncn yrisional, que nsb s6 provoca o desenvolvimento d e doenças cerelraes nos coudemnadoa predispostos (1)) - coino tein succedido na nossa
yropria penitenciaria (21,-mas di origem no depaiiperamento organico e a inuitos outros inconvenientes, que, no
estudo do codigo peiial e da lei de 1 de juI11o de 18G7, hei
d e @ r em relevo.
NZo falarei, porque j6 me referi a esse ponto e porque
8 de intuitiva evidencia, dos rnaIes derivaiites d a s ctideins
cominuns e do degredo, no tocante ao probleiiia d a regencraç5o do ci*iniiiioso(3). Tainbein ngo lireeiso de ine deinorar
aqui com o exame 'dos diversos systemas de educaçTio dos
menores ababaiidonados ou adio^.
%mente direi que se torna urgente estabelecer iim Sy8tema de penas, em quo sc tenlia eiii vista solreludo a propliylaxia do criiiie, por meio do estabelecimeiito:
a) de escoias agricolas seinelliantcs B de yilla Fernando,
(i) Vej. s q r a , pagg. 37 e 38.
(2) Vej. O Rehloi'ia oit. de 1887.
(3) No relatorio de uni projriblode lei apresentado em 44 de niarço
de 1892 A caniara dos depiilados pelo illusiremapistradodo mini3terio
putlicn, sr. DR.Joio DE PAIYA,
16-seeste periodo, que n k d 3 nnvidadas, mas esclarece stilire o edndo das nossas prisfies coinrniin?: =Percorra-se o paiz de uin:l ioulra extremidade, no continente ou no
ultramar, e v8r-se-liaque as cadeias comai-cás, e f s e i antros do ririii
onde a sociedade fiiige qucrer ciksiigar ou coi'rigir. sBo, eiriiluanto a
segurança, uma vcrdadeiia irrisâo, eriiquaulo a rerrietlio liar:&o inai
do ctiine. . - apenas uns asqueriisus e miseravr!iS r h i i ~ o de
~ inferçào
pli).sica e iiioral, unde m:iis se dctiilitani e rriiorpecern us desgraçados
qlre, aili e i ~ m mdc
,
inais sc contami~iaine pervertem os crini1n~S03
que a lei para aIli arreinessa..

que sd ba mezes estl, d e facto, a funccionar, mas que j6.
promette bons resiiltados;
b) de colonias ponitenciarixs agricoIas ou industriaes, em
qiie o traballio, a socialiilitlade, a pratica do rltruismo e o
culto (ia honradez scjam meios de iegeiiernç8n dos criminoso*.
O meu pensamento ter&, em outro livro, o desenvolvimento que comporta. Tanto mais qiie, devendo a organiaapflo de iim bom aystema pena1 ad:iptnr.se Aeciiciimstancias
enpeciaes d e cada paiz, B d e mniores vantagens para Portugal que eu o aprescntc, desenvolva e defenda s proposito
das leis qiie, sobre essa materia, entre n6s vigoram.
Chego assim no termo d a viagem emprehendida. BINEciassicos, endereçando-lhes elogios desrnai+cados,
rr todas os livros contemporaneos qiie s b contenham 600fo
de erros e 40% d e verdades (1).Pela crença nas niinhns
convicções e pela f6 no meu tralialho, jiilgo tei* attingido
proporgires mniu fai~oraveis. Enti.etanto, os elogios do BKNEDIKT nXo me cabeiri e ao meu trabalho n%o perteiice o
nome de uclassicoa. Porqiie eu sou um d'nquelfos ainarxistasii qire, nir sr!u conçcito, não rrierecein airnportaneia
seientificn positivxn (2); e este livro t1.m como stipiemo
1~0f10Sito
ckam:ar os e~piritosiirciiios o :is ntmns generosas
para iinin. snnitn c hiimnnita,rin. c r u r d a , que arrancar8 o
criine do meio social depois dc ter arrancado a sociedade
da organisi~çXocrinlirmsa eio qile est4 deplni-avelmente vivenrlo.
DIKTclialna

(1) Actes dr fiobiènae congrès d'anlhropalogie ci.iminellc, pag. 276.
(2) Ibidrrn, pag. 365.
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ractcr tém attiibuido osalit~irt~yoiogishs
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Sua cxpIicaqPo racioiial. Iml~ousiliilitladede dar B
ta:ungem sina F~içXoatavistic:r.Testeiiiunhos insuapeitos, p. 181.- Lingiiagcrn espccial doscriminosos.
Sua restiiota iqortancia e diffus80. Como se desenvolve e ptopnga, p. 186.-A ftirnia yictoyra(phica
de escrever. Sux exp1ic:içlo: p. 188.-Asaocitlçüea
criminosss. Seirs typoe maisaccentundos.L)esmcdida
importancisattiibuidapclacscoln italiana Amnneira
especial eoino os criiiiiuow>svivem nessas associaçõcs Uin parallelo eritie os direitoe coiicedidos aos
fracos nessas sociedndes rudiinentiires e os attri175-190
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paridade de inethodos; cri-o tios elementos apio.
veitndoa para confrontos. ConclusVcs, p. 180.Repulsa dx saida, achada por afgu1i.i pirtidarios
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