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O texto aborda a dificuldade da Lei e da sociedade de se desvencilhar

da influência do discurso econômico, que manipula o pensamento no

sentido da necessidade do tratamento coercitivo penal do adolescente

infrator. Esta manipulação constrói as condições subjetivas que per-

mitem a projeção coletiva – feita pela sociedade – do arquétipo do

criminoso no adolescente em conflito com a lei. O texto aponta,

ainda, para a necessidade da percepção dessa manipulação e para a

possibilidade da retirada da projeção, o que pode ser entendido como

um processo de individuação, que, se bem concluído, levará à ampliação

da consciência e, como conseqüência, a práticas criativas e com

movimento, no âmbito da Justiça que lida com esse adolescente.

Estátua da Justiça.
Supremo Tribunal Federal, Brasília.
Foto: CRicardo Motti
<http://www.flickr.com/photos/motti/208514526/>
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qual se deu a criação de certas concepções racionais, em virtude de valores subje-
tivos agregados à sua condição social, aderindo à concepção do modelo humano já
pronto, sem a interferência dos determinismos sociais. Por isso essa fração da socie-
dade assimila, hoje, a idéia de que já nasceu com os atributos que legitimam o seu
lugar dentro da sociedade. Pensamos que o que ocorre seja a identificação indivi-
dual com a circunstância ambiental que desde cedo os acompanhou, sendo, por
esse motivo, esta circunstância considerada normal, ou tida como norma.

Assistimos a elite interpretar superficialmente o ato praticado pelo adolescente
infrator, cujo pensamento foge às concepções que giram em torno dos valores bur-
gueses tradicionais. A leviandade do julgamento feito pela classe dominante, e que
recai sobre o adolescente abandonado pelo desenvolvimento econômico e social,
ocorre porque o sistema congrega a elite em torno de sua ideologia e faz seus pró-
prios interesses tornarem-se atraentes ao grupo que reúne. Os efeitos, para essa
elite, são a perda do movimento do seu pensamento e a não-integração do outro,
pobre e marginalizado, dentro de si, conduzindo, assim, ao fenômeno da separação
dos indivíduos e à opressão. Além destas conseqüências, esse grupo mantém-se
num estado interno de aprisionamento, dentro do qual uma norma introjetada não
está sujeita a qualquer variação.

Enxergamos essa rigidez psíquica na inflexibilidade de alguém em relação à consi-
deração do comportamento que se afastou das normas internalizadas pelo homem
“comum”. Devido às medidas convencionais a que sempre se reduz o pensamento
desse homem médio, ele tende a tratar o outro, que se desviou da norma, de forma
ignominiosa. A capacidade, nesse caso, para interpretar o ato “anormal”, ou que se
“desviou” da Lei, não inclui a elasticidade necessária para considerar o ato na sua
singularidade e na sua conformação diferente, original. Esta capacidade de enxer-
gar o outro constitui somente ato-reflexo dos valores próprios de quem julga, igual-
mente descaracterizados pela história pessoal e pela análise social. Perde-se, com
isso, a amplitude da visão.

A INFLUÊNCIA DO PODER ECONÔMICO
Pensamos poder afirmar que isso ocorre, em parte, devido à existência de um dis-
curso, pertencente ao sistema econômico, que manipula a consciência dos indiví-
duos, levando-os a identificarem a sua individualidade com tais valores – a osten-
tação do capital econômico e cultural e o desprezo por aqueles que não os possuem
– e, com isso, também levando-os a responder de modo convencional.

A conseqüência, dentre tantas outras observadas, da forma típica de relação proje-
tada por esse discurso e plenamente estabelecida na nossa sociedade, aponta para
a distorção das causas da violência. Para a oferta, ao grupo dominante da sociedade
– como motivo principal da patologia social – não do próprio sistema, real adversário
dos interesses dominantes, pois separa os indivíduos e os expõe na sua extrema dife-
rença – mas para a oferenda, como causa principal dos fracassos sociais, daquele
que foi alijado das condições que, justamente, tiveram o efeito de implantar, nos
indivíduos privilegiados, uma norma – social – dentro de si. O homem que foi expulso
do sistema impõe, por isso, riscos ao conjunto médio da sociedade, pois desestabiliza
o mecanismo de perpetuação dos valores cultivados, desequilibrando, portanto, o
próprio funcionamento sistêmico.

esse grupo mantém-se
num estado interno
de aprisionamento
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Procrusto configura a
tirania ética e intelectual

O MITO DE PROCRUSTO
Polípemo é um personagem da mitologia grega. Conta-se que era um gigante e que
vivia na região da Ática, na cidade de Coridalos, onde habitavam homens gigantes e
homens normais e onde os primeiros submetiam os últimos. Atingido por um ânimo
de razão, vindo de Atenas, Polípemo se pôs a pensar sobre a desigualdade dos homens
de sua região e passou a querer resolver o problema. Para isso, construiu camas de
ferro destinadas a gigantes e a não-gigantes. Nelas, passou a deitar os homens. Os que
eram gigantes, Polípemo deitava nas camas pequenas e lhes cortava as pernas, para
que ficassem iguais aos não-gigantes; e aqueles que não eram gigantes, o persona-
gem deitava em camas grandes e lhes esticava as pernas, de modo que, tornando
todos iguais – pelo fato de uns tornarem-se os outros, isto é, pelo fato de os gigantes
tornarem-se iguais aos não-gigantes, e os não-gigantes semelhantes aos gigantes –
julgou ter encontrado a solução para a questão que se lhe apresentara.

Polípemo se nomeou Procrusto, o esticador. Sua ação causava bastante sofrimento
aos habitantes de Coridalos, porém seu autor dela sentia orgulho, já que, para ele,
a ação traduzia a justiça, imprimindo uma barreira contra a dominação. No pensa-
mento de Procrusto, se ele apenas cortasse as pernas dos gigantes, estes seriam
dominados pelos não gigantes, ao passo que se o personagem apenas esticasse as
pernas dos não-gigantes, seriam estes que, por sua vez, seriam dominados. A saída
encontrada, portanto, foi tornar todos aleijados. O destino de Polípemo foi resolvido
pelas mãos de Teseu, outro personagem da mitologia grega. Ao tomar conheci-
mento do que ocorria naquela região, e ao mesmo tempo empenhado em acabar
com as formas de tirania e de opressão, Teseu cortou a cabeça de Polípemo, ao final
de um diálogo com ele, em que este afirmou desejar, com sua ação, apenas fazer
justiça aos homens.

OS VALORES BURGUESES DA SOCIEDADE ATUAL E A RELAÇÃO COM O MITO
Em relação ao mito, BRANDÃO (1995, v. 3, p. 156 ) afirma: “Procrusto merece um
ligeiro comentário: reduzindo suas vítimas às dimensões que desejava, o ‘monstro
de Elêusis’ simboliza ‘a banalização, a redução da alma a uma certa medida con-
vencional’. Trata-se, no fundo, como asseveram, com propriedade, Chevalier e
Gheerbrant, da perversão do ideal em conformismo. Procrusto configura a tirania
ética e intelectual exercida por pessoas que não toleram e nem aceitam as ações e
os julgamentos alheios, a não ser para concordar. Temos, assim, nessa personagem
sanguinária, a imagem do poder absoluto, quer se trate de um homem, de um par-
tido ou de um regime político”.

No nosso texto, queremos evocar o mito para falar da tirania exercida pelo grupo
dominante de nossa sociedade, que tenta reduzir o comportamento infrator de uma
população exilada do conjunto social, às dimensões próprias de seu raciocínio eli-
tista. Essa elite apresenta um comportamento e um pensamento que se qualificam
como a média dos valores econômicos e culturais impostos, assumindo, com isso,
correspondência a uma norma, o que caracteriza seu comportamento como normal.
Configura-se, nesse caso, a tirania de um pensamento de classe, exercida por um
discurso historicamente enraizado em um sistema de valores predominantemente
burguês, e que se confunde com a subjetividade.

Este grupo esqueceu a História, expulsou do campo da consciência o processo pelo
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os valores econômicos
passam, então,

a significar uma
extensão da vida natural

A indisposição, entretanto, para ver-se como um reflexo desses esquemas é marca
do automatismo moderno, ou da incorporação orgânica dos elementos coletivos,
pelo indivíduo, sendo, por isso, o que se assimilou, logo sentido como legítimo e
inquestionável. Comenta BOURDIEU (2002, p. 204): “(...) Quanto mais tais esquemas
encontram-se interiorizados e dominados, tanto mais escapam quase que total-
mente às tomadas de consciência parecendo-lhe assim coextensivos e consubstan-
ciais à sua consciência (...).”

Trazendo as idéias desse autor para dentro do contexto da psicologia analítica,
fazendo ambos os campos – da sociologia e da psicologia – dialogarem, o que se
encontra é a confirmação da interiorização da expectativa social coletiva no pro-
cesso de formação da identidade, sendo esse trabalho reflexo de uma adaptação ao
mundo, que leva à formação de uma persona (JUNG, p. 389, 1991), devido à exi-
gência interna e externa de uma adequação social e que por isso não pode ser con-
siderada como um fenômeno já pronto. Essa idéia deveria servir de reflexão, sobre-
tudo à classe dominante, que se encontra aferrada a uma opinião individualista
sobre si mesma, pela qual suas crenças e qualidades devem-se a um fenômeno
quase natural, isso para não falar “sobrenatural”. Impedida de enxergar-se como
produto, em parte, de um condicionamento familiar e social, não concebe o outro
como resultado parcial desse mesmo processo.

É conveniente enfatizar que, dentro desse condicionamento, há o papel do poder
econômico, que determina, na classe dominante, a crença nos valores de seu sistema.
Para esse grupo, os valores econômicos passam, então, a significar uma extensão da
vida natural: a felicidade passa a ser sinônimo do consumo de bens materiais. Em
conseqüência, tudo quanto possa representar a inversão desses valores é tido como
uma oposição natural a ser enfrentada. Estamos propensos a pensar que a ideologia
incriminadora e repressora que pertence atualmente à sociedade e ao Direito, seja
resultado da influência da formação de uma sombra arquetípica em torno desse
habitus, isto é, em torno da identificação excessiva de uma classe dominante com
tudo quanto possam significar os valores e opiniões do sistema econômico, que
legitima aquela disposição no indivíduo. O psiquismo da elite brasileira atual é cons-
tituído de valores que assimilaram o discurso do capital.

Em conseqüência dessa identificação, o Direito e a sociedade lidam com o arqué-
tipo coletivamente constelado do “criminoso”, do “desajustado”, fruto de um
modelo político-econômico liberal implantado e adaptado aos valores individualis-
tas de um grupo dominante, cujos representantes, não aceitando oposições aos seus
pressupostos, passam a disseminar e a encorajar práticas abusivas de tratamento
coercitivo criminal.

O SUPEREGO
Outro conteúdo importante a ser analisado é aquele que diz respeito ao que se con-
vencionou chamar pela psicologia de superego. ELIAS (1993, p. 242- 244) descre-
veu essa instância como um dispositivo de limitação interna, definido, por sua vez,
por circunstâncias externas. Parte da personalidade de um indivíduo representa a
opinião do coletivo – ao qual esse sujeito pertence – dentro dele. O coletivo, de
algum modo, está introjetado dentro do indivíduo, na forma de proibições, tradu-
zindo-se, esse arremedo, na sua capacidade de socialização.
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Cremos que se faça necessária uma reflexão crítica. Esse homem médio, ou esse
homem “comum”, não tem em conta que aquele “outro”, marginalizado, não discri-
mina como sendo seus os valores que se aglutinam em torno do pensamento da classe
dominante, e por isso não os discriminando como valores naturais, nem incondicio-
nais. É evidente que o roubo é praticado porque se discrimina, também pela popula-
ção excluída, o dinheiro enquanto signo de poder, mas não se discrimina, por essa
população, tanto quanto se gostaria pela elite, a atitude de preservação do patrimô-
nio do outro, atitude cultivada apenas pela classe privilegiada e entre os seus, já que
dentro desse conglomerado existe o código aprendido do respeito ao patrimônio do
outro como precondição para que sejam respeitados os próprios bens. No fundo, quer
nos parecer, o que move o interesse pela norma é a vantagem particular que se possa
dela tirar. É esse código individualista que informa o Direito, sendo essa predisposição
à defesa própria a razão da confirmação do sistema jurídico. Ou melhor, o consenso
de um grupo econômico pequeno em relação ao respeito à norma legal somente se
mantém porque a norma informa e defende seus interesses particulares.

Visto dessa forma, o Direito constitui um código de classe, ou um código de grupo.
A ideologia que o informa, o faz influenciada pelo conjunto das disposições subje-
tivas, existentes entre os seus membros, e privativas desse conluio. A dificuldade, no
entanto, da classe privilegiada de se relacionar com o seu favoritismo diante do sis-
tema, e de perceber a existência do seu pensamento, ou de suas concepções não
como algo independente, mas sim como resultado de uma implantação, manipulada
por um sistema maior, que lhe gravou, no inconsciente, por artificialismo, e pela
persuasão, valores específicos, que se tornaram os valores de sua classe, e de parte
de sua própria personalidade, pode ser mais bem analisada através da idéia, desen-
volvida por BOURDIEU (1983), de habitus.

O CONCEITO DE HABITUS
BOURDIEU (1983, p. 65.), sociólogo, definiu esse termo em uma de suas obras, como
sendo “(...) um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de per-
cepções, de apreciações e ações – e torna possível a realização de tarefas infinita-
mente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas (...)”.

O habitus se traduz como o conjunto de esquemas de pensamento, ou como o con-
junto de disposições internas que foram socialmente assimiladas, ou introjetadas,
incorporadas do coletivo. Para o autor, as deliberações humanas não refletem uma
vontade livre, mas sim se explicam por uma estrutura interna individual profunda-
mente enraizada em vários campos externos – econômico e cultural – que formam
e afetam as relações entre a sociedade e o indivíduo, o qual agrega a si a sua classe
social, conformando a sua subjetividade.

Os fatores sociais determinam como que a presença de um logotipo no indivíduo,
que revela, no fundo, a marca social nele implantada, isto é, a sua identificação
com uma classe, com o pensamento desta classe, com os seus valores, todos ele-
mentos construídos pelo homem em interação com os fatores de sua coletividade.
O homem é, assim, elemento desse lócus entre o coletivo e o individual. O habitus
corresponde à presença, embora renovadora, de uma disposição subjetiva para a
ação e para o pensamento que se apresenta condicionada pelo meio social.

o que move o interesse
pela norma é

a vantagem particular
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a repressão é fruto
mesmo da idéia
de que não há

mais nada a fazer

dado, posteriormente - isto é, depois de cumprida a função do coletivo e de suas
normas para a vida individual - o confronto com uma individualidade mais com-
pleta, destacada, nesse segundo momento, dos ditames culturais coletivos absorvi-
dos pelo ego e que serviram, na fase inicial, de suporte ao desenvolvimento deste.

Segundo CANGUILHEM (2002), para responder ao que pode ser considerado
“saúde”, para um organismo, não se deve buscar o conceito de normal, pois somen-
te se pode chegar a este termo, ou a esta definição, a partir de uma norma que o
defina como tal. Para o autor, essa norma só pode ser buscada pelo próprio indiví-
duo, somente ele poderá estabelecer uma relação com a vida a partir da qual se diga
doente ou saudável.

Inspirados por essa tese, indaguemos a respeito do que pode ser, do ponto de vista
coletivo, considerado “criminoso”, ou “anormal”, em uma sociedade, e para o Direito.
O ato que, coletivamente, receba o adjetivo de criminoso, ganha uma conotação
‘supra-individual’, não particular, e que se relaciona, por isso, a uma idéia precon-
cebida, a um estereótipo, podendo-se talvez afirmar que se vincula a uma idéia
arquetípica.

A valoração do ato do outro está em contínua relação com o que se interpõe em
uma sociedade, de forma normativa – seus elementos culturais, econômicos, seu
discurso, profundamente influenciado por ambos. A norma que define o desvio se
encontra intermediada pelas idéias e pelos pensamentos moldados por uma época.
Então, partindo dessa reflexão, não há que se falar em uma universalidade do con-
ceito, em uma essência daquilo que possa ser qualificado como “criminoso”. A única
essência possível, de um ponto de vista abstrato, é aquela ditada pela cultura, que,
assim, estabelece os códigos de conduta.

Sem nos darmos conta desse fato, porém, ficamos presos ao estereótipo. Resta-nos
a constatação de que o Direito e a sociedade trabalham, então, com uma ilusão.
Não podem, com efeito, enxergar, de modo real, o sujeito com quem se relacionam.
Não podem ver o adolescente que há no “infrator”. Sem se desfazerem de suas pro-
jeções, massificadas pela universalidade de um discurso influenciado pela lógica do
capital econômico, que estimula o interesse particular e individualista, não enxer-
gam o humano, sendo essa distorção geradora de graves desacertos quanto às
medidas jurídicas práticas socializantes, aplicadas dentro do contexto da juventude.

Estamos falando da prática da repressão, que surge como saída para o problema da
violência e para o problema do que se convencionou chamar por “criminalidade”.
Esse resultado existe porque a imagem do “mal” está acoplada ao modelo massifi-
cado. E acrescente-se a isso que, tendo como horizonte a repressão, também já não
se vê mais qualquer mudança, posto que a repressão é fruto mesmo da idéia de que
não há mais nada a fazer, de que a trajetória foi perdida. A repressão é considerada
a última resistência. Portanto, ela deve retornar a si própria.

Resta-nos, entretanto, uma porta. Entendemos que o caminho está, justamente, em
confrontarmo-nos com as nossas projeções e identificá-las como tais. A nossa expec-
tativa é de que a Lei possa superar a projeção cultural do poder econômico e consi-
ga, com isso, trabalhar com o humano. Um belíssimo desafio que se apresentaria à

04.O Encontro da Lei com o Humano  15.10.06  22:51  Page 35

34 - Hermes 11

orações que, de alguma
maneira, representam

ditames coletivos

Muitos indivíduos, sobretudo os que compõem as classes econômicas e sociais mais
elevadas, julgam o seu próprio comportamento, em conformidade com a Lei, como
algo natural. Entretanto, para a psicologia, a disposição de um indivíduo para o
comportamento civilizado é constituída, inicialmente, através da dependência de
um outro, sobretudo e no princípio de um outro familiar, que é externo à criança e a
quem ela ama, e que se faz internalizar dentro dela, junto com o seu pensamento,
pela ameaça sentida do abandono e da perda desse amor. Disso resulta o fato de
que o comportamento social é fruto, num primeiro plano, dessa relação com o
outro, ou seja, é resultado de um condicionamento, que, em parte, se traduz na pos-
sibilidade de humanização do indivíduo.

Ao contrário do que pode parecer, esse condicionamento também se mostra rele-
vante na teoria de Jung, ao menos para compreender as ações e o comportamento
da personalidade de um indivíduo em um período inicial. A relação com o outro, na
infância, forma a base para a construção de um superego, e a base constitutiva para
a persona. BYINGTON (1988, p.17) considera digno de nota o processo que leva à
formação da persona, embora ressalte a importância de este arquétipo não vir a se
confundir com uma individualidade mais profunda. Afirma o autor: “(...)o que os
behavioristas afirmam sobre os poderes do condicionamento, sobretudo na infância,
é muito útil para compreendermos a força arquetípica da persona”.

O superego é, assim, em parte modelado pela família, e está mais estreitamente vin-
culado, no início, ao discurso e ao comportamento dos pais. WEIG e ABRAMS (1999,
p. 72) descrevem o processo pelo qual se dá essa configuração, no ego. Referem que
o comportamento proibido pelos pais passa a ganhar o significado, aos poucos, de
proibições internas, isso equivalendo à introjeção das imagos parentais dentro do
filho, e à correspondência da atitude da criança ao padrão de comportamento espe-
rado pelos pais: “(...) A reação de uma criança aos ditames da sociedade passa por
diversos estágios previsíveis. É típico que a primeira resposta seja esconder dos pais
comportamentos proibidos(...) E, finalmente, chega à conclusão de que alguns
pensamentos e sentimentos são tão inaceitáveis que deveriam ser eliminados;
assim, ela constrói um pai/ mãe imaginário dentro de sua cabeça, para policiar seus
próprios pensamentos e atividades – essa é a parte da mente que os psicólogos
chamam ‘superego’(...)”.

UMA REFLEXÃO PARA A SOCIEDADE E PARA O DIREITO
Se meditarmos em cima desses fatos até aqui apresentados descobriremos, sem
muita dificuldade, como nos expressamos por atitudes que encerram conteúdos
implantados por nossos pais e pelo grupo familiar e social em que vivemos. Também
devemos as nossas ações e os nossos pensamentos aos valores implantados, sem
muito escrúpulo, pelo discurso do capital. São todas orações que, de alguma maneira,
representam ditames coletivos, e que influenciam profundamente a nossa disposição
para estar diante da vida e do outro, e para fazer, deles, o nosso julgamento.

Uma atitude introspectiva favoreceria o surgimento de uma consciência voltada
para a percepção da construção da subjetividade, unindo o que, pela falta dessa
consciência, justamente, separa-se: o homem de sua História, de seu meio. Não
compreendemos o espaço do condicionamento social como o ponto final da indi-
vidualidade, mas ele é, certamente, para nós, o ponto inicial, a partir do qual será
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humano, e, talvez ainda mais grave, não se dará o aprofundamento da individuali-
dade daquele que com a Lei trabalha. A individualidade ficará sempre comprometida,
confundida ao discurso.

Contudo, se desfeita a fórmula que faz o jurista vestir a máscara do modelo auto-
ritário repressor, ambos os homens, o jurista e o infrator, aparecerão descobertos em
sua fragilidade, mais livres de preconceitos. Então, juntos, poderão encontrar signi-
ficados plenos para a Justiça, reconstituirão, de forma aberta, o passado, e cons-
truirão o novo, a partir de soluções concretas relacionadas à criatividade, à expres-
são e ao movimento.
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O jurista não pode virar
reflexo do sistema.

Justiça, com esse intuito, seria lograr sair de seus referenciais lógicos, categóricos,
para tentar compreender o que, efetivamente, aconteceu no processo de adaptação
do jovem ao coletivo, e que o levou a uma situação típica de confronto com a Lei.

CANGUILHEM (2002, p. 144), mais uma vez, oferece-nos a possibilidade de uma
reflexão. Para esse autor, o indivíduo saudável é aquele que é normativo, isto é,
aquele que “ultrapassa a norma que define o normal momentâneo”. Em relação à
instituição da Justiça, referindo-nos, mais de perto, ao jurista, exortamos para que
este se abra para um espaço semelhante de superação, dentro do qual trabalhe dei-
xando de lado, em algum momento de seu julgamento, a identificação com o
aspecto racional e excludente da Lei. Isso não significa, ao jurista, abandonar os
princípios do Direito, ou renunciar às regras jurídicas, ou ainda deixar de lado a
interpretação conforme os ensinamentos que aprendeu. Representa apenas a possi-
bilidade de desligar-se dos referenciais próprios do Direito em algum momento da sua
avaliação particular, subjetiva, inclusive para, depois, poder aplicá-los. Os juristas,
tanto homens quanto mulheres, não precisam assumir, o tempo todo, o ponto de
vista da lei, a fim de decifrar os acontecimentos da vida, isto é, não precisam iden-
tificar a complexidade de suas personalidades ao aspecto animoso da Lei, a ponto de
enxergarem o mundo exclusivamente sob a influência de uma instância masculina,
aguerrida e autoritária. Não precisam deixar de ser indivíduos para se tornarem
homens ou mulheres da lei. No seu posicionamento diante dos acontecimentos, ou
ainda no seu julgamento pessoal diante do ato do outro há que existir um espaço
de liberdade, sob pena de, psiquicamente, adoecerem.

Quer nos parecer que o jurista não precise identificar-se à Lei, para aplicá-la. Não é
necessário tornar-se, ele, a Lei. Ao contrário, o jurista deve cultivar sua alteridade
diante da Lei. Os que se deixam identificar com a regra acabam sofrendo mais
intensamente a influência de discursos variados, que manipulam a consciência de
seus destinatários. Dentre esses discursos encontra-se o do poder econômico, que,
como todo discurso forjado por interesses individualistas, leva à alienação. Para os
que fazem toda a sua personalidade adequar-se ao modelo excludente e normativo
da Lei, a norma legal encarna a medida em razão da qual, exclusivamente, os
homens deverão ser avaliados. Porém, esses indivíduos não percebem que, por trás
desse ideal normativo, existe o sistema econômico que manipula e que define a
norma jurídica como instituidora do normal. São as características do poder eco-
nômico que, em parte, definem a norma legal como criadora do normal, dentro de
uma esfera política, na sociedade.

Entendemos que a aplicação da norma legal, pelo jurista, não possa constituir o
simples reflexo do sistema que, com seu espírito econômico, a informa. O pensa-
mento do jurista deve poder distinguir-se do ato de aplicação e de interpretação da
lei, para poder contemplá-lo e poder colocar-se em relação com ele, e não se mis-
turar com o ato. O jurista não pode virar reflexo do sistema. A referência à “segu-
rança da sociedade”, à “eficácia da punibilidade”, são princípios que, interiorizados,
e impressos na persona do jurista, impedem a projeção do “julgador” que há dentro
dele na pessoa de quem é julgado. A Lei passa a existir como barreira para a extensão
afetiva e emocional do “julgador” no infrator. Se a Lei se mantém presa à crença no
padrão discursivo atual, o qual vê na coerção o modelo futuro e permanente de
mutabilidade e de renovação sociais, não se dará nunca o seu encontro com o
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