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FIREMEN OF THE SOUU THAT WHAT REMAINS OF THE O EMANO AT THE PENAL INSTITUTION. 

Celina Mendes Garcia 2 

RESUMO 

Esse artigo tenta abordar a questão da demanda, inserida no contexto de uma instituição carcerária 
(Francesa). A dificuldade em situar um lugar de escuta do sujeito, nesse caso o detento, concerne 
não somente aos impasses próprios do trabalho em instituição, mas essencialmente ao aspecto injuntivo 
do social na sua demanda de reparação. Nota-se uma incompatibilidade da psicanálise com 
a prescrição terapêutica num quadro de juridicidade excessiva 

Palavras-chave: demanda, prisão, inconsciente, detento, terapia, psicanálise. 

ABSTRACT 

The firefighters of the soul: what is left of demand in face of demands of the penal institution. This article 
takes the question of demand - according to the Psychoanalytic approach- within the context of 
a penal institution in F rance. The difficulty to loca te the listening place of the subject, in this 
case the inrnate, is related not only to the conflicts of the institutional work, but also to the injunctive 
nature of the social context and its demand of reparation. This paper observes an incompatibility 
between Psychoanalysis and the therapeutic prescription in a context of excessive conformity to judicatory 
proceedings and the law. 

Key-words: demand; prision; uncounscious; prisioner; therapy; psychoanalysis. 

1 Esse texto toma como base reflexões advindas a partir de um trabalho de atendimento num serviço de psiquiatria no interior de uma 
prisão «Les Vignettes» à Vai de Reuil (França) comportando 800 detentos, com penas de 6 anos à prisão perpétua. Em 1977, foram 
criados na .França os CMPR (centro médico-psicológico regional) , posteriormente (1986) denominados SMPR (serviço médico-psicoló
gico regional). Inicialmente ligado ao ministério da justiça, tais serviços dependem atualmente do ministério da saúde e definem-se por 
uma dupla tutela: a penitenciária assegura o quadro carcerário, ao passo que a administração de saúde pública intervém com a equipe 
psiquiátrica que o SMPR comporta (educadores, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatra). Esse serviço depende de um centro 
hospitalar especializado, constituindo um setor extra-hospitalar. Seu funcionamento consiste essencialmente em entrevistas terapêu
ticas, e isso a partir da demanda do detento. Além disso, existem casos de internamento em hospital psiquiátrico para os casos de 
doença mental, devido ao aumento do número de psicóticos na prisão. 

2 Graduada em psicologia. Trabalha atualmente num Centro médico de consultas, atendendo crianças e adolescentes (França) . Participa 
dos seminários da Associatíon Lacanienne Jnternationale (ALI). - E-mail:ceg@club-internet.fr 
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No presente texto gostaríamos de ressaltar al
gumas considerações relativas a esse lugar de escuta 
"psi" bem como o que pode vir a se relacionar com 
essa rubrica dita "terapêutica", por sinal mui to com um 
no nosso cotidiano3. É então, com base em algumas 
observações feitas num serviço médico-psicológico 
(SMPR) numa prisão que tentaremos evocar alguns 
problemas. O que faz sua "especificidade" se tanto é 
que existe uma, e seus impasses? Fora os riscos pró
prios do trabalho em instituição carcerária, as ques
tões que seguirão ultrapassam a especificidade desse 
serviço, evitando criar uma nova especialidade. Nes
se sentido, seria interessante interrogarmos se um tra
balho de escuta do Sujeito, tal como a psicanálise o 
considera, seria possível. Em que lugar "psi" nos situ
amos quando nos encontramos na "prisão"? Essa ques
tão somente se justifica se levarmos em conta alguns 
aspectos relevantes dessa prática terapêutica numa 
instituição penitenciária. Essas interrogações tocam di
retamente a questão da responsabilidade penal, levan
do em conta o aumento do número de psicóticos na 
prisão e, conseqüentemente, a rarefação da impronúncia 
psiquiátrica4 . Sem falar os riscos de um deslize em di
reção a uma juridicidade que atribui à sanção penal 
um valor terapêutico dentro de um discurso vitimário 
ambiente. As discussões advindas ao longo dessa jor
nada permitem situar notadamente o "processo" no 
qual medicina e justiça encontram-se imbricadas. As 
conseqüências provindas de uma suposta confusão de
vido a uma permutabilidade de lugares e funções no 
par justiça/medicina serão evocadas ao longo desse 
texto, sobretudo porque o SMPR concentra tais 
questionamentos sem saber. Um dos efeitos perversos 
da medicina psiquiátrica na prisão (com o surgimento 
dos SMPR desde os anos 70) seria o de familiarizar o 
mundo judiciário com a idéia de que a psicopatologia 
não seria incompatível com a detenção. Podemos en
tão, paradoxalmente, perguntar-nos se a criação dos 
SMPR não viria a favorecer o aumento de psicóticos 
na prisão, ao mesmo tempo em que verificamos a re
dução de leitos psiquiátricos, num movimento que ten
deria a supor a destruição da psiquiatria. Como a 
realidade o atesta, o critério de "avaliação" da loucu
ra vem sendo objetivado segundo a incidência da 
periculosidade do doente, num âmbito que privilegia 
o simples ponto de vista consensual. Vale salientar que 
a prática mais idealizável não se encontra isenta de 
qualquer constrangimento social. Que existam impe-

dimentos e dificuldades próprios ao funcionamento 
da penitenciária, como em qualquer outra instituição, 
não impede, todavia, alguns questionamentos. 

Somos nós, os "psis", os escolhidos a levar a ''boa 
fé" a uma população de excluídos, decaídos sob a barra 
da justiça, e a quem a sociedade demanda reparação? 
Essa demanda social provoca a alternativa seguinte: ou 
se trata de uma proposta dissimulada por uma nova 
ortopedia ocasionando uma desresponsabilização do 
sujeito? Ou antes, estaríamos efetivamente num lugar 
que atribuiria à pessoa que demanda, nesse caso o pre
so, de engajar-se, "se ele o deseja", num trabalho subje
tivo centrado na fala ? 

Certamente existe um leque de situações vari
adas nas quais somos chamados, e do qual depende o 
modo de intervenção próprio do trabalho 
institucional. Algumas situações de urgência, a infor
mação de um detento que descompensa, um outro que 
ameaça incessantemente com atos suicidas, outros 
menos" clássicos" relevando um estado de aflição agu
da, mas todos testemunhando, em suma, um modo 
de apelo, o qual valeria a pena refletir sobre a moda
lidade da "resposta". Ora, se utilizamos esse termo 
"resposta", é precisamente para ilustrar o lugar no 
qual nos achamos atualmente, uma vez que se trata 
nesse "apelo" de apagar o fogo com uma presença 
"psi", acabaríamos tomando difícil, quando não im
possível essa demanda suposta terapêutica. Daí a ne
cessidade de uma reflexão sobre esse lugar "psi", sobre 
a ética de uma prática do sujeito, em detrimento dos 
quais deslizamos em direção a uma prática/método 
de negociação de urgências. Os lugares tornam-se 
permutáveis segundo as pessoas de plantão nesse dia, 
como o jogo do cubo, em que o deslocamento do lu
gar vazio pelas peças vizinhas tentam eliminá-lo, a 
fim de que possam permanecer unidas, formando um 
bloco bem soldado, em que nada venha a faltar. 

Além disso, esse tipo de procedimento não é 
somente próprio à instituição carcerária; notamos atu
almente um movimento crescente no social, onde o 
que importa é responder o mais rápido possível ao 
sinal de alarme. Os "psi" não se tornaram cada vez 
mais presentes nas cenas das catástrofes que prolife
ram no nosso cotidiano? Somos os novos bombeiros 
da alma? 

A possibilidade de um trabalho de escuta do 
sujeito, segundo a psicanálise, necessita de um ope-

3 Vale salientar que tais observações inserem-se no contexto social francês. O aspecto paradoxal dessa urgência de " tratamento , de 
alguns criminosos banidos da sociedade, e o apelo feito aos " psi "· 

4 Isso foi objeto de discussão numa jornada organizada pelo Jornal Francês de Psiquiatria (JFP): "Faut-il juger et punir les malades 
mentaux criminels"?" É preciso julgar e punir os doentes mentais criminosos , ? (No Centre Henry Rousselle -Paris -setembro/2001) 
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radar: a demanda na instauração da transferência. 
Mas então, o que é uma demanda na medida em que 
ela não se confunde com a necessidade? Já que nesse 
contexto constatamos um amalgama entre demanda 
e necessidade numa exigência de satisfação. 

Não há demanda que não passe pelo desfiladei
ro do significante, no sentido em que uma vez que este 
último define-se por oposição radical. De igual manei
ra, a mola da demanda supõe um endereçamento por 
meio de um significante destinado ao outro. 

A demanda é por si mesma tão relativa ao 
Outro que o Outro se encontra imediatamen
te na postura de acusar o sujeito, de repeli-lo, 
ao passo que evocando a necessidade, ele o 
autentifica, o assume, o homologa, o traz para 
si, já começa a reconhecê-lo, o que é uma sa
tisfação essencial. O mecanismo da demanda 
faz com que o Outro, por natureza, se oponha 
a ela; poder-se-ia também dizer que a deman
da exige, por natureza, para ser sustentada 
como demanda, que a ela haja oposição5 

La demande est par soi-même si relative à 
1' Autre, que 1' Autre se trouve tout de suite en posture 
d' accuser le sujet, de le repousser, alors qu' en 
évoquant le besoin, il authentifie celui-ci, ill'assume, 
ill'homologue, ill'amene à lui, il commence déjà à le 
reconnaltre, ce qui est une satisfaction essentielle. Le 
mécanisme de la demande fait que 1' Autre par nature, 
s'y oppose, on pourrait dire encare que la demande 
exige par nature, pour être soutenue comme deman
de, que l'on s'y oppose» (LACAN, 1957/58, p.87) 

A respeito das consultas no SMPR, muitas ve
zes são os Juízes de execução penal que induzem o 
preso, quando não o obrigam, a procurar um <<psi». 
Nesse aspecto confrontamo-nos diretamente com a ca
ricatura que pode tomar a demanda nesse contexto 
de tratamento6• Trata-se de uma confusão, nesse caso, 
entre demanda e necessidade, e isso com vistas numa 
avaliação eficaz pronta para confortar a sociedade no 
seu pedido de reparação levado ao extremo, de for
ma que nenhuma falha venha a se instalar. O discur
so ambiental considera que haveria esperança, que o 
risco de reincidência se acharia em baixa desde que 
os detentos pudessem beneficiar dos espaços <<psi». E 

5 Tradução pela autora do seminário V de J. Lacan. 

por que não? O fato é que, a potência com a qual al
guns profissionais acreditam obter resultados nessa 
ilusão de tratamento, em nome de um relativismo 
comportamentalista, levaria a crer que nesse lugar dito 
<<psi>> haveria um «conselheiro-amigo» com quem o 
paciente pudesse se confessar. Sem que a questão do 
sujeito seja realmente colocada, tudo deve permane
cer numa objetividade cada vez mais transparente: <<é 
isso»! Efetivamente, nesse conteste terapêutico ocor
re ao detento dizer algo referente ao seu <<negócio>/. 
No entanto, certos detentos-<<vítimas», devido ao 
mecanismo, unindo demanda terapêutica a permis
sões de saída, acabam eles mesmos impondo suas pró
prias apreciações concemindo ao" affaire" pessoal, sem 
que possam submeter-se às condições, às regras que 
um trabalho clínico exige. Mais que um mecanismo, 
trata-se de uma engrenagem. Freqüentemente, certos 
juízes propõem aos presos uma visita ao <<psi», com 
vistas numa remissão da pena, de tal maneira que ha
veria um tipo de contrato por meio do qual o juiz de
lega seu poder (a remissão da pena) ao <<psi» que 
aliviaria a pena do detento! 

De quem vem a demanda? Da Justiça. Deman
da do quê? Não seria de poder livrá-la de uma angús
tia ligada ao mesmo tempo ao insuportável induzido 
nessa relação ao criminoso, e ao risco ao qual o social 
encontra-se exposto? A prescrição terapêutica tem 
como dever dar um sentido ao buraco deixado por 
qualquer ato criminal. 

Não é preciso "terapeutizar" o psíquico: 
Freud também pensava isso. Ele pensava não 
ser preciso apressar-se em curar. Não se tra
ta nem de sugerir, nem de convencer>>8 . <<Il 
ne faut pas thérapier le psychique, Freud 
aussi pensait ça. 11 pensait qu'il ne fallait pas 
se presser de guérir. 11 ne s' agi t ni de 
suggérer, ni de convaincre (LACAN, 1977, 
p.172) 

Nesse serviço, já mencionado anteriormente, 
tanto o juiz de execução penal quanto o <<psi» desem
penham suas funções, mas podemos notar um ganho 
do terreno judiciário sobre o terapêutico. Como se pu
desse existir uma espécie de clínica judiciária especi
alizada em criminologia disponível ao uso do social! 

6 Como foi sublinhado pelo Sr. Lemoine na sua apresentação na jornada que anteriormente mencionamos, e que intitulara " obssessão 
do tratamento» (faremos nossa própria tradução) : " não terá escapado a ninguém que se trate, caso bem deseje fazê-lo, e que se não 
quiser tratar-se que não se trate, e ainda assim quando acompanhado de dois guardas para consultar o psiquiatra, os resultados não 
são forçosamente garantidos ., . 

7 Em francês os presos utilizam freqüentemente o termo "affaire" para falar do ato criminal, (« mon affaire »)o que não elimina o 
contexto no qual esse significante encontra-se proferido. 

8 Tradução pela autora do texto do Lacan. 
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O terapeuta encontra-se duplamente manipulado, ao 
mesmo tempo pela justiça e pelo paciente (o preso) 
que espera uma resposta à sua demanda imperativa 
concernindo diretamente a um insuportável do qual 
gostaria de livrar-se, ficar aliviado. O criminoso per
manece colado ao seu ato, sem nenhuma interroga
ção no tocante à questão do seu desejo. O terapeuta 
encontra-se então instrumentalizado por uma arma 
judiciária, fazendo valer sua força através de um ulti
mato decisivo: a prescrição terapeutica! 

A Psicanálise foi desprezada não apenas por 
aqueles que demandam, como também pelos 
próprios clínicos. Tais profissionais são solici
tados a intervir com um ato ao invés da fala. 
Chegar a um fim através de um <<pôr em ação» 
rigorosa da vontade daquele que demanda. Sua 
avaliação consiste em não mais atenuar um sin
toma, aliviar ou acalmar um sofrimento psíqui
co. Essa atitude exclui qualquer interrogação 
sobre a articulação da demanda e a posição sub
jetiva daquele que demanda, anula radicalmente 
a subjetividade desse a quem ela se destina. O 
médico ou cirurgião, respondendo nesse pon
to à demanda através de um ato, certamente 
entrega logo ao paciente o objeto suposto 
satisfazê-lo, mas aceita, por aí mesmo, serre
duzido ao papel de instrumento daquele que 
o solicitou>>9. <<la psychanalyse ffit méprisé non 
seulement par les demandeurs mais aussi par 
les praticiens. Les praticiens sont sollicités à 
intervenir sur un acte plutôt que par la parole. 
Arriver à une fin par la rnise en acte rigoureuse 
de la volonté du demandeur. Leur évaluation 
a été non pas de tempérer un symptôme, de 
soulager ou d' apaiser une souffrance 
psychique. Cette attitude qui exclut toute 
interrogation sur l'articulation de la demande 
et la position subjective du demandeur, annule 
radicalement la subjectivité de celui à qui elle 
s'adresse. Le médecin ou !e chirurgien, en y 
répondant à la demande par un acte, procure 
certes imrnédiatement au patient l'objet censé 
!e satisfaire, mais accepte par !à même d'être 
réduit au seu! rôle d'instrument de celui qui 
I' a sollicité (FRIGNET, 2000, p.141) 

Freqüentemente o apelo feito à psicanálise se 
reduz a uma técnica de significação ao alcance de to
dos, como se se tratasse de um contrato estabelecido 
com o inconsciente, a fim de fixar todos os atos come-

tidos num determinismo individual e absoluto, sem 
deixar de acrescentar uma <<concepção sanitária da 
pena/agia>> (LACAN, 1950, p. 139). O que Lacan quis 
dizer quando ele afirmava que a psicanálise resolve 
um dilema da teoria criminológica: <<ao irrealizar o 
crime, ela não desumaniza o criminoso. Mas ainda, 
pela mola da transferência ela dá acesso ao mundo 
imaginário do criminoso, que pode ser para ele a por
ta aberta para o real10• Lemos essa frase tendo em vis
ta a questão da causa e do desejo. Com efeito, o 
irrealizado do crime seria da ordem do não realizado, 
da outra cena onde jaz o desejo. O inconsciente con
siste nessa hiância que somente pode ser dita pela lei 
do significante. É o meio pelo qual o sujeito pode 
humanizar-se, falando algo sobre seu ato que vem 
responder a esse x do desejo. Sobre essa questão, po
demos referir-nos a uma citação de Lacan quando es
creve sobre crime das irmãs Papin: 

Elas arrancam os olhos como castravam as 
Bacantes. A curiosidade sacrílega que cons
titui a angústia do homem desde as priscas 
eras, é ela que as anima quando desejam suas 
vítimas, elas acossam em suas feridas hiantes 
o que Christine mais tarde, perante o juiz, 
devia chamar em sua inocência, o <<mistério 
da vida (LACAN, 1987, p.390) . 

A relação entre o desejo do sujeito e o ato co
metido não implica nenhuma continuidade. O fato de 
simplesmente colar o ato ao criminoso consistiria 
numa reconstituição de fatos, próprios de uma 
enquete policial, induzindo uma fixação na qual o 
sujeito se satisfaz da cristalização de seu crime res
pondendo a interrogação mais elem.:!ntar: quem? 
como? por quê? Nesse sentido não há mais lugar para 
a dúvida, para o fracasso, e, por conseqüência, ne
nhum obstáculo ao que possa vir a sustentar o pensa
mento enquanto tal. Além disso, podemos parafrasear 
a injunção de Lacan- <<Não é preciso terapeu tizar .. . >> -
para não cair no través inverso, a saber, que também 
não precisa psicanalisar o motivo dos atos criminais 
dos presos. A questão do desejo nas irmãs Papin não 
é um paradigma de criminologia, não obstante, ela 
permite antecipar a relação entre o desejo e a lei do 
significante, a fim de mensurar os efeitos disso sobre 
o sujeito criminoso. Seguindo essa mesma linha de 
pensamento, evocaremos a passagem de um livro cujo 
título sucitaria por si só a curiosidade do leitor: O ho
mem que quer ser culpado (STANGERUP,1964, p.54)11 . 

Seria interessante citar o prólogo: 

9 Tradução pela autora do livro de H. Frignet, sobre o transexualismo. 
10 Idem. p.137 
11 Tradução pela autora do livro mencionado. 
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Um homem mata com selvageria sua mulher. 
Atualmente o negócio seria considerado 
como uma crônica policial banal. Mas 
encontramo-nos em alguma parte da Euro
pa, num mundo de pedra, acolhedor e glaci
al onde tudo é normalizado. Não há mais 
culpados. Dessa forma, Torben, o assassino, 
é tratado como deve: confiado aos psiquia
tras e em seguida posto em liberdade. Ele 
continua a reivindicar, portanto, sua culpa
bilidade. Contra a opinião dos peritos da 
nova ordem social, sociólogos, educadores, 
ele demanda a ser julgado. Dispõe-se então 
de todos os meios para suprimi-lo: drogas, 
sessões de antiagressividade, internamento 
psiquiátrico. Com efeito, ele representa uma 
grave ameaça para uma sociedade onde tudo 
é obrigatório, até mesmo a felicidade. 

As entrevistas psiquiátricas que se seguem 
após o assassinato de sua mulher ocorrem num tipo 
de atmosfera, em suma, amistosa, onde paciente e 
psiquiatra partilham o mesmo gosto literário. Torben, 
uma vez liberado, inicia uma busca desenfreada para 
obter o reconhecimento de sua culpabilidade, mas 
que pena, essa palavra foi banida do código da lín
gua. Alguns organismos encarregados em assegurar 
o controle da sociedade, entregam o CAF (Certifica
do de Aptidão Familiar) àqueles aptos a exercer o 
papel de pais. Outros, tal como o INSTRAL (institu
to nacional de Racionalização da Linguagem), toman
do como referência o texto de Orwell, filtra ou até 
mesmo elimina qualquer palavra portadora de am
bigüidade, permitindo exprimir a realidade de ma
neira mais habilidosa. 

Desde então, podemos ressaltar a existência de 
um sistema de codificação metalingüístico em que o 
desaparecimento de uma palavra amputa o sujeito do 
sistema de referência significante que poderia vir a 
restituir sua posição subjetiva. O personagem do ro
mance citado, encontra-se «liberado>>, embora puni
do pela impossibilidade de poder recuperar seu fi
lho, e tudo isso, em nome de urna regra de conduta. 
As palavras tais como culpabilidade, castigo, não exis
tem mais. Ao invés de culpado, Torben obtém o esta
tuto de desequilibrado! «ÜS colaboradores>>12 , ocupados 
em assegurar o bem-estar social, operam um policia
mento mental numa paranoização da vida cotidiana. 

Se retomamos à questão da culpabilidade, em 
que aspecto poderíamos pensá-la corno sendo a mola 
da responsabilidade do sujeito? 

12 Educadores, psicólogos, sociólogos. 

Toda sociedade, por fim, manifesta a relação 
do crime com a lei através de castigos cuja 
realização, sejam quais forem suas modali
dades, exige um assentimento subjetivo>> 
(LACAN, 1950, p.128). 

Que o sujeito diga «estou pagando minha dívida 
( ... ) sou responsável ( ... ) lamento o que fiz», isso não é 
suficiente para liquidar a questão da culpabilidade. 
Ela somente se coloca quando o sujeito se engaja numa 
via segundo a qual seu desejo o situa enquanto divi
dido. A dívida simbólica e a culpabilidade não se re
duzem a uma simples confissão enquanto despojo 
subjetivo. Antes, elas suscitam os impasses do desejo 
para o sujeito numa confrontação à castração. Ainda 
que evocar a dívida simbólica na sua articulação com 
a culpabilidade mereceria algumas precisões quando 
se trata de um sujeito psicótico, neurótico ou perver
so, cuja relação à castração difere radicalmente. 

É nesse sentido que tentamos tecer alguns comen
tários, por demais gerais, acerca da demanda nesse ser
viço acima mencionado, com o intuito de demarcar a 
distinção entre demanda e necessidade. É apenas a par
tir da demanda que surge o sujeito desejante. Para a psi
canálise, a responsabilidade interessa diretamente o 
sujeito na sua relação à castração. A fórmula lacaniana
o significante é o que representa o sujeito para um outro 
significante- implica uma determinação do sujeito pelo 
significante. O que conta é o aspecto heterogêneo da lin
guagem em oposição à idéia da linguagem enquanto 
instrumento do pensamento. Ora, a referência a esse 
romance ilustra diretamente essa vontade de transpa
rência, em que uma palavra deve forçosamente impli
car uma certeza da ordem do "é isso"! E se assim for, 
restaria ainda algo do sujeito, nesse ponto em que cons
tatamos um verdadeiro ataque ao significante? 
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