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A cruz de cada um
Entre punir e ressocializar, legislação penal da República nasceu sob influência de
embates religiosos

Gizlene Neder

1/10/2015  

Charge publicada em 1878 pela Revista Illustrada
retrata padre ultramontano (conservador‐clerical)
discursando contra o casamento civil. Em 1890,
tanto a secularização dos casamentos quanto a
legislação penal passaram para o foro civil.
(Imagem: Fundação Biblioteca Nacional)

Os efeitos da “Questão Religiosa” – que na década de 1870 colocou em confronto a Igreja Católica, o
Estado imperial e religiosos pertencentes à maçonaria – ainda estavam vivos no início da República, e
podem ter influenciado as decisões da justiça criminal brasileira na criação do Código Penal de 1890.
 
Naquelas décadas, os sentimentos políticos apropriavam‐se, de forma difusa ou intencional, das diferentes
culturas religiosas da cristandade ocidental, o que repercutiu na prática punitiva das sociedades modernas
secularizadas. No Brasil, os intelectuais que participavam do debate público circulavam entre o campo
católico ultramontano (conservador‐clerical) e o catolicismo ilustrado (moderno‐conservador, geralmente
ligado à maçonaria). 
 
Do puritanismo protestante veio a opção pela prisão celular (em “solitárias”), baseada na ideia de que o
indivíduo deve ser isolado para refletir sobre seus pecados (crimes). Não se pode avaliar se os ideólogos do
campo jurídico que encaminharam o Código Penal tinham clareza sobre as implicações político‐religiosas da
prisão celular. Mas o campo intelectual refletia os embates entre as culturas religiosas católicas e o
protestantismo. D. Macedo da Costa, bispo do Pará, envolvido no confronto com o imperador D. Pedro II e
na perseguição a maçons, seguiu com suas atividades na imprensa até sua morte, em 1891. Combatia a
chegada do protestantismo pelo norte do país através de missionários norte‐americanos. 
 
As disputas políticas no interior do catolicismo
originaram‐se de divergências teológicas e remontam
ao período colonial. A reforma universitária do
marquês de Pombal (1772) colocou na direção do
ensino, no lugar dos jesuítas, os oratorianos. Eram
opositores, com divergências em relação ao pecado, à
penitência e ao perdão (a salvação). Os oratorianos
defendiam modernidades com ênfase na matemática e
estavam teologicamente próximos do jansenismo do
filósofo francês Blaise Pascal (1623‐1662). Os teólogos
jansenistas (de Jansênio, teólogo católico considerado
próximo do calvinismo) atualizavam as concepções
agostinianas de predestinação ao mal e à graça. Suas
posições penitenciais eram tidas como rigoristas,
enquanto os teólogos tomistas jesuítas eram
probabilistas: levavam em conta a possibilidade do
arrependimento ou do desconhecimento dos pecados
pelo pecador. A defesa da pena de morte, por
exemplo, está associada à concepção rigorista de
predestinação ao mal: implica a descrença na
possibilidade de recuperação dos criminosos. 
 
Rui Barbosa, originalmente maçom, foi o grande artífice do arcabouço jurídico‐institucional da República.
Os reformadores do regime conheciam os argumentos comparativos entre as sociedades europeias
(protestantes e católicas). Diferenciavam suas opções em face das reformas religiosas em relação à ideia
de trabalho. Tavares Bastos defendia, na década de 1860, uma política imigrantista voltada ao norte da
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Europa, protestante, com mentalidade moderna de trabalho. Nas prisões foram introduzidas as oficinas
(mecânica e marcenaria) e criados novos presídios: por exemplo, o presídio de Dois Rios (inovou como
penitenciária agrícola) e a Escola Quinze de Novembro (para menores). 
 
Ao mesmo tempo em que esse campo moderno e reformista chegava ao poder com a República e a
Constituição separava a Igreja do Estado, o catolicismo romano empreendia uma reforma religiosa.
Procurava‐se dissolver as diferenças entre o jesuitismo (papista) e o jansenismo (que havia defendido a
autonomia das igrejas nacionais em relação a Roma). Por seu lado, o neotomismo, progressivamente
adotado a partir do papado de Leão XIII (1878‐1903), resgatou a ordem dos jesuítas. Incorporou uma
reflexão política para a inclusão das relações entre capital e trabalho (“questão social”) na encíclica
Rerum Novarum (de 1891). Optou pela perspectiva penitencial laxista. Neste ponto, foi na contramão dos
reformadores republicanos que procuravam pôr em prática uma perspectiva punitiva mais rigorosa
(“rigorista”).
 
As propostas dos reformadores republicanos para a justiça criminal em 1890 realizavam promessas de
atualização histórica a par com a modernidade europeia e norte‐americana. O sistema daí resultante é
ambíguo: adotou penas que pressupunham a ideia de indivíduo (de inspiração calvinista) em uma sociedade
pós‐abolicionista, predominantemente holista (compreensão integrada do mundo), com hegemonia do
tomismo. Nela prevalecia a visão escravista de mundo e seu desprezo pelo trabalho e pelos trabalhadores.
Com a República, sob liderança de militares positivistas e anticlericais, entraram em vigor dois diplomas
legais que garantiram a permanência de práticas de controle autoritárias: a legislação penal e a
secularização dos casamentos, passando‐os para o foro civil, ambas de 1890. 
 
Sob a inspiração do rigorismo, o Código Penal de 1890 não previa, contudo, a pena de morte. Ao
contrário, espelhou‐se nas necessidades da conjuntura de substituição do trabalho escravo pelo livre. Na
década de 1920, Lemos de Britto publica, pela Imprensa Nacional, o relatório Os Sistemas Penitenciários
do Brasil, defendendo a centralização da justiça criminal pelo governo federal. Seguindo o Código Penal de
1890, cada estado havia produzido seu código de processo penal. O relatório de Lemos de Brito apresenta
fotos e descrições detalhadas sobre os presídios e os presos. As imagens e o texto revelam o esforço de
modernização com influências de ideias e culturas punitivas difundidas nos dois lados do Atlântico.
Apropriou‐se da arquitetura panóptica, inspirada na concepção de disciplina e vigilância do filósofo inglês
Jeremy Bentham (1748‐1832), e de oficinas para ressocialização dos presos pelo e para o trabalho. A ideia
de trabalho numa sociedade que acabara de abolir a mão de obra escrava dava sentido às práticas de
criminalização e punição.
O Código Penal adotou o sistema da Filadélfia, combinado com o de Auburn (também nos Estados Unidos) e
modificado pelo método irlandês, com prisão celular – uma opção pela lógica punitiva do puritanismo
protestante numa sociedade de maioria católica. 
 
Mesmo com a carência de trabalhadores para constituir o mercado de trabalho, a ação ressocializadora das
instituições de justiça criminal não ocorreu. Os investimentos em presídios e na criação de oficinas de
trabalho não deram os resultados esperados. As permanências culturais de longa duração e os sentimentos
políticos relacionados à cultura religiosa acabaram se tornando obstáculos que condenaram à ambiguidade
as modernizações das políticas criminais.
 
A codificação penal adotada no Brasil entre 1890 e 1940 expressou as preferências de parte do campo
jurídico brasileiro (maçom e anglófilo, com Rui Barbosa à frente), com todas as pertinências e os
disparates das apropriações culturais intencionadas ou aleatórias. O resultado é que seguimos, nestes
cento e tantos anos de República, lançando mão das mesmas duas propostas “penitenciais” em relação à
justiça criminal: dependendo do momento, clamamos contra a impunidade ou contra o rigor e o excesso
dos agentes do Estado. 
 
Gizlene Neder é professora da Universidade Federal Fluminense e autora de Discurso Jurídico e Ordem
Burguesa no Brasil. Criminalidade, Justiça e Constituição do Mercado de trabalho (1890‐1927), (EdUFF,
2012).
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