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RESUMO 
 

Este estudo teve como objetivo geral verificar se um ato criminoso pode ser considerado 

uma passagem ao ato. Para isso foi realizado um estudo do caso escrito por Foucault no livro 

"Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão". Pierre Rivière foi um 

francês que aos 21 anos, em 1835, matou, a golpes de foice a mãe, a irmã e o irmão. Neste artigo, 

o caso foi discutido de acordo com a teoria psicanalítica, enfatizando algumas considerações de 

Lacan. No estudo de caso foi possível observar que o ato criminoso muitas vezes está relacionado 

à psicose, portanto a uma passagem ao ato, mas algumas vezes é cometido por neuróticos, 

quando suas atuações falham. Ao finalizar apontamos a necessidade de estudos que ampliem os 

conhecimentos acerca da passagem ao ato e seus desdobramentos. 
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 INTRODUÇÃO 

  

 A Passagem ao ato, possibilidade de resposta do psicótico, é uma questão importante a ser 

levada em conta nos crimes. Lacan fala que a passagem ao ato é uma resposta do sujeito que não 

passa pela cifração do sintoma. O sintoma para a Psicanálise é visto como uma cifra, um enigma, 

que solicita ser decifrado. Para a Psiquiatria, entende-se por passagem ao ato uma conduta 

imotivada, ou seja, a ação do sujeito não obedece ao princípio do prazer e não visa o bem estar 

(CALAZANS; BASTOS, 2010). 

 Um dos papéis da Psicanálise é de demonstrar a atitude simbólica do crime. É diferente 

um ato criminoso desencadeado por delírio, ou por um impulso, como nos crimes imotivados, 

nos quais não apresentam delírio como causa (SALUM, 2009). Para LACAN (2003), a 

Psicanálise também é capaz de desencadear a verdade do ato, fazendo com que o criminoso se 

comprometa e assuma suas responsabilidades, aceitando um justo castigo. 

 Verificar se o ato criminoso pode ser considerado uma passagem ao ato se constitui no 

objetivo geral desta pesquisa. Além de definir a passagem ao ato, para a Psicanálise, a pesquisa 

ainda perpassou pela definição de ato criminoso, e buscou estabelecer uma relação entre ambos. 

 O presente estudo se justifica por possibilitar aos profissionais que trabalham com sujeitos 

que cometem atos criminosos ampliar as suas ações e estratégias de intervenção. O estudo 

localiza ainda os novos arranjos dos sujeitos que cometem crimes na contemporaneidade. 

Durante o trabalho desenvolveram-se as hipóteses de que um ato criminoso pode ser considerado 

uma passagem ao ato e que nem todo crime é uma passagem ao ato. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado um estudo de caso de natureza 

descritiva. Tanto Becker (1994) como Goldenberg (1997), afirmam que este tipo de estudo teve 

origem nas pesquisas médica e psicológica. No estudo de caso ocorre uma análise detalhada do 

caso e se propõe a explicar a forma e a dinâmica da patologia do sujeito. Este tipo de estudo se 

mostra especialmente significativo nos estudos que buscam a expressão e a compreensão de 

determinada experiência. Importante salientar que o caso é uma unidade de análise. O caso pode 

ser apenas um indivíduo, um papel desempenhado por alguém ou alguma organização, 

comunidade, podendo ser até uma nação (COELHO, 2007).  

Esta pesquisa contou com o estudo de um caso específico descrito por Michel Foucault 

(1977) em seu livro: "Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão". 
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Segundo Coelho (2007) utilizar um único caso é adequado para esclarecer as proposições de 

determinada teoria.  

Relacionando este estudo ao objetivo inicial proposto, observa-se que nem todos os atos 

criminosos podem ser chamados de 'passagem ao ato'. Apesar da grande maioria deles ser 

cometido por psicóticos. 

 

 RELATO DO CASO 

 

 Este estudo baseou-se no livro de Foucault (1977) intitulado "Eu, Pierre Rivière, que 

degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão". 

 Jean Pierre Riviere matou com uma foice sua mãe Victorie, grávida de 06 meses, sua irmã 

Victoire Rivière e seu irmão Jules Rivière. Logo após o assassinato, Jean Pierre Rivière foge e, 

então, começam as especulações acerca do crime. Depois de vários depoimentos de pessoas da 

família e vizinhos a respeito daquela família e do assassino, o prefeito decreta prisão para Pierre 

Rivière.  

 Após alguns dias, uma pessoa encontra Pierre andando pelo bosque e decide o trancar em 

um quarto até que os policiais o fossem buscar. Ele foi encontrado com um arco e uma flecha, 

duas facas, um canivete e também um bastão de enxofre.  

 Em seu primeiro interrogatório, Pierre ao ser indagado em dizer o motivo que o levou a 

cometer tal crime, responde que os matou a mando de Deus, pois sua mãe e seus dois irmãos 

“estavam unidos”. Sem entender, o que quis dizer com “estavam unidos”, o juiz o pede para 

explicar melhor. Ele diz que, estavam unidos para perseguir seu pai. O juiz questiona sua 

resposta, pois diz que Deus não mandaria ninguém cometer um crime deste. Pierre responde ao 

Juiz lhe dizendo uma passagem da Bíblia, afirmando ter lido várias vezes a Bíblia. O juiz o 

pergunta se já tinha tempo que ele vinha planejando tal ato e o porque. Ele responde que havia 

planejado o crime há uns 15 dias antes do ocorrido e o motivo era que seu pai era muito 

perseguido e não podia trabalhar por conta desta perseguição. Relata que um dia estava em um 

campo e Deus apareceu acompanhado de anjos e o ordenou. Pierre conta detalhadamente por 

horas, sobre sua história e o modo em que seus pais viviam, prometendo transcrever tudo o que 

tinha dito no tribunal. Seu relato começa da seguinte forma: 

 

Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, e querendo tornar 
conhecidos os motivos que me levaram a esta ação, escrevi toda a vida que meu pai e 
minha mãe levaram juntos durante seu casamento. Fui testemunha da maior parte dos 
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fatos que estão escritos no fim desta história, no que se refere ao princípio, ouvi meu pai 
contar, quando falava disso com seus amigos, e também com sua mãe, comigo e com os 
que disso tinham conhecimento. Em seguida direi como decidi cometer esse crime, o 
que [eu] pensava então, e qual era minha intenção, direi também qual era a vida que 
levava entre as pessoas, direi o que passou no meu espírito depois de cometer esta ação, 
a vida que levei e os lugares por onde passei desde o crime até minha prisão, e quais 
foram as resoluções que tomei. Toda essa obra será escrita em estilo muito grosseiro, já 
que sei apenas ler e escrever; mas, contando que se compreenda o que quero dizer, é 
tudo o que peço, e redigi tudo da melhor maneira possível (FOUCAULT, 1977, p. 51).  
. 

  

 Em seu relato, Pierre começa contando sobre o relacionamento de seus pais, seu 

nascimento, o nascimento dos irmãos, o crime e como foi após o crime. Relata que seu pai, Pierre 

Margrin Rivière, resolveu pedir à sua mãe, Victoire Brion, em casamento, pois as idades e as 

fortunas combinavam bem, sendo assim, ela lhe foi prometida. Namoraram durante seis meses, 

mas os pais de Victoire mudaram de ideia e não queriam mais o casamento. Depois de um tempo, 

entretanto, finalmente os pais de Victoire aceitaram o casamento.  

 No dia do casamento não houve festa e não dormiram juntos, pois a mãe de Pierre tinha 

receio do que seria dela se engravidasse e que, logo depois, seu marido precisasse servir o serviço 

militar. Sendo assim, o pai de Pierre não insistiu para que dormissem juntos. Depois do 

casamento, sua mãe, Victoire, continuou morando com seus pais, e seu pai ia lá para fazer os 

trabalhos agrícolas necessários. No inicio do casamento, ele a visitava com frequência, mas 

sempre era recebido com frieza por parte da esposa, fazendo com que evitasse visitá-la.  

 No inicio de 1815, nasce Pierre Rivière. Logo após o parto, Victoire ficou muito doente, 

mas seu marido tomou todos os cuidados necessários para que ficasse boa logo.  Depois do 

primeiro filho, o casal só dormia junto quando Riviere ia preparar o trigo, rachar a lenha, plantar 

árvores, fazer cidra, dentre outros serviços. Mas no ano seguinte, novamente sua mãe deu a luz a 

uma menina, que se chamou também de Victoire, desta vez sua mãe passa a morar com seu pai.  

 Após o nascimento da filha, a doença da mãe de Rivière voltou de maneira muito 

acentuada, cujos sintomas perduraram por três meses. Neste tempo ela recebeu os cuidados do 

marido e de sua sogra. Pierre Rivière relata que quando sua mãe estava quase melhorando, seus 

avós maternos pedem para sua mãe voltar para casa deles, e ela aceita. Victoria, mãe de Pierre, 

falava para as pessoas da cidade que estava voltando para a casa de seus pais porque não era bem 

tratada e que lhe falta algumas coisas. Nesta época, ela passou a odiar seu marido. Daí em diante, 

começou a fazer muitas coisas para aborrecer seu marido.  
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 Os pais de Pierre tiveram mais quatro filhos (Aimée, Prosper, Jean e Jule). Moravam com 

o pai, Pierre Rivière (desde os 10 anos de idade), Aimée, Prosper, e também Jean. Sua irmã 

Victoire e seu irmão Jule sempre ficaram com a mãe. 

 Pierre conta sobre o momento do crime. Relata que esperou sua irmã Aimèe ir, 

juntamente com sua avó, ordenhar as vacas. Nesse momento ele pegou uma foice entrou na casa 

de sua mãe e a matou. Logo em seguida foi a vez de sua irmã e por ultimo seu irmão. Depois saiu 

em direção ao bosque e jogou sua foice em um trigal. Acerca desse momento Pierre diz as 

seguintes palavras:  

 

Enquanto ia, senti enfraquecer aquela coragem e aquela idéia de glória que me 
animavam, e quando me afastei mais e alcancei o bosque, recuperei completamente 
minha razão, ah, será possível, perguntei-me, monstro que sou! Desgraçadas vítimas! 
Será possível que eu tenha feito isso, não, é apenas um sonho! Ah, não, é 
demasiadamente real! Abismos, abram-se sob os meus pés; terra, engula-me; chorei e 
me rolei no chão, deitei-me e examinei o local e os bosques, já tinha estado lá outras 
vezes. Ai de mim, nunca pensei encontrar-me um dia aqui neste estado; pobre mãe, 
pobre irmã, culpadas talvez de alguma maneira, mas jamais tiveram idéias tão indignas 
quanto as minhas, pobre criança infeliz, que vinha comigo trabalhar no arado, que 
conduzia  cavalo, que já arava sozinho, estão aniquilados para sempre, esses infelizes! 
Nunca mais reaparecerão! Ah, céu, porque me destes a existência, porque me conservais 
ainda (FOUCAULT, 1977, p.104).  

 

 Pierre em seu relato confessou que se entregou a justiça, mas, com receio em contar a 

verdade, resolveu dizer que tinha sido levado por visões. Pierre alegou que viu espíritos e anjos 

que o mandaram fazer aquilo por ordem de Deus, e que o levariam para o céu depois de ter feito 

o que ordenaram. Mas é notável em seu relato que quando se voltou para a realidade, se 

arrependeu.  

 No julgamento final, Pierre Rivière foi condenado por crime de parricídio à pena de 

morte. Após essa decisão, o rei recebe um parecer sobre o estado mental do acusado que constava 

que, desde os quatro anos de idade, Pierre Riviève demonstrou sinais de alienação mental, e que 

esta alienação persistiu. Dizia ainda que depois dos homicídios tal alienação ficou menos intensa 

e, que esses homicídios, ocorreram devido ao delírio. Depois de receber este ‘Parecer’, o rei 

substituiu a pena de morte pela prisão perpétua.  

 Com o passar do tempo começaram a notar, em Pierre, sinais evidentes de loucura. Ele 

afirmava com insistência que já estava morto e não tomava mais nenhum cuidado com seu corpo. 

Pierre ameaçava matar as pessoas se elas não atendessem o seu desejo de lhe cortarem o pescoço. 

Depois que começou com as ameaças foi isolado, se aproveitando da situação para, finalmente, 

se matar.  
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 DISCUSSÃO DO CASO 

 

 O presente estudo de caso se constrói a partir da teoria psicanalítica. A psicanalista 

Gontijo Salum (2009) afirma que o ato criminoso é uma forma que o sujeito encontra de obter 

uma satisfação direta, sem passar pelos contornos do desejo, da simbolização e da castração 

(GONTIJO SALUM, 2009). O ato criminoso seria então uma defesa contra o desencadeamento 

psicótico (ZAGURY apud ALMEIDA, 2008). 

 A Psicanálise teria a finalidade de discorrer acerca do caráter simbólico do ato criminoso. 

O ato não é absoluto nele mesmo. A Psicanálise lacaniana vai então perguntar qual foi a força 

que desencadeou o ato e quem foi o sujeito que o realizou (GONTIJO SALUM, 2009). O crime 

não acontece sem uma causa, mas ocorre sim devido a um encontro que o causa. A partir desse 

encontro o sujeito responde com um ato, nesse caso criminoso, atribuindo esse valor devido a 

uma construção social. Lacan afirma que o ato psicanalítico é, por si mesmo, um dizer (LACAN, 

1967-68). Pierre durante todo o seu discurso fala acerca da razão que o levou a cometer seu ato. 

Chega a afirmar que matou a mãe, pois ela tornava a vida do pai um inferno e seus irmãos eram 

ligados a ela e não iriam suportar a sua morte. 

 Nos crimes cometidos devido ao sentimento de culpa, como é o caso dos neuróticos, ou 

nos delírios de autopunição, nas psicoses, o sujeito sempre está às voltas com o grande Outro. É 

claro que é um Outro distinto nas diferentes estruturas (LACAN, 1948). Pierre, conscientemente, 

afirma ter escolhido se justificar de seu ato por causa de delírios, mas ao decorrer de sua história 

ele realmente demonstra que estes o acompanhavam desde a infância. 

 A Psicanálise chama a resposta dos psicóticos de passagem ao ato. A passagem ao ato, 

vista pela psiquiatria como uma conduta imotivada, mostra que não é sempre que as ações 

humanas buscam o bem estar e se submetem ao princípio do prazer (CALAZANS; BASTOS, 

2010). Isto pode ser observado claramente no caso de Pierre. Na passagem ao ato não é possível 

encontrar as separações entre sujeito, objeto, angústia e Outro. O sujeito psicótico não se situa em 

um lugar diferente do Outro, mas exatamente no lugar de interseção com o Outro, ficando assim 

com o lugar do resto, e, sem intermediação com esse Outro (LACAN, 2005[1962-1963]). 

 O ato sempre acontece em um tempo lógico, e é precisamente no exato momento em que 

ele ocorre que não existe sujeito e nem Outro. O que se faz presente no momento do ato é o 

objeto a, que só aparece quando o sujeito sai de cena. Para que o objeto a esteja presente é 

necessário que exista a falta do sujeito para que a causa de desejo possa surgir. Somente após o 
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corte que o ato produz é que o sujeito e o Outro reaparecem. Este é o momento no qual o sujeito 

pode e deve se haver com o seu ato, pois, é depois dele que a função  causa retorna ao seu lugar 

(GUIMARÃES, 2009). Pierre só se dá conta do que faz depois do ocorrido afirmando que após 

entrar no bosque "recuperou toda a sua razão" (FOUCAULT, 1977, p. 104) 

 Neste momento se faz importante tratar a questão da responsabilidade em Psicanálise. No 

caso de Pierre ele teve sua pena reduzida pelos médicos, que entenderem que ele era acometido 

por 'alienação mental'. A Psicanálise entende o sujeito como uma posição. Devendo esta ser 

resguardada em todas as condições e contextos. Dentro disso, a responsabilidade para a 

Psicanálise é entendida como uma posição subjetiva (LACAN, 1965-1966). Lacan defende que a 

Psicanálise mostra que os crimes só tem sentido quando são "compreendidos numa estrutura 

fechada da subjetividade" (LACAN, 2003, p.128). 

 Enquanto o sistema judiciário afirma que os doentes mentais são inimputáveis pela lei, a 

Psicanálise acredita que as significações que o ato criminoso revela no sujeito culpado 

possibilitam um tratamento sem que o sujeito tenha de ficar alienado de si. Neste sentido a 

responsabilidade corresponde à esperança nos sujeitos condenados de conseguirem integrar um 

sentido. Lacan afirma ainda que a Psicanálise humaniza o tratamento do criminoso ao mesmo 

tempo que declina sua humanidade. Explica que isso ocorre, pois os semelhantes do homem o 

reconhecem a partir do momento em que ele assume a responsabilidade por seus atos. Lacan 

alega ainda que somente a Psicanálise, que trabalha nas resistências inconscientes, é capaz de 

trazer à tona a verdade do ato (LACAN, 2003). 

 Apesar de Pierre Rivière, ser considerado insano exibiu uma argumentação construída em 

cima de um raciocínio lógico, contradizendo a classificação de demência (RIPOLL, 2011). Isso 

pode ser comprovado quando Pierre vai se entregar à justiça e confessa que:  

 

[...] resolvi entregar-me à justiça e fazer-me prender em Vire, mas eu temia dizer toda a 
verdade; minha primeira intenção foi portanto dizer que estava arrependido, mas pensei 
dizer que tinha sido levado a isto por visões (FOUCAULT, 1977, p.106). 

 

 Lacan (2003) conclui seu texto intitulado 'Premissas a todo desenvolvimento possível da 

criminologia' afirmando que a Psicanálise busca a verdade: "de um sujeito, precisamente, que ela 

não pode fazer outra coisa senão manter a idéia da responsabilidade, sem a qual a experiência 

humana não comporta nenhum progresso" (LACAN, 2003, p.131). 

 Após se reconhecer como culpado, Rivière solicita sua punição, mas existia uma 

dificuldade em enquadrá-lo. Rivière desejava o enforcamento e sendo condenado à prisão 
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perpétua, se suicida na prisão. Talvez o ato suicida reafirme seu direito soberano à própria vida 

(RIPOLL, 2011). O ato não pode realizar uma ruptura que seja absoluta, por isso ele sempre 

fracassa. Ao se deparar com a inscrição no Outro, esse idéia de corte absoluta fracassa. Lacan 

afirma: "O suicídio é o único ato capaz de ter êxito sem qualquer falha" (LACAN, 1974/2003, 

p.541). 

 Relacionando este estudo ao objetivo inicial proposto, observa-se que nem todos os atos 

criminosos podem ser chamados de 'passagem ao ato'.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A passagem ao ato, resposta do psicótico, foi abordada neste estudo de caso relacionada 

ao ato considerado criminoso, procurando basear este estudo no caso de Jean Pierre Rivière. 

Neste estudo Rivière, que era um psicótico, comete o crime e durante todo o seu discurso fala 

acerca da razão que o levou a realizar tal ato. Primeiro fala dos delírios, que foi Deus quem 

mandou matar a mãe e os irmãos, mas depois chega a afirmar que matou sua mãe por ela tornar a 

vida de seu pai um inferno e o motivo que levou a matar seus irmãos, era porque eles eram muito 

ligados a mãe e não suportariam sua morte. Na passagem ao ato não é possível encontrar as 

separações entre sujeito, objeto, angústia e Outro, por isso é vista como uma conduta imotivada 

pela psiquiatria. Pois não é sempre que os humanos têm ações buscando o bem estar.   

 Relacionando com o objetivo deste trabalho, apesar de os atos criminosos não serem 

cometidos sempre por psicóticos, sabe-se que, na maioria das vezes, essa é uma afirmação 

verdadeira. Como sugestão para estudos futuros, se aponta a possibilidade de abordar a 

intervenção psicanalítica nesses casos, visando trabalhar com o sujeito novas possibilidades de 

lidar com o seu desejo. 

 Os desafios de articular o sujeito, sua responsabilidade e a punição pelos seus atos 

criminosos não é tarefa exclusiva da Psicanálise, mas há possibilidade de interlocução dela com 

outras áreas de saber, o que pode ser de grande valia.  
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