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INTRODUÇÃO 

Não tive a mente de abrir discussão neste trabalho sobre as doutrinas, 
sobre os princípios científicos que o inspiraram. Tais quais os aceito, apliquei-
os à solução de um problema médico-legal. Mérito ou demérito, só pode haver 
aqui, portanto, na legitimidade ou ilegitimidade das aplicações feitas e das 
conclusões tiradas. Para condenar a obra, de nenhum outro pretexto tem, pois, 
necessidade aqueles a quem motivos de crenças religiosas, ou de exagerado 
partidarismo de escola, tornaram inconciliáveis com essas doutrinas e 
porventura incompatíveis com um espírito de crítica, reto e imparcial. 

Avesso por natureza às manifestações dessa intolerância irritadiça e 
mórbida que não pode sofrer a menor contradição, lamentarei que a forma 
de trabalhar a matéria venha a servir de pretexto para que não mereça as 
honras de uma discussão proveitosa uma tese a que se prendem problemas 
sociais múltiplos e importantes. 

No entanto, este opúsculo não pode pretender mais do que ele 
realmente é: simples ensaio de psicologia criminal brasileira, destinado a 
ser profundamente retocado. De todos os seus defeitos, me limitarei a tentar 
a justificação do mais saliente, aliás, talvez o menos importante deles – o 
abuso e a extensão das citações –, pela necessidade de apoiar a contradita 
oferecida a doutrinas correntes e a opiniões de mestres justamente reputados 
as primeiras autoridades na matéria. 

Por outro lado, posso confessar. Se muito me preocupou o fundo, 
pouco ou nada me mereceu a forma. Mesmo sem prévia audiência dos 
mestres, aportuguesei termos e locuções que em rigor poderiam ser expressos 
em mais puro vernáculo. 

Que fazer? Pecador impenitente, contínuo a ser nota dissonante no 
concerto geral de cultura à forma que tanto preocupa, mesmo aqueles que, 
sem o saber, me fazem boa e honrosa companhia. Diga-se a verdade, os 
Franciscos de Castro são ainda a exceção entre nós. 

Vem isto a propósito de explicar a preferência dada à forma de lições, 
para explanar o assunto. Certamente não tive, nem podia ter o intento de 
exibir eloquência, pureza ou elevação de estilo. 




