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Não tive a mente de abrir discussão neste trabalho sobre as doutrinas,
sobre os princípios científicos que o inspiraram. Tais quais os aceito, apliqueios 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.

A defesa social no Brasil

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.
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O motivo único foi deixar significado por este modo que o estudo
hoje publicado teve por objeto exclusivo o ensino da medicina legal na
faculdade em que tenho a honra de ser professor.
Se ainda uma vez tiver de abandonar este novo ramo de
especialização do magistério, ficarão os ensaios de hoje como testemunho
da minha passagem por essa cadeira.
Se nela continuar, porém, tenho fé que hei de completai-os,
imprimindo ao ensino da medicina legal nesta faculdade esse cunho
fecundíssimo de aplicações praticas, cujo programa traçou magistralmente
em seu importante relatório o atual proprietário da cátedra.
Todos os meus esforços neste sentido terão ainda outro alcance que
não é para mim menos capital, o de tranquilizar aqueles bons amigos que
sempre me fizeram a honra de não descrer da minha dedicação aos cargos
com que me distinguem.
Bahia, Julho de 1894.
Nina Rodrigues

CAPÍTULO I
CRIMINALIDADE E A IMPUTABILIDADE
À LUZ DA EVOLUÇÃO SOCIAL E MENTAL

Sumário – O desenvolvimento mental no gênero humano; tempo e
sucessão que requer. Gênese do senso moral, das ideias de justiça e
de direito; Relatividade do conceito de crime; condições de sua
uniformidade em um povo ou raça. A evolução mental em
contradição com o livre arbítrio. Conclusões.

Constituirá objeto destas próximas conferências, o estudo das
modificações que as condições de raça imprimem à responsabilidade penal.
Terei iniciado assim o exame das causas que podem modificar a
imputabilidade e que, em uma classificação só aceitável a benefício de
inventário, foram distribuídas pelo professor Zino em quatro grupos
distintos: o dos modificadores mistos da imputabilidade.
I. A concepção espiritualista de uma alma da mesma natureza em
todos os povos, tendo como consequência uma inteligência da mesma
capacidade em todas as raças, apenas variável no grau de cultura e passível,
portanto, de atingir mesmo num representante das raças inferiores, o elevado
grau a que chegaram as raças superiores, é uma concepção irremissivelmente
condenada em face dos conhecimentos científicos modernos.
Não são tão simples e contingentes as causas do pé de desigualdade
em que se apresentam na superfície do globo as diversas raças ou espécies
humanas, que disputam a sua posse.
Ao contrário, elas reproduzem no espaço, com mais ou menos
fidelidade, os estágios ou fases, porque no tempo e sob a pressão de causas
inexoráveis e poderosas, passou o aperfeiçoamento evolutivo daqueles
grupos antropológicos que conseguiram triunfar pela adaptação e ocupar a
vanguarda da evolução social.
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