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RESUMO 

 

Há uma tensão filosófica sobre qual teoria normativa da punição é a que justifica 

melhor a coerção de indivíduos. Retributivistas e consequencialistas se opõe em 

propostas diferentes sobre como e por qual motivo devemos utilizar o instrumento 

punitivo. Nenhuma teoria, no entanto, captura a forma como as pessoas comuns lidam 

com o assunto. O foco desse trabalho é entender como a punição é utilizada e enxergada 

usualmente pelas pessoas comuns. A despeito da discussão normativa, estudos 

psicológicos apontam para uma tendência punitiva retributivista no julgamento dessas 

pessoas. Além disso, alguns autores têm construído a ideia de que as punições surgem 

como frutos de respostas emotivas de raiva e ultraje moral em relação a violação de 

normas morais e sociais. Embora ajam assim em casos concretos, há estudos empíricos 

indicando que quando devem trabalhar pensando em punição para casos futuros, em 

abstrato, as pessoas dão respostas consequencialistas com maior frequência. Há, 

portanto, uma assimetria entre a atribuição de punição nos momentos legislativo e de 

julgamento. A reflexão que deve ser feita é se esses resultados podem ser transportados 

para o direito. Seriam os juízes retributivistas e os legisladores consequencialistas? 

Como os juízes podem lidar com o clamor popular retributivista em casos concretos? 

Esses são alguns dos problemas que queremos deixar como norte para novas pesquisas 

empíricas. 
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1.Introdução 

Poucos assuntos provocam o número de respostas, e tantas extremamente 

carregadas emocionalmente, como o da “punição”. A sociedade reclama da impunidade 

como um fator que dá descrédito às instituições, bem como clama por justiça como 

sinônimo de se dar a adequada punição a determinado infrator. Discute-se em quase 

todos os cantos, com pessoas de diferentes graus de escolaridade, como certos 

criminosos deveriam ser punidos, ou sobre se certas formas de punição deveriam ser 

admitidas em território nacional.   

Dentro da filosofia não é diferente. Há uma polarização clara entre pelo menos 

duas linhas diferentes de raciocínio normativo. Há aqueles que defendem o 

retributivismo e outros que são a favor do consequencialismo. Esses teóricos, no 

entanto, não estão preocupados em descrever o mundo, mas em indicar qual é a melhor 

justificativa para se punir alguém. O foco nesse trabalho é o de investigar dados 

empíricos da psicologia moral, neurologia e filosofia experimental e indicar como os 

cidadãos comuns punem. A proposta posterior é fazer uma reflexão sobre as 

implicações do exposto em relação a como o direito opera. A ideia é deixar em aberto 

questões que sirvam de norte para futuras pesquisas nas diferentes áreas e que ajudem a 

entender melhor como o direito de fato funciona. 

 

2.As teorias normativas 

Como já foi dito, os filósofos têm se debruçado sem consenso sobre o tema, 

geralmente, de maneira normativa. Embora não seja o foco investigativo dessa 

empreitada, para entendermos como as pessoas comuns punem e para que possamos 

rotulá-las em determinada categoria é interessante conhecermos como as diferentes 

teorias se dividem e no que consiste o retributivismo e o consequencialismo. 

Os retributivistas entendem que criminosos devem receber o que merecem por 

seus crimes
3
. A punição, para Kant, é um imperativo categórico, ou seja, a sua 

imposição independe de seus efeitos serem bons ou ruins, é uma exigência moral 
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 Existem diferentes teorias sobre qual é o débito do ofensor e qual a forma punitiva que fará com que ele 
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derivada dos primeiros princípios ([1798] 2011: 32). A punição não deve servir para 

promover um bem para o criminoso ou para a sociedade civil. A ideia do autor é de que 

a punição deve ser dada ao criminoso apenas por ele ter cometido um crime. As 

considerações sobre as consequências da punição não interessam a Kant, uma vez que 

não se deve utilizar uma pessoa como um meio para o propósito de outrem (Kant, 

[1978] 2011: 31-32). A ideia de Kant era a de que as pessoas devem ser tratadas da 

mesma maneira como trataram seus semelhantes
4
. Para o autor, o criminoso não só deve 

ser punido, como a punição deve guardar proporcionalidade com a ofensa cometida 

(Kant, [1798] 2011: 32). O retributivismo, portanto, é voltado para o passado, ou seja, o 

que uma pessoa merece depende especificamente de suas ações passadas.  

A corrente utilitarista se diferencia do retributivismo ao pensar para o futuro, nos 

efeitos que a punição vai gerar. Essa posição remonta às ideias de Bentham ([1822] 

2011), cujo entendimento era de que o objeto do direito penal é aumentar a felicidade 

total da comunidade e excluir, o quanto possível, tudo que tivesse a tendência de 

diminuir essa felicidade (Bentham, [1822] 2011: 51-52). O objetivo é, por vezes, 

expresso como “atingir o maior bem para o maior número de pessoas” (Tonry, 2011: 

11). Entretanto, para Bentham, a felicidade de todos inclui a felicidade daqueles 

causadores de ofensas. O autor percebe que toda punição é ruim, representa um prejuízo 

moral, mas, sob a luz do princípio da utilidade, se ela deve ser admitida, deve apenas 

enquanto pretender excluir um mal maior  (Bentham, [1822] 2011: 63). 

A punição, segundo essa visão, deve ser esperada como tendo um peso maior do 

que os benefícios do crime. A ideia parece ser a de prevenir ou, ao menos, de reduzir a 

incidência de tais comportamentos indesejados. Para responder, em linhas gerais, de que 

forma a punição supostamente deve servir a esse propósito, ao menos três maneiras 

aparecem: há aqueles que defendem a reabilitação, ou seja, as punições devem reduzir 

o crime de uma maneira com que o punido não se disponha mais a se engajar em uma 

conduta criminosa; alguns entendem em favor da incapacitação, em que as punições 

podem servir para a redução do crime ao tornarem os punidos incapazes de cometerem 
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novamente o crime que cometeram; outros acreditam na dissuasão, e para eles as 

punições devem deter aqueles que de outra maneira iriam cometer crimes, servindo 

como um exemplo. Embora guardem diferenças entre si, como visto, pode-se agrupar e 

resumir as ideias das vertentes do utilitarismo da seguinte maneira: o objetivo da 

punição é aumentar o bem estar do maior número de pessoas; a punição só deve ser 

admitida quando representar a exclusão de um mal maior para a sociedade; a punição 

deve ser moldada de forma a tentar prevenir ou reduzir a incidência de crimes. 

 

3.Construindo uma descrição psicológica 

Para além da indicação normativa do princípio da utilidade como o guia para o 

desenho das punições, Bentham faz ainda uma descrição sobre como as pessoas agem 

([1822] 2011: 53). O autor aposta que o princípio da utilidade é algo que a maioria das 

pessoas usa na maior parte do tempo e sem nem pensar sobre isso. Ou seja, o autor 

acredita que as intuições das pessoas sejam utilitaristas a maior parte do tempo. 

Entretanto, aqui Bentham faz uma proposta descritiva, e não mais normativa sobre a 

psicologia da punição.  

Bentham não está sozinho na empreitada de descrever como as pessoas punem: 

Edward Westermarck, sociólogo e filósofo finlandês, também escreveu sobre o assunto. 

Westermarck seguiu, no entanto, um caminho diferente de Bentham, sustentando em 

favor de intuições retributivas. Westermarck vai além e afirma que o agir retributivista é 

fruto de emoções morais, como indignação e desaprovação. Para o autor, portanto, o 

retributivismo é uma característica oriunda das emoções humanas
5
.  

Bentham ou Westermarck nunca forneceram, porém, qualquer comprovação 

científica de suas alegações descritivas. Ambos autores se preocuparam apenas em 

relatar suas intuições sem qualquer confirmação de que elas eram de fato 

compartilhadas pelas pessoas comuns. Resta saber quem estava correto em sua 

afirmação, algo que só pode ser verificado empiricamente. 

Com a finalidade de descobrir o que as pessoas levam em conta quando 

atribuem punição, ou seja, que tipo de informação as pessoas recrutam quando lhes é 

requerido que tomem uma decisão sobre punição, Carlsmith (2006) montou um 

experimento em que os participantes deveriam agir como juízes: recomendando uma 

sentença para um crime que lhes fora descrito. Além do relato do fato, os participantes 

                                                
5 Ver Mackie, 2011, p. 271. 



podiam escolher uma informação adicional sobre aquele crime. O experimentador 

apresentava diferentes categorias de informação, cada uma unicamente relevante para 

dissuasão, incapacitação ou retribuição. Portanto, por exemplo, os participantes podiam 

escolher categorias de informações como “frequência do crime na sociedade” (uma 

categoria relacionada à dissuasão), “possibilidade de repetição” (relacionada à 

incapacitação), e outras sete possibilidades de informação agrupáveis nas mencionadas 

teorias. Uma vez escolhida a categoria, o participante ouvia um detalhe particular como 

“crimes desse tipo são extremamente raros”, ou “peritos informaram que o criminoso 

tende a repetir esse tipo de crime caso lhe seja dada a oportunidade”. Desse modo, as 

pessoas poderiam escolher aprender diferentes tipos de informação. A frequência e a 

ordem de escolha para cada categoria foram as medidas utilizadas pelos 

experimentadores para entender a preferência das pessoas em relação às perspectivas. 

Na primeira de cinco repetições, 97% dos participantes escolheram uma 

informação retributiva. Nas segunda e terceira repetições, a grande maioria (64% e 

57%) também escolheu itens retributivos. Conforme a categoria retributiva ficava sem 

representantes para a escolha, os participantes passavam a escolher informações da 

categoria ligada à incapacitação. Apenas quando não havia mais item disponível de 

outra categoria, é que as pessoas escolhiam informações relacionadas à dissuasão 

(Carlsmith e Darley, 2008: 203). Esse experimento revela certa preferência por 

informações de caráter retributivista na ocasião da atribuição de punição. 

Num experimento posterior (Carlsmith, 2006), foi repetida a dinâmica de se 

colocar os participantes na posição de juízes e fornecer uma informação compatível 

com cada perspectiva, conforme já descrito anteriormente. A diferença consistiu em não 

deixar os participantes escolherem a informação que deveriam receber, mas que lhes 

fosse atribuída de forma aleatória. Foi, então, pedido a eles que atribuíssem uma 

punição e informassem o nível de confiança da correção daquela decisão. Não 

surpreendentemente, as pessoas relataram maior índice de confiança conforme o 

aumento de informação que recebiam. Cada informação relacionada à retribuição, 

porém, apresentava um acréscimo significativamente maior de confiança do que as 

informações relacionadas tanto à dissuasão quanto à incapacitação. As pessoas, 

portanto, escolhem informações retributivistas preferencialmente e se sentem mais 

confiantes de estarem fazendo justiça quando têm acesso a essas informações. 

Em outro grupo de experimentos realizado por Carlsmith, Darley e Robinson 

(2002), foi inicialmente pedido a 336 estudantes universitários que lessem uma vinheta 



sobre uma ofensa criminal e que recomendassem uma sentença para o criminoso. Foram 

feitas três rodadas envolvendo manipulações de diferentes fatores de diferentes 

maneiras em cada uma delas. Ao longo das rodadas, portanto, alterou-se a seriedade da 

ofensa e a presença de circunstâncias morais como forma de se manipular o fator 

retributivo; além disso, também foi modificada a dificuldade de se identificar o crime e 

a publicidade da sentença como forma de se manipular o fator relacionado à dissuasão.  

Independentemente da forma como foram feitas as manipulações, as pessoas foram 

altamente sensíveis às mudanças em fatores retributivos, atribuindo penas mais altas 

conforme o merecimento e a seriedade do crime e ignoraram fatores relacionados à 

perspectiva utilitarista (não havendo qualquer alteração na atribuição de pena nos casos 

em que houve manipulação para os fatores de dissuasão). A severidade da punição foi 

determinada exclusivamente pela manipulação das informações relevantes para o 

retributivismo. 

Nesse estudo, também foram posteriormente medidas as diferenças individuais 

para saber se havia diferentes tipos de pessoas: aquelas que punem por retribuição e 

aquelas que punem seguindo um modelo utilitarista. Foi explicado em linhas básicas 

para os participantes cada teoria e demandado que eles escolhessem um modelo que 

melhor descrevesse a perspectiva pessoal em relação à punição. Foi descoberto que as 

pessoas variavam muito em relação a essa questão, e que era fácil dividi-las entre três 

grupos: retributivistas, utilitaristas e os que possuíam perspectivas mistas. No entanto, o 

comportamento de fato das pessoas quase não se diferenciou na hora de punirem 

(Carlsmith e Darley, 2008: 206). Na prática, todos se mostraram retributivistas.  

O procedimento seguinte foi o de se repetir o que havia sido feito no 

experimento anterior com ligeiras alterações nos casos. Os resultados foram replicados 

e houve a inclusão de uma segunda etapa. Nessa parte, 96 de 229 participantes 

receberam instruções sobre o que seria o retributivismo e o dissuasionismo e foi lhes 

pedido para dar por mais duas vezes sentenças para os mesmos casos; só que uma vez 

pensando como um retributivista e, na outra, como um dissuasionista. O resultado 

indicou que o padrão de atribuição de pena se manteve quando os participantes tiveram 

que agir como retributivistas, mas houve um aumento nas penas quando puniram 

seguindo uma postura dissuasionista (Carlsmith et al., 2002: 292). Isso significa que 

elas estavam sendo retributivistas mesmo antes de lhes ser designada a tarefa de julgar 

dessa forma, e que elas entendem a postura dissuasionista como algo que faz com que a 

quantidade de punição deva ser aumentada para cada caso.   



Diante dos dados obtidos pelos experimentos expostos, conclui-se que, ao que 

parece, somos mesmo retributivistas. Além disso, embora Kant, talvez o autor mais 

famoso a sustentar o retributivismo no campo das punições – representante da posição 

deontológica
6
 na ética –, fosse ele próprio um racionalista, estudos de ressonância 

magnética funcional e estudos de lesões cerebrais sugerem que a deontologia é mais 

emotiva do que o utilitarismo (Damasio, 1994; Greene et al., 2001; Greene et al., 2004; 

Koenigs et al., 2007). Em outras palavras, as respostas deontológicas observadas em 

experimentos têm sido relacionadas mais às emoções do que a um processo cognitivo 

racional
7
. A deontologia parece servir mais como um exercício de racionalização moral 

post hoc do que como um raciocínio em si (Greene, 2007, p. 36).  

Para chegar a essa conclusão, Greene, por exemplo, estudou como o cérebro das 

pessoas funcionava enquanto tomavam decisões em dilemas morais hipotéticos. O 

autor, interessado inteiramente em descrever como as pessoas tomam decisões morais, 

apresentou versões de famosos dilemas filosóficos, como o do bondinho desgovernado 

e o da passarela (mais conhecido como o dilema do homem gordo na ponte) e observou 

as áreas cerebrais que se iluminavam na máquina de ressonância magnética e a que tipo 

de função essas áreas são comumente associadas.  

As pessoas comumente respondem de forma consequencialista para o primeiro 

caso e deontologicamente para o segundo, ou seja, elas puxam a alavanca no primeiro 

caso, mas não empurram o homem gordo no segundo.  No entanto, pouco parece ter 

mudado, ambos os casos envolvem a morte de uma pessoa inocente para salvar cinco 

outras que estavam em perigo. Greene e seus colegas sugerem que o pensamento sobre 

empurrar alguém para morte é uma questão mais pessoal e, portanto, mais 

“emocionalmente saliente” do que pensar sobre puxar uma alavanca que irá causar um 

bondinho a produzir consequências semelhantes (2001, p. 2106).  

 O que está sendo sugerido não é que há um tipo de decisão moral totalmente 

guiada pelas emoções e outra guiada pelas razões. Greene acredita que, em ambos os 

                                                
6
 Em breves palavras, A deontologia é geralmente sustentada como uma posição que dá ênfase às normas 

morais, geralmente expressas em termos de direitos e deveres. Essa corrente é normalmente contrastada 

em relação ao consequencialismo, que é uma visão que indica o valor moral de uma ação unicamente com 

base em suas consequências. Para um deontologista, diferente de um consequencialista, matar uma pessoa 

para salvar várias outras, por exemplo é errado, mesmo que isso maximize as boas consequências 

(Greene, 2007, p. 37). 
7
 Para efeitos de esclarecimento, seguimos aqui a diferenciação de Greene entre representações cognitivas 

e representações emotivas, que define que: “A ideia geral é que representações ‘cognitivas’ são 

representações inerentemente neutras, que não acionam automaticamente respostas ou disposições de 

comportamento particulares, enquanto representações ‘emotivas’ têm tais efeitos automáticos, e que, 
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casos, há gatilhos emocionais e cognitivos sendo disparados. A diferença para o autor 

está no tipo de emoção que é essencial para cada um dos julgamentos. As emoção nas 

decisões consequencialistas funcionam como uma moeda, enquanto nas deontológicas 

elas trabalham como um alarme (Greene, 2007, p. 41). 

 Essas diferenças emocionais estão presentes na forma como enxergamos as 

diferentes formas de dano pessoal e impessoal. No caso do dano pessoal, há o 

acionamento de uma emoção que funciona como um alarme e produz um 

comportamento de rejeição à possibilidade de matar uma pessoa
8
, ainda que para salvar 

outras cinco; enquanto no caso impessoal, essa mesma emoção não é acionada (ou ao 

menos não com a mesma intensidade), e as pessoas tendem a responder de uma maneira 

mais cognitiva, fazendo algo como uma análise de custo e benefício. 

Confirmando essas hipóteses, o que Greene e seus colegas (2001; 2004) 

encontraram foi uma atividade maior em áreas cerebrais relacionadas às emoções (no 

córtex cingulado posterior, no córtex pré-frontal medial, e na amídala) quando as 

pessoas contemplavam dilemas que envolviam danos pessoais, como o caso da 

passarela; enquanto quando deviam julgar casos impessoais, como no dilema do 

bondinho desgovernado, as atividades neurais de regiões associadas à cognição (como o 

córtex pré-frontal dorsolateral e o lóbulo parietal inferior) foram mais altas. 

 Outra confirmação das hipóteses foi obtida por meio da observação do tempo de 

reação das pessoas. Elas têm respostas emotivas para as violações morais pessoais que 

as levam a julgar contra essas ações, portanto, alguém que julgue apropriadas tais 

violações pessoais, deve demorar mais tempo para tomar sua decisão, uma vez que terá 

de derrubar tais respostas emotivas
9
 (Greene, 2007, p.44). Alguém que diga “sim” para 

a questão do dilema da passarela (apoiando a permissibilidade moral de se empurrar o 

homem, matando-o, para salvar outras cinco pessoas) deveria demorar mais tempo para 

dizê-lo do que alguém que respondeu “não”. Para os casos de violações impessoais, o 
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que, no caso em que a pessoa responde “sim” para a permissibilidade moral de um ato que envolve 

violação pessoal, há um maior tempo entre a pergunta e a resposta do que nas negativas. 



tempo de resposta não deveria se alterar, uma vez que não há um esforço para superar 

qualquer resposta inicial, a resposta inicial é a própria resposta. Os experimentos 

(Greene et al. 2004; Greene et al., 2001) de fato confirmaram essa expectativa: 

julgamentos em favor de violações morais pessoais levaram significativamente mais 

tempo do que julgamentos contra eles, mas não houve um efeito no tempo de reação 

comparável em respostas às violações morais impessoais (Greene, 2007, p. 44). 

Se as decisões deontológicas são comumente fruto de respostas emotivas 

automáticas e o retributivismo é uma forma de deontologia, então é provável que 

Westermarck estivesse certo e as atribuições de punições sejam menos racionais do que 

se supõe. É provável que, senão a escolha pelo tipo e pelo modo de punição, ao menos a 

vontade, o animus, de se punir e a quantidade de punição que deve ser atribuída a cada 

um, surjam a partir de respostas emotivas intuitivas, como nos casos de violações 

pessoais de Greene.  

Alguns estudos comprovam essa tese. Os experimentos envolvendo um jogo 

econômico denominado jogo do ultimato, talvez sejam o melhor exemplo disso. Tal 

jogo consiste em dar uma quantia de dinheiro para ser divida entre dois jogadores. Um 

jogador, chamado proponente, tem a tarefa de propor uma divisão entre ele e o segundo 

jogador. O segundo jogador, denominado respondente, pode tanto aceitar a oferta ou 

rejeitá-la. Caso a aceite, os jogadores recebem o dinheiro da forma que a oferta foi feita, 

caso rejeite, nenhum dos dois recebe nada. A resposta racional para esse jogo é a que o 

respondente aceita qualquer valor que lhe for ofertado, uma vez que receber qualquer 

montante é melhor do que ficar sem receber nada. Os estudos apontam que, em 

sociedades industrializadas
10

, as ofertas geralmente são em torno de 50% do valor total. 

Contudo, quando ofertas baixas (em torno de 20% do total) são feitas, há 50% de 

chance de serem rejeitadas (Sanfey et al. 2003). Esse resultado impressiona justamente 

por indicar que nem sempre a razão prevalece, mesmo quando há dinheiro envolvido. 

A explicação para isso é que experimentamos um sentimento de raiva quando 

outros não cumprem com nossas expectativas sobre o que é o justo a ser feito (Denson e 

Fabiansson, 2011).  Estudos de ressonância magnética funcional comprovam essa 

afirmação mostrando que é a ínsula (a região cerebral responsável pela raiva e pelo 

nojo) a área cerebral mais determinante no jogo do ultimato: ela é mais ativada quando 

                                                
10

 Experimentos utilizando o mesmo tipo de jogo obtiveram resultados diferentes quando feitos em 

sociedades mais simples, como as comunidades Mapuche, Machuguenga e Huinca. Para uma visão geral, 

ver Henrich et al, 2009.   



o respondente recusa do que quando ele aceita a oferta e mais fraca quando o 

respondente sabe que está jogando com um computador e não com um humano (Sanfey 

et al., 2003)
11

. 

Além disso, as pessoas parecem punir na proporção da sua raiva. Kahneman e 

seus colegas (Kahneman et al., 1998) realizaram um experimento em que os 

participantes responderam a alguns cenários hipotéticos similares (por exemplo, um 

caso em que um airbag automático se abre inesperadamente e machuca o motorista). Os 

participantes deveriam avaliar o quão “ultrajante” a ação do réu havia sido. Eles 

também deveriam avaliar o quanto o réu, no caso em questão, deveria ser punido. Os 

resultados indicaram que a correlação entre os índices de ultraje e punição atribuídos 

pelos participantes foi quase perfeita, atingindo 0,98 no coeficiente de correlação de 

Pearson (r), em que o valor 1 indica uma correlação perfeita (Greene, 2007, p. 52). A 

conclusão dos autores foi que as pessoas desejam ver um infrator punido por seu 

comportamento quase que exclusivamente conforme o quão emocionalmente ultrajados 

elas ficam pelo comportamento desse infrator. 

Os experimentos até aqui relatados demonstram ainda mais um dado curioso: 

esse sentimento de ultraje moral, ou de “raiva”, leva as pessoas não só a desejar punir 

quem faz algo de ruim a elas mesmas, mas a quem comete um dano, ou violação, a 

terceiros inocentes. Como já foi dito, trata-se de um sentimento relacionado à noção de 

justiça, que de certa forma foi violada pelo ato em questão (Fehr e Fischbacher, 2004)
12

.  

 Diante do exposto, conclui-se que a nossa característica de punir de forma 

retributivista tem origem nas emoções de ultraje, de raiva, de injustiça, que sentimos em 

relação àqueles cuja conduta viola certas normas morais que internalizamos. Temos 

acesso a tais normas e conseguimos justificar nossa conduta apelando a elas. O que não 

desconfiamos, no entanto, é que essa é só uma racionalização posterior à resposta 

punitiva proveniente de um processo intuitivo e emocional.  

                                                
11 Em outro estudo (de Quervain et al., 2004), o nível de punição foi correlacionado com o nível de 

atividade do núcleo caudado, uma região cerebral associada às emoções, mais especificamente, aquelas 

relacionadas à motivação e à recompensa. 
12 Sobre o assunto, Miller diz que: “O estímulo para a raiva moralista não está preso às injustiças 

perpetradas contra a própria pessoa. Testemunhar a violação de terceiros também pode estimular esses 

sentimentos fortes de raiva e injustiça. (...) Os indivíduos estão comprometidos com as “forças dos 

deveres” morais de sua comunidade (...), e as pessoas acreditam que essas forças merecem respeito de 

todos os membros da comunidade. A violação dessas forças representa um insulto à integridade da 
comunidade e provoca em seus membros tanto a raiva moralista quanto a urgência em punir o ofensor. 

Vista dessa perspectiva, as reações de justiça desinteressadas não são nem um pouco desinteressadas, 

porque todos têm um interesse em ver respeitadas as regras e valores da estrutura de autoridade sob as 

quais eles vivem” (2001, p. 535). 



 

4.A assimetria entre projeção e julgamento 

Apesar dos resultados dos experimentos mencionados indicarem uma 

preferência pelo retributivismo no momento do julgamento de casos concretos, é 

interessante notar que alguns experimentos mostram que, por vezes, as pessoas têm uma 

perspectiva diferente quando estão legislando, ou seja, trabalhando em abstrato. 

Carlsmith e Darley (2008) relatam, por exemplo, que algumas pessoas tendem a 

preferir, quando estão projetando para o futuro, normas com sanções utilitaristas, em 

detrimento daquelas com sanções retributivistas, ou seja, punições justificadas com o 

objetivo de se evitar novas condutas, ao invés de punições proporcionais ao ato em si.  

No entanto, quando devem aplicar essas mesmas normas criadas por elas, as pessoas 

tendem a buscar motivos retributivistas, e não mais endossam o texto que haviam 

aceitado. 

Para comprovar isso, Carlsmith et al. (2002) realizaram outro experimento. Foi 

dada uma tarefa de alocação para os participantes. Eles deveriam sugerir que fossem 

alocados os recursos da cidade para capturar criminosos (uma ação consistente com 

uma perspectiva retributivista) ou para prevenir crimes futuros desse mesmo tipo (uma 

ação relacionada ao utilitarismo). Foi descoberto que as pessoas demonstram uma 

grande preocupação em prevenir futuras ocorrências do crime, mas que esse desejo não 

está relacionado com os detalhes do crime. Os participantes recomendaram maior 

alocação em prevenção de futuros crimes do que em capturar criminosos, demonstrando 

estarem de acordo com uma posição utilitarista. Portanto, apesar de endossarem os 

objetivos ligados a teorias utilitaristas (prevenir novos crimes) enquanto projetam as 

normas, quando na posição de julgador, as pessoas não punem de forma a concretizá-

los. Afinal, conforme visto nos outros experimentos, ficou demonstrado que elas se 

utilizam mais frequentemente de critérios retributivistas e sentem-se mais confortáveis 

dessa forma (Carlsmith et al., 2002: 295).   

Um exemplo real dessa discrepância em normas jurídicas é o da lei de “3 

strikes” da Califórnia. Tratava-se de lei que exigia que o governo sentenciasse à prisão 

perpétua aqueles que fossem reincidentes após dois ou mais “crimes sérios” (felonies). 

Tal norma foi aceita e promulgada por 70% da população em referendo estadual. O que 

os cidadãos da Califórnia não esperavam é que essa norma seria incompatível com sua 

perspectiva retributivista.  Quando em vigor, alguns casos bizarros, em que o último 



“crime sério” era de menor potencial lesivo (minor felony), começaram a aparecer. Jerry 

Dewayne Williams foi condenado a prisão por 25 anos à perpétua pelo furto de um 

pedaço extra-grande de pizza sabor pepperoni
13

. Santos Reyes foi condenado a 26 anos 

à perpétua no terceiro strike por perjúrio, uma vez que ele fez, no lugar de seu primo, 

que sabia dirigir, mas não sabia ler, a parte escrita do teste para a licença de motorista, 

para ajudá-lo a passar na prova
14

. Kevin Weber pegou 25 anos à perpétua por invadir 

um restaurante e furtar cookies de chocolate
15

. Após ver essa lei em ação e esses 

resultados aparecerem, em poucos anos as pesquisas (Carlsmith e Darley, 2008: 208) 

mostraram que o apoio à lei já era menor do que 50% da população. 

Um experimento de Carlsmith (2008) tentou repetir esse fenômeno. Foi descrito 

aos participantes o problema que as escolas têm tido com estudantes usuários de drogas, 

e apresentadas diferentes políticas a serem adotadas para o problema. Apesar de a 

maioria ter preferido respostas proporcionais às ofensas, numa perspectiva retributivista, 

uma minoria substancial (30%) apoiou uma política de tolerância zero, baseada na 

teoria utilitarista. Posteriormente foi descrito um caso em que uma menina era 

encontrada no banheiro com remédios não prescritos, considerados como drogas para os 

efeitos legais, e questionado se as pessoas mantinham o que haviam entendido ser a 

política correta. Quando os participantes que apoiaram a política da tolerância zero 

descobriram que essa violava a proporcionalidade, e, portanto, seus sensos intuitivos de 

igualdade, o apoio a essas políticas caiu para apenas 6%.  

Esse estudo concluiu que “as pessoas têm uma introspecção apenas limitada às 

razões para suas punições, e essa ignorância pode levá-las a endossar políticas que, 

ironicamente, elas irão logo rejeitar como desiguais e injustas” (Carlsmith e Darley, 

2008: 208). A conclusão dos autores é de que as pessoas não têm completa consciência 

sobre as razões que as levam a punir outras. Elas são retributivistas, mas talvez não o 

percebam. Quando estão pensando em punições futuras, não têm diante de si uma 

transgressão já existente e, portanto, seus julgamentos reais não são acionados.  

As avaliações em casos concretos são mais retributivas porque esse tipo de 

situação desperta mais as emoções, ou a emoção, de ultraje moral. Em verdade, a 

atribuição de punição pensada para o futuro, como na projeção de uma norma, funciona 

como um daqueles casos de violações morais impessoais. Quem está modelando não 
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 http://articles.latimes.com/2010/feb/10/local/la-me-pizzathief10-2010feb10 
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 http://edition.cnn.com/US/Newsbriefs/9510/10-27/index.html 



está tendo um “contato direto” com o punido, não está “sujando suas mãos”, bem como 

tem diante dele uma violação já ocorrida, ele deve apenas imaginá-la. Diferente dos 

casos concretos, não há o acionamento de emoções que funcionem como alarmes, e, 

portanto, o caminho cognitivo fica livre para uma análise de custo e benefício, típica do 

consequencialismo. 

Assim, a assimetria entre nossa psicologia retributivista de julgamento e 

utilitarista de projeção indica um dos motivos pelos quais podemos ter a sensação de 

que uma norma é injusta. Se temos distintas noções sobre punição justa conforme a 

posição que ocupamos (juiz ou legislador), fica difícil dar uma resposta teórica que 

satisfaça a todos os casos. 

 

5.Conclusão 

Diante de todo o exposto, a questão que permanece é sobre a medida em que 

esses resultados podem ser transplantados para o mundo jurídico. Os juízes também 

possuem as mesmas intuições dos cidadãos comuns? Há alguma alteração provocada 

pelo treinamento, ou pela constância com que lidam com problemas criminais? Não 

temos muitas respostas sobre o assunto ainda, mas talvez seja possível traçar um 

paralelo com o que tem sido feito com outros campos. 

Alguns estudos indicam, por exemplo, uma alteração de postura de estudantes de 

medicina ao longo da faculdade em relação à capacidade de sentirem empatia por outras 

pessoas. Foi relatado tanto em pesquisa psicológica (Chen et al., 2012) quanto em 

neurológica (Decety et al., 2010) uma redução de respostas empáticas às situações dos 

pacientes. As causas ainda estão em aberto, mas a suspeita é que o treinamento, a 

exposição contínua a situações muito semelhantes e o stress da carreira sejam os 

principais responsáveis por essa alteração emotiva nos futuros médicos. 

Se for possível transferir esses resultados para os juízes, pode se concluir talvez 

que eles tenham reprimido certas emoções que levam ao retributivismo tanto pelo 

treinamento, como pelo stress e pela exposição a uma miríade de casos que o direito 

trata de forma igual. Assim, pode ser possível que eles consigam lidar de forma 

consequencialista com normas criadas da mesma maneira. Ou, ainda, talvez não haja 

uma unidade de comportamento tanto da classe (juízes), como dos próprios indivíduos. 

Pode haver uma oscilação entre um continuum de pólos “retributivista” e 



“consequencialista”. Isso, no entanto, ainda merece uma investigação empírica mais 

cuidadosa e não é possível extrair qualquer conclusão por enquanto. 
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