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RESUMO 

Esta monografia tem como objetivo geral apresentar, descrever e analisar o contexto da 

sociedade européia na época da fundação da teoria psicanalítica por Sigmund Freud, no 

que tange o cenário em expansão do Utilitarismo, do surgimento da Escola Positiva e o 

conceito de Ficção, conceitos estes trabalhados respectivamente por Jeremy Bentham, 

CesareLombroso e Hans Kelsen. Dessa forma, será mostrado como esses cenários 

influenciaram a sociedade no que diz respeito ao conceito de crime e criminoso, além 

das formas de punição para este ato. Através do pensamento de Sigmund Freud, pôde-se 

olhar o crime mais profundamente, através do inconsciente e seus efeitos no sujeito. 

Freud procurou em suas obras se desvincular desse olhar higienista e moral, no qual os 

séculos XXIII e XIX se pautavam, demonstrando os impasses que o mal-estar na 

civilização impunha ao sujeito e como isso influenciou no que diz respeito ao crime. 

Palavras-chave: crime, utilitarismo, ficção, pulsão de morte, lei simbólica. 

 



 

ABSTRACT 

This monograph aims to present, describe and analyze the context of the European 

society at the time of the foundation of the psychoanalytic theory by Sigmund Freud, 

referring to the expanding scenario of Utilitarianism, the emergence of the Positive 

School and the concept of Fiction, these concepts worked respectively by Jeremy 

Bentham, Cesare Lombroso and Hans Kelsen. In thisway, it will be shown how these 

scenarios influenced society with regard to the concept of crime and criminal, as well as 

the forms of punishment for this act. Through Sigmund Freud's thought, it became 

possible to look at crime more deeply, through the unconscious and its effects on the 

subject. Freud sought in his works to disassociate himself from this hygienist and moral 

view, in which the XXIII and XIX centuries were guided, demonstrating the impasses 

that the the civilization and its discontents imposed on the subject and how this 

influenced with respect to the crime. 

Keywords: crime, utilitarianism, fiction, death drive, symbolic law. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entre o final do século XVIII e início do século XIX, a criminologia vienense 

era pautada pelos trabalhos de CesareLombroso. Este sustentava ser possível 

determinar as características da personalidade do delinquente, definindo a noção de 

periculosidade a partir da determinação do tamanho do cérebro. Seu trabalho marcou 

uma ruptura com os discursos pré-científicos da época, que associavam o crime e o 

criminoso a uma transgressão religiosa. 

Se Lombroso inventou a falsa teoria do ―criminoso nato‖, ele foi também o 

primeiro grande teorizador do crime a constituir uma documentação sobre a 

criminalidade, escrita pelos condenados: diários íntimos, autobiografias, 

depoimentos grafites de prisioneiros e anotações em livros de bibliotecas. 

Assim a criminologia nascente não se contentava em classificar taras e 

estigmas, porém já afirmava, como fizera Freud ao lutar contra o niilismo 

terapêutico, a necessidade de incluir no estudo do crime a fala do principal 

interessado: o próprio criminoso (Roudinesco&Plon, 1998, p. 139). 

 

A partir deste contexto, a sociedade passou a ser mais higienista, punitiva, 

seletiva, autoritária, gerando uma desigualdade social aceitável para a sociedade 

moderna, que se escondia na correlação entre anormal e criminoso. 

A presente monografia trabalha com a hipótese de que a psicanálise, fundada 

por Sigmund Freud,estabelece uma ruptura com esse referencial centrado em torno 

da ―mentalidade do criminoso‖ e de seus atos, trazendo a tona para a cena do crime a 

―outra cena‖: o inconsciente, a dimensão subjetiva, que nos informa tanto sobre o 

criminoso e seu ato, quanto sobre a genealogia do crime na experiência subjetiva. 

Freud aponta para um desejo inconsciente de crime presente em todas as estruturas, 

embora em cada uma e para cada sujeito com suas particularidades, e que até o 

momento era denominado apenas aos anormais/delinquentes, rompendo 

definitivamente com a ideia de que o criminoso não é produto de uma degeneração 

inata conforme Lombroso. A partir da teoria psicanalítica, o crime pode ser visto e 

entendido de outra forma, trazendo perguntas como: Quem é o sujeito que comete o 

crime? O que leva o sujeito a cometer o crime? E qual é o lugar ocupado pelo sujeito 

no seu crime? 

Tendo em vista o contexto apresentado, a presente monografia se propõe a 

discutir o crime a luz da teoria freudiana, trazendo a tona o outro lado da cena: O 

Inconsciente e como este possui ligação com o crime.  
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O modelo de biopolítica dos corpos adotado pelos Estados a partir do século 

XVIII trouxe problemas mundiais tanto de desigualdades, quanto econômico, social, 

político e cultural, o qual acabou contribuindo em muito para o aumento daqueles 

que eram considerados degenerados/ perigosos/ loucos pelas sociedades/Estado. No 

Brasil, como no mundo de um modo geral, essa situação não foi diferente, se 

alastrando pelas estruturas de nosso País e gerando um problema social de 

desigualdades sem precedentes, a ponto de hoje termos a terceira população 

carcerária do mundo com 711.363 presos contando os que estão em prisão domiciliar 

(que são 137.937)de acordo com Conselho Nacional de Justiça (CNJ) à 

representantes dos tribunais de justiça brasileiro.  

Desta forma, em uma nação com 210 milhões de habitantes, temos uma 

população carcerária suficiente para nos colocarmos na terceira posição mundial, 

passando a Rússia. Um levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil, com dados 

do InfoPen, do Ministério da Justiça, apontou um crescimento de 508,8% na 

população carcerária brasileira no período de 1990 a 2012, registrando 548.003 

presos em 2012, uma taxa de 287,31 para cada 100 mil habitantes, em uma 

população de 190.732.694 habitantes, de acordo com o IBGE.  

Esse crescimento foi muito maior, por exemplo, que a taxa de crescimento da 

população nacional, que não passou de 30%, enquanto a população cresceu 1/3, a 

população carcerária mais que sextuplicou. Em outro estudo realizado pelo Ministro 

da Justiça (2013) Eugênio Aragão junto com o diretor-geral do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), Renato de Vitto, mostrou que desde o ano 2.000, o 

Brasil ganhou 389.377 presos, em um aumento até 2013 de 167%, sendo que o 

numero de vagas ofertadas nos presídios não acompanhou este crescimento. As taxas 

aumentaram também desde 2012 quando comparadas ao tamanho do Brasil, sendo 

que até 2013, era de 306 presos para cada 100 mil habitantes, no qual a média 

mundial é de 144 habitantes presos para cada 100 mil pessoas. Além disso, grande 

parte dos presos brasileiros está detida de forma provisória, sendo pessoas que não 

foram condenadas nem mesmo em primeira Instância e que aguardam julgamento. 

Abaixo, expusemos alguns dados referentes aos países com maior população 

carcerária do mundo, o gráfico do aumento da população prisional brasileira desde o 

ano 2.000 até 2014 e o gráfico com os maiores motivos das prisões no Brasil. 
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Tabela 1.Países com maior população prisional do mundo 

 
Fonte: Ministério da Justiça / Departamento Penitenciário Nacional 

 

Figura 1. Gráfico com a Evolução da população prisional no Brasil 

 

Fonte: Ministério da Justiça / Departamento Penitenciário Nacional. 
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Figura 3.Grafico com a Porcentagem da Tipografia Criminal no Brasil 

 

Fonte: Infopen, 2014. 

 

A partir dessas considerações, o trabalho propõe analisar através de u recorte 

teórico em torno de autores da criminologia – como  Jeremy Bentham (1748-1832), 

CesareLombroso (1935-1909) e Hans Kelsen (1881-1973) – a gênese da noção de 

crime para, então, situar a originalidade do pensamento freudiano sobre o tema. Mais 

especificamente, trata-se de localizar em Freud uma hipótese original sobre o crime 

que o localiza no centro da constituição subjetiva e, portanto, impõe que se repense a 

articulação entre anormal e criminoso. Levando em consideração tais referenciais 

teóricos, mencionados acima, dividiremos a monografia em duas partes. A primeira 

parte será dedicada ao levantamento descritivo dos principais conceitos elaborados 

por Jeremy Bentham, CesareLombroso e Hans Kelsen – contendo, assim, três 

capítulos. A segunda parte será dedicada ao trabalho de levantamento e reflexão 

sobre o modo como Freud elabora a hipótese sobre o crime na gênese da experiência 

subjetiva.  

Dessa forma, a contribuição de Bentham para esse trabalho visa reconhecer a 

arte de direcionar as ações humanas para maior quantidade possível de felicidade e 

para Bentham felicidade seria o calculo do prazer individual sobre o bem coletivo, 

que ele denomina como ficção. Para Bentham, a ficção vai além do conceito moral 

de verdade ou mentira, visto que vai na direção de um controle social que foi 

demonstrado através do desenvolvimento do modelo utilitarista desenvolvido através 
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do panóptico. O que importa no modelo utilitarista é muito mais a função operatória 

do controle de sujeitos do que a sua comprovação de fato.  

Lombroso, por outro lado, foi o pai do que conhecemos hoje como escola 

positiva, sendo o começo da fase científica da criminologia no qual o objetivo claro 

era controlar o corpo social através dos interesses burgueses. Lombroso procurou 

identificar no corpo dos indivíduos anomalias que pudessem ser associadas ao 

comportamento criminal, degenerado ou louco e a partir disso criou uma nova forma 

de política pública. Negando o livre arbítrio e reforçando o determinismo, Lombroso 

interpretou o comportamento social exclusivamente a partir de características 

fisiológicas e através dessas elaborou uma tipologia na qual os criminosos eram 

determinados a partir de características anato-patológicas. Embora este modela 

posteriormente tenha passado a ser criticado no meio cientifico e acadêmico ainda 

hoje se encontra presente em várias correntes criminológicas.   

Hans Kelsen contribui com o trabalho a partir do seu interesse em textos de 

Freud, através do qual desenvolve sua Teoria Pura do Direitocom maior ênfase no 

texto Totem e Tabu. Para o autor o direito deveria ser normativo, sem nenhum apelo 

a alguma significação psicológica, desviando dessa forma o comportamento social de 

qualquer vinculo subjetivo, comportamental e moral, mantendo esse posicionamento 

até 1962, quando no final de sua vida percebe que cometeu um erro em sua teoria. A 

norma básica não passaria de uma ficção e para ele estaria associada a uma primeira 

instauração da lei, no qual vemos no texto de Freud Totem e Tabu, com o surgimento 

do laço social.  

Na parte dois da monografia, à luz de tudo discutido na parte um, pretende-se 

interrogar o posicionamento da psicanálise freudiana em relação ao crime na 

experiência subjetiva. Desta maneira Freud indaga sobre os determinantes psíquicos 

que estão por detrás desse processo e que fundamentaram a fundação da psicanálise e 

suas bases posteriores. Para consolidar esse argumento, serão utilizados três textos 

fundamentais de sua obra: Totem e Tabu (1912), Psicologia das Massas e Análise do 

Eu (1921) e Mal-Estar na Civilização (1930[1929]). 
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PARTE 1: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DO PENSAMENTO JURÍDICO 

ENTRE O FINAL DO SÉCULO XVIII E INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

 

1.1. Considerações iniciais 

O objetivo da parte um, é apresentar as idéias dos juristas localizados entre o 

final do século XVIII e o início do século XX. A razão de ser da escolha deste período 

reside na própria localização do pensamento de Freud a respeito do crime e de seus 

motivos inconscientes. Para tanto, foi realizada a escolha de três autores do campo 

jurídico: 

 Jeremy Bentham (Londres, 15 de fevereiro de 1748- Londres, 6 de junho de 

1832); 

 CesareLombroso (Verona, 6 de novembro de 1835- Turim, 19 de outubro 

de 1909); 

 Hans Kelsen (Praga, 11 de outubro de 1881- Berkeley, 19 de abril de 1973). 

Procurou-se através destes três autores, contextualizar o momento histórico do 

qual Freud vivenciou em sua clinica e que foi levado por seus pacientes ao longo de 

sua carreira com a fundação da psicanálise. Seja pelo surgimento do Utilitarismo de 

Jeremy Bentham (fundador desta escola), e que se desenvolveu como a arte de 

direcionar as ações humanas para a geração da maior quantidade possível de 

felicidade, e felicidade para Bentham seria o calculo do prazer individual sobre o bem 

coletivo (ficção). Através de autores como David Hume (1711-1776), Bentham pegou 

emprestado o conceito de utilidade (domesticação do ser humano visando à vida social 

possível) e os trabalhos de Godwin sobre moralidade como idéia de bem geral da 

nação. A criação do Panóptico foi um exemplo do conceito de ficção, este resumindo o 

que seria felicidade para Bentham e a Escola Utilitarista, mesmo que ela tivesse 

estatuto de verdade. A ficção para este autor foi utilizada como modalidade operatória 

de controle social. 

Com Cesare Lombroso vemos o surgimento da chamada Escola Positiva e o 

começo da fase científica da criminologia, e consequentemente, seus terríveis efeitos 

no campo social. A Escola Positiva concentrou-se seu objeto na defesa clara do corpo 

social contra a ação daqueles que foram denominados delinqüentes, priorizando os 

interesses sociais dos individuais. Época que salientou as políticas higienistas com 

relação ao criminoso/degenerado, respondendo claramente as demandas burguesas do 

final do século XIX. Lombroso negando o livre-arbítrio e reforçando o determinismo, 
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interpretou o comportamento social exclusivamente a partir de características 

fisiológicas e através destas características, Lombroso elaborou um estudo tipológico, 

no qual os criminosos eram determinados apenas por características anato-patológica. 

Vemos com este autor, a posição higienista que a ciência assumiu na época com 

relação ao controle dos corpos e pelos corpos, como denuncia Foucault.  

Já em Hans Kelsen, temos muitas razões para darmos atenção especial a este 

jurista, pois além de se interessar pela Psicanálise e por Freud, e ter frequentado o 

Circulo de Viena, no qual Freud participou durante algum tempo, Kelsen comentou 

textos de Freud como Psicologia de grupo e análise do ego logo após a sua 

publicação, no texto Sobre uma concepção do Estado e a Psicologia social, com 

especial referência a Freud, e Totem e Tabu. Ele relaciona este livro de Freud a outro 

artigo de sua autoria intitulado O conceito de estado desde o ponto de vista 

sociológicoe jurídico. Desta troca de saberes, podemos tirar que os escritos de Freud 

tinham impacto na política da época. Para Kelsen, o Direito tinha que ser normativo, 

desta forma, estaríamos tratando de estudar as proposições do Direito sem apelo a uma 

eventual significação psicológica voltada para os comportamentos reais, ou a maneira 

como se efetuam em conformidade com as leis da natureza. Kelsen manteve seu 

conceito de norma básica como fundamento até 1962, quando, aos 80 anos, declarou 

que a norma básica não passou de uma ficção (em termos do filosofo 

neokantianoVaihinger- filosofia do como-se), para quem uma proposição falsa pode 

eventualmente ser de utilidade, como uma etapa do pensamento. (GARCIA, 2004) 

 Assim como em Bentham, a ficção foi convocada como modalidade 

operatória, no entanto, diferenças significativas podem ser notadas entre esses dois 

autores, a começar pelo dever- ser com relação à ficção em Bentham e como-se em 

relação à ficção em Kelsen. Desta maneira, podemos adiantar, que tanto Jeremy 

Bentham, quanto CesareLombroso trabalhados nesta parte da monografia possuem 

uma visão mais moralista de desenvolvimento da sociedade e do indivíduo, enquanto 

que para Hans Kelsen, este autor procurou se desvincular a todo momento de prticas e 

saberes morais ao longo de sua obra. 
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CAPÍTULO 1.  O MODELO PANÓPTICO DE JEREMY BENTHAM 

Jeremy Bentham nasceu em Londres (15 de fevereiro de 1748) e faleceu em 

Londres (6 de julho, de 1832). Seus primeiros estudos foram realizados ainda em sua 

casa com o tutor La Comte, de onde aprendeu Grego, Latim, Francês, Música, 

Desenho e ainda Dança. Em 1755 entra na Westminster School, em 1760 ingressou no 

Queen´sCollege, em Oxford onde se gradua em 1763, ainda neste ano ingressa no 

Lincoln´s Inn, a fim de receber o treinamento na pratica do direito. Em 1766 obtém o 

título de M.A. em Oxford, lugar que neste mesmo período frequentou as aulas do 

professor de química Dr. Fordyce, médico do Saint Thomas Hospital de Londres. 

Essas aulas o estimularam a montar um pequeno laboratório para experiências 

amadoras, porém pode perceber a separação entre as ciências físicas e o campo do 

Direito. 

Em 1766 obtém o direito de exercer advocacia, no entanto, exerce por pouco 

tempo por achar o Direito Inglês cheio de emboscadas. Neste mesmo ano tem contato 

com as obras de Montesquieu, CesareBeccarice e Claude Helvetius, que junto com 

David Hume, seriam suas influências no pensamento utilitarista. Em 1770, Bentham já 

tentará aplicar princípios científicos para o sistema legal, que resultará em sua primeira 

publicação de fato em 1776. (PICOLI, 2006, APUD SPINOLA). 

O seu primeiro livro é A FragmentonGovernment, que foi um projeto 

desenvolvido junto com seu amigo, JhonLind, com o objetivo de tentar ganhar 

dinheiro para um enlace amoroso. A crítica feita neste livro será pautada no ex-

professor, William Blackstone, e seu livro CommentariesonEnglish Law (resumo de 

leis da Inglaterra e discussão mais geral sobre o governo). No entanto, a publicação foi 

anônima, gerando bastante especulação no primeiro momento da publicação, porém 

com o enlace amoroso não dando certo, seu amigo John Lind resolveu abandonar 

projeto, deixando Bentham sozinho na publicação. Com o surgimento do nome do 

verdadeiro autor e os enlaces que sucederam a publicação do livro, as vendas 

diminuíram drasticamente e Jeremy Bentham resolve mudar o nome do livro para 

CommentontheCommentaries, que foi publicado apenas em 1928. O lordShelburne se 

impressiona com o livro de Bentham e o convida para trabalhar com ele em seu 

escritório de Direito e Lincoln´s Inn, em 1781 (PICOLI, 2006, APUD SPINOLA). 
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Nesta mesma época, Bentham já preocupava com outra obra, Teoria dos 

Castigos e das Recompensas, publicada em Francês, em 1811, já a publicação para o 

Inglês veio apenas em 1825 e 1830, respectivamente com dois títulos: O Fundamento 

Racional da Recompensa e o Fundamento Racional do Castigo. 

Em 1785, Bentham viajou para a Rússia com o objetivo de ajudar seu irmão, 

Samuel Bentham, engenheiro naval que estava a serviço da Rússia, na contratação de 

mão-de-obra e talvez pudesse ter contato com Catarina II, para assim, mostrar seu 

código de leis. Em 1786, Bentham recebe a informação que na Inglaterra houve 

anúncios de construção de casas de correção, e auxiliado por seu irmão, escreve uma 

série de 21 cartas em 1787 e as envia para seu pai, não obtendo respostas para um 

amigo, George Wilson, que deveriam ser impressas e encaminhadas aos interessados 

do projeto. Essas cartas tratavam do Panópticon, projeto arquitetônico baseado nos 

princípios utilitaristas, criando um modelo prisional de inspeção. Apenas em 1791, na 

França, suas ideias foram impressas com o título de Panopticon: 

ortheInspectionHouse, sendo que esta impressão foi um texto reduzido do original. 

(BENTHAM, 1987, APUD SPINDOLA). 

Ainda na Rússia escreveu DefenseofUsuary, publicado em 1787, seu primeiro 

trabalho sobre economia, nele Bentham demonstra ser um discípulo de Adam Smith, 

porém acreditava na aplicação lógica extrema dos princípios elaborados pelo fundador 

da economia política. Em 1788 retorna para a Inglaterra e recebe comentários positivos 

a respeito de DefenseofUsuary. Bentham pretendia seguir careira política, contudo 

desapontou-se com a área e procurou focar seus estudos em legislação. Em 1789, 

publicou AnIntroductiontothePrinciplesofMoralsandLegislation, no qual foi sua obra 

mais consagrada e teórica. Em 1792, Bentham recebe cidadania Francesa, e em 1817, 

torna-se um dos principais membros do corpo de advogados de Lincon´s Inn. Em 1823 

junto com um amigo fundam o periódico Westminster Rewiew, a fim de propagar as 

teorias utilitaristas, na qual foi o pai fundador. Pautado a isso, batalhou pela reforma 

constitucional na Inglaterra (acabou se realizando no ano de sua morte) e em uma nova 

codificação de leis. Bentham destacou-se por ser o primeiro filósofo a conseguir deixar 

uma escola propriamente dita, pois na Inglaterra, a reflexão filosófica caracterizava-se 

pelas ausências de escolas/corpo definido de teorias a um grupo definido de 

continuadores. Esse panorama modificou-se com as ideias dos utilitaristas, em meados 

do final do século XVIII e começo do século XIX. 
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Em seu tempo, Bentham foi influenciado pelos pensamentos de Hume e de 

Locke, em uma época que estavam vivos e atuantes Goethe, Mozart, Voltaire, 

Rousseau, por exemplo. Mais próximo a nossa realidade, em Portugal, se cumpriu a 

reforma do ensino, D. Maria I assumiu o trono e o Marquês de Pombal caiu, Napoleão 

‗‘dispensou‘‘ D. João para o Brasil e aqui D. Pedro optou por ficar e gritar 

independência. 

 Bentham simpatizou com a Revolução Americana em 1776, porém foi contra 

as ideias iluministas da Revolução Francesa e durante toda a sua vida, insistiu sobre a 

impropriedade da declaração de direitos abstratos para sustentar a ideia-força da escola 

de pensamentos que fundou: O Utilitarismo. Este seria ‗‘ a arte de direcionar as ações 

humanas para a geração da maior quantidade possível de felicidade‘‘.O termo utilidade 

vem do grande filosofo escocês David Hume (1711-1776) e ‗‘seria a denominação 

encontrada por Hume para a resultante desses processos de domesticação do ser 

humano, no qual construímos ‗‘virtudes artificiais‘‘ capazes de tornar a vida social 

suportável‘‘. Hume demonstra duas definições para a utilidade, sendo uma pratica e a 

outra moral e defende esta como a que conduz a felicidade.  

 Possui como referência também os trabalhos de Godwin (que sintetizou a ideia 

de moralidade como sistema de conduta determinada pelo bem geral. (HALEVY, 

1995, APUD CHERQUES, 2002). A norma moral e por extensão a lei devem fundar-

se em fatos e na razão, ou seja, na felicidade individual e no cálculo do bem coletivo 

de seres reais, pois se não, está sujeita a traduções/ordens de quem está no poder. 

Algumas passagens do primeiro capítulo dos Princípios diz isso: 

 

A natureza dispôs a humanidade sob o governo de dois senhores soberanos, 

o prazer e a dor. É por eles, e só por eles, que podemos determinar o que 

devemos fazer‖ (Bentham, 1974).  Aceita a verdade dessa assertiva, decorre 

lógica e necessariamente que a obediência às normas de conduta social é 

devida na medida em que pode acarretar mais prazer do que a 

desobediência. É esta a chave que o leva a constituir a teoria da utilidade. É 

esta chave que conduz Bentham a lutar por reformas que levassem da ficção 

à experiência, da suposição aos fatos, do direito natural à justiça ativa. 

Dessa assertiva decorre a fórmula máxima do utilitarismo: eticamente 

correto é o que proporciona ―o maior bem para o maior numero de pessoas‖. 

(Cherques, 2002). 

(…) Em oposição ao idílio protocolar do contratualismo, a linha de 

sustentação da proposta utilitarista é não só racional, como direta. Assenta-

se no argumento egoísta psicológico, que pode ser formulado da seguinte 

maneira: eu trato dos meus interesses e não encontro razão para tratar dos 

seus. Encontre somente um motivo para que eu me dedique aos seus 
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interesses, que eu o farei, desde, é claro, que este motivo seja do meu 

interesse.‖ (Cherques,2002) 

 

A partir dessas constatações — de que não existe nem pode existir uma moral 

natural e de que o prazer é o eixo da vida sensível —, Bentham conclui que a única 

determinação racional do comportamento moral da humanidade, a chave do eticamente 

correto, é o prazer, a satisfação dos desejos de todos ou, pelo menos, da maioria 

(LAVAL, 1994, APUD CHERQUES, 2002) 

A lógica, resumida, do raciocínio é: todo mundo deseja sua felicidade 

(hedonismo psicológico); é desejável que todo mundo busque sua própria felicidade 

(hedonismo éticoegoísta); é desejável que todo mundo busque a felicidade de todo o 

mundo, incluída sua (hedonismo ético universal). Neste sentido, Panóptico não é uma 

prisão, mas um princípio geral de construção, o dispositivo polivalente da vigilância, a 

máquina óptica universal das concentrações humanas. (MILLER, 1976) 

É exatamente assim que Bentham o entende: com apenas algumas adaptações 

de detalhes a configuração panóptico servia tanto para prisões, escolas, usinas e os 

asilos, hospitais, entre outros. Ela não tem uma destinação única: é a casa dos 

habitantes involuntários, reticentes ou constrangidos. (MILLER, 1976). Tomando 

como referencia o trabalho do psicanalista Francês, Jacques-Alain Miller (1976) em 

“A máquina panóptica de Jeremy Bentham“encontramos uma descrição precisa da 

arquitetura do funcionamento do panopticon.  

O próprio panóptico é uma forma de estrutura arquitetônica projetada para 

cárceres e prisões. Essa estrutura apresenta um arranjo circular das células em torno de 

um ponto central, sem comunicação entre eles e a partir do qual é possível observar de 

fora. No centro da estrutura há uma torre de vigia onde uma única pessoa poderia 

visualizar todas as células, podendo controlar o comportamento de todos os 

reclusos.Estes, no entanto, nunca poderiam estar cientes de que estavam sendo 

observados ou não, dado que a torre foi construída de tal forma que, de fora, era vista 

como opaca, sem saber onde estava ou o que o vigia era. Assim, o prisioneiro poderia 

ser monitorado a cada momento, tendo que controlar seu comportamento para não ser 

punido. (MILLER, 1976). A seguir, expusemos algumas fotos desse modelo 

arquitetônico como forma de exemplificação. 
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Figura 4. O Interior do Modelo Panóptico 

 

Figura 5. A Penitenciária Panóptica 

 

 

Figura 6.Penitenciária de EasternState 
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Miller (1976) afirma que o objetivo central da construção está na distinção 

entre o visível e o invisível. Na estrutura opaca e circular é a luz que aprisiona. 

Os dois princípios fundamentais da construção panóptica são a posição central 

da vigilância e sua invisibilidade, cada um se justificando independente do outro. Que 

a vigilância se instale no centro de uma construção circular, é a disposição mais 

econômica, e aqui, falamos do pessoal que trabalha no panóptico: é bastante para 

garantir a vigilância de um andar, apenas um inspetor. O que faz a vantagem da 

configuração circular é que ela permite pela entrada da luz, idênticas repartições e o 

único ‗‘ponto singular‘‘ é o centro. (MILLER, 1976) 

Quanto à invisibilidade, que o olho veja sem ser visto, aí está o maior objetivo 

do Panópticon. Se posso discernir o olhar que me espia, domino a vigilância, eu a 

espio também, posso despistá-las. Mas se o olho está escondido, ele me olha, ainda 

quando não me esteja vendo.  (MILLER, 1976) 

Constata-se a potência de remultiplicação que desenvolve a máquina 

benthamiana: para um máximo de vigiados, um mínimo de vigilantes, uma aparência 

esmagadora cobrindo uma realidade parcimoniosa. Seus poderes vão até criar uma 

instância onividente, onipresente, onisciente, fechando os reclusos numa dependência 

de que não se aproxima nenhuma prisão ordinária, uma instância em que é mesmo 

preciso reconhecer um Deus artificial. (MILLER, 1976) 

O panóptico então é uma máquina de produzir uma imitação de Deus. Não foi 

isso que uma vez Bentham quis significar fazendo de um versículo do Salmo 139
1
 a 

legenda de um dos numerosos ‗‘esboços‘‘ que ele endereçou aos poderosos a respeito 

de seu projeto?   

Desta maneira, para Bentham, qualquer punição deve ser encarada antes de 

tudo como um espetáculo, importando menos o seu efeito em quem é castigado, do que 

as impressões que recebem todos aqueles que vêem o castigo ou que deles são 

informados.  

Por fim, o Panóptico desfaz a necessidade de combater a violência física com 

outra violência física, passa a ser da ordem psicológica e reside na centralidade da 

situação de inspeção, ou na construção, sem dúvida ficcional, de uma espécie de 

                                                           
1
―quer eu ande ou me deite, por toda parte estás lá: meus caminhos são todos por ti espiados.Se digo: 

que a terra me cubra!, minha noite em dia será transformada.E ali ainda tua mão se conduzirá, e tua 

direita me pegará.‖(W, XXI, p. 96, nota) 
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―Inspector central‖ em todos os momentos da vida de um sujeito com a ideia central de 

ficção de poder. 

Bentham (1748-1832), ao tentar definir o conceito de felicidade, usou o termo 

ficção, tratando-o com o rigor próprio do utilitarismo (interesse por trás do desejo). 

Com Bentham, a felicidade deveria ser compreendida em termos de ficção, mesmo que 

ela tivesse estatuto de verdade e ficção, não no sentido de fábula, porém como 

aparelhos lingüísticos articuladores de motivos e desejos, última instância encontrada 

por trás dos interesses. Este autor articula o utilitarismo e o suporte fornecido pela 

linguagem, fazendo da passagem da linguagem uma parte importante. A contribuição 

de Bentham toma sentido na trajetória do termo ficção, quando percebemos que ele 

enumera varias entidades, todas elas comprometidas com um real difícil de ser 

nomeado, o que nos faz concluir pelo caráter fictício em se tratando dos objetos em 

questão, da ordem simbólica. (GARCIA, 2004) 

Encontramos em Bentham a temática das ficções quando, em vez de um Direito 

Natural falhado de um transcendentalismo zeloso em dizer como deve ser a natureza 

humana, de um direito consuetudinário prejudicado pelo empirismo, preferiu-se 

considerar a norma como uma ficção. Para Bentham, as leis são nomes ou termos 

nomeando entidades fictícias e sabendo-se das exigências do pensamento jurídico, a 

linguagem de uso entre juristas não poderia dispensar tais entidades fictícias, cuja 

existência era assegurada pela linguagem. Trata-se de uma realidade verbal, cabendo a 

nós, o exercício de uma critica que não permita o abuso- abuso que chegaria a uma 

patologia que seria a linguagem do como-se. Nota-se que o real não está composto 

somente por entidades sensíveis, palpáveis. A existência simulada é efeito de uma 

invenção consciente, sem que haja fabulação, como na linguagem do como-se. Em 

Bentham a ficção foi convocada como modalidade operatória e se faz presente no 

modelo do Panóptico(GARCIA, 2004). 

No capítulo 2, descreveremos o pensamento de CesareLombroso baseado na 

idéia de sociedade de vigilância e na emergência de um modelo de ciência ‗‘baseado 

em provas‘‘. 
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CAPÍTULO 2. CESARE LOMBROSO E A CRIMINOLOGIA 

 

Após o contexto de exposição sobre a vida, obra e pensamento de Jeremy 

Bentham, com o principio do utilitarismo encarnado na estrutura arquitetônica do 

panópticon, descrita nesse trabalho por Miller (1976) e sua articulação com o conceito 

de ficção, é necessário recorrer ao pensamento de CesareLombroso baseado na idéia de 

sociedade de vigilância e na emergência de um modelo de ciência ‗‘baseado em 

provas‘‘. Desta forma, Lombroso surge com um pensamento biológico, no qual, era 

determinante do desenvolvimento do comportamento social. A seguir, procurou-se fazer 

um breve resumo sobre sua vida, obra e pensamento. 

CesareLombroso foi um professor universitário e criminologista italiano, 

nascido em 6 de novembro de 1835, em Verona e falecido em 19 de outubro de 1909 

em Turim. Tornou-se mundialmente conhecido por seus estudos e teorias no campo da 

caracterologia, ou seja, a relação entre características físicas e mentais. 

 Estudou na Universidade de Pádua, Viena, e Paris. Acabou posteriormente 

professor de Psiquiatria na Universidade de Pávia e Medicina Forense e Higiene 

(1876), Psiquiatria (1896) e Antropologia Criminal (1906) na Universidade de Turim. 

Ao longo de sua carreira chegou a ser diretor de um asilo mental em Pesaro, Itália. 

CesareLombroso ocupou o principal nome do que veio a ser chamado Escola 

Positiva em sua época, no entanto, nomes como Enrico Ferri e Rafael Garolo tiveram 

importância junto a este novo movimento que estava surgindo. Suas idéias sustentaram 

um momento de rompimento de paradigmas no Direito Penal e o surgimento da fase 

científica da Criminologia, em contramão a tese da Escola Clássica da 

responsabilidade penal pautada no livre-arbítrio. (CALHAU e LÉLIO BRAGA, 2008) 

Com o surgimento da Escola Positivista e o desenvolvimento dos estudos 

biológicos e sociológicos, até propriamente antes de Lomboso, pois já ocorriam 

diversas pesquisas na tentativa de relacionar aspectos morfológicos, capacidades e 

habilidades, incluindo até mesmo o direcionamento das decisões dos seres humanos, 

houve o nascimento de fato desta nova corrente filosófica, que é fruto do naturalismo e 

que sofreu influência da doutrina evolucionista; materialismo; sociológica; 

frenológica; fisionômica e ainda de estudos de Villari e Cattaneo. Na mesma época do 

surgimento da Escola Positiva houve o desenvolvimento acelerado das ciências sociais 

(Antropologia, Psicologia, Sociologia, Psiquiatria...), fato que acabou corroborando 

para a determinação de uma nova orientação nos estudos criminológicos: Ao 
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individualismo da época clássica, a Escola Positiva concentrou-se seu objeto na defesa 

clara do corpo social contra a ação do delinqüente, priorizando os interesses sociais 

dos individuais. Época também que podemos salientar as políticas higienistas com 

relação ao criminoso/degenerado, respondendo claramente a demandas burguesas no 

final do século XIX. (CALHAU e LÉLIO BRAGA, 2008) 

Com o definitivo estabelecimento da ordem burguesa, era necessária a garantia 

de poder que estabelecem recursos penais assegurando-os. A burguesia não se sentia 

mais ameaçada pela nobreza, mas sim, pelas ―classes perigosas‖ e ―criminosas‖ que 

levavam dentro de si o germe da degeneração e o crime inato. A Escola Positivista 

(ideias penais e criminológicas) encontra no ideal burguês um motivo de união de 

pensamento e garantias jurídicas para as pesquisas e conhecimento, que lhes 

garantissem formas de tratamento para o tão chamado ―verme social‖. (CALHAU e 

LÉLIO BRAGA, 2008) 

Esta corrente de pensamento generalizou-se primeiramente em um momento 

industrialista e posteriormente, em ideias liberais capitalistas, ditando um 

conhecimento linear do saber humano, como verdadeiras religiões laicas que tinham 

todas as respostas dos fenômenos da vida. No entanto, estas respostas deveriam ser 

mostradas pela via da experimentação reproduzível e tudo que não fosse materialmente 

demonstrado, não era cientifico. 

Calhau e Lelio Braga, 2008 em seu artigo comentam que Lombroso tinha como 

ideia prevalecente estudos genéticos e evolutivos do final do século IX, e propunha 

que certos criminosos tinham evidencias físicas de um ―atavismo‖ (reaparição de 

características que foram apresentadas somente em ascendentes distantes na escala 

evolutiva) de tipo hereditário, com resquícios dos estágios mais primitivos da evolução 

humana. Estas anomalias, que por Lombroso foram chamadas de estigmas, eram 

expressas fisicamente em termos de formas anormais no corpo, dimensões do crânio e 

mandíbulas alteradas, assimetrias na face e estas variações poderiam emergir para 

outras partes do corpo. 

Lombroso associava também o comportamento delinquente, ao 

desenvolvimento de uma criança que parou em um estágio específico e a agressividade 

explosiva a crises epilépticas. Para Lombroso, a infância seria o exemplo mais claro de 

resquícios da selvageria primitiva (Fase que demonstraria à propensão natural a 

loucura moral e elementos propícios do indivíduo criminoso). Conforme observou em 

muitos casos, concluiu que na primeira infância de grandes criminosos, já se 
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demonstrava a junção da tendência criminosa e da demência mental. Logo, enquanto 

para Rousseau o homem nasceria bom e seria corrompido pela sociedade, para 

Lombroso, seria o contrário: O homem nasceria mau e a sociedade civilizada daria as 

noções de bem e mal, aniquilando os traços do atavismo e selvageria, que poderiam 

torná-lo um criminoso nato. (BALERA APUD, DINIZ, 2013). Dentre as obras 

produzidas por Lombroso, destacamos: 

 Gênio e Loucura (1870) 

 O Homem Branco e o Homem de Cor (1871) 

 O Homem Delinquente (1876) 

 O Delito (1891) 

 A Mulher Delinquente, A Prostituta e a mulher normal (1894) 

 O Crime, Causas e Remedios (1894) 

Em o Homem Delinqüente, Lombroso pode expor com detalhes suas teorias e 

observações, cuja primeira edição apareceu em 1876, fazendo deste autor uma 

celebridade do momento. Em 1885, em Roma, Lombroso realizou um Primeiro 

Congresso de Antropologia Criminal e esses quase dez anos que se passaram serviu 

para mostrar como as idéias deterministas haviam se espalhado por toda a Europa, 

pautada por ―conhecimento científico‖. Conforme Lombroso mudava suas teorias, 

segundo as investigações empíricas, seu famoso livro O Homem Delinquente, passou 

de 252 páginas em sua primeira edição a 1903 páginas em sua quinta edição de 1896 e 

1897. (CALHAU, 2008). 

Em O Homem Delinquente, na maioria dos casos o homem seria desprovido de 

barba, enquanto a mulher delinquente possuiria pilosidade robusta e avançada, quanto 

ao criminoso nato, este possuiria rosto oblíquo, citando como exemplos os césares 

romanos. Outro elemento comum seria a utilização de jargões e gírias, como uma 

linguagem própria que dificultaria a identificação das informações quando o indivíduo 

não era membro praticante do crime. Sempre negando o livre arbítrio e reforçando o 

determinismo, Lombroso pretendia interpretar o comportamento social a partir de 

características fisiológicas e biológicas e através destas características, Lombroso pode 

elaborar seu estudo tipológico, no qual os criminosos seriam encaixados em categorias 

como delinquentes não importando as diversas causas e contextos, apenas o 

determinismo anato-patológico. (BALERA, APUD, DINIZ, 2013) 
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Para Lombroso, o criminoso é um doente que não consegue lutar e resistir a 

seus impulsos e predisposições, devendo ser penalizado por seus atos e ser segregado 

da mesma sociedade, visto que passa a ser um indivíduo perigoso para o meio em que 

vive. Desta forma, associados ao evolucionismo Darwinista, as elaborações 

bioantropológicas de criminalidade influenciaram a construção teórica de diversos 

autores que vieram a intensificar o segregacionismo e o posicionamento 

discriminatório as minorias étnicas e sociais, influenciando governantes, legisladores e 

magistrados de vários países com políticas criminais: 

1. 1909 Viaud-Bruant Médico Influenciado pela Escola Positiva, no qual defendia 

uma ‗‘Higiene Social‘‘ por meio da castração dos antissociais, como sendo 

uma pena alternativa com maiores vantagens a pena de morte e o trabalho 

forçado. 

2. Estados Unidos (EUA) Segregação Racial Explícita e sistematizada com 

políticas de imigrantes, negros e indivíduos considerados ‗‘geneticamente 

degenerados‘‘. Defendiam o controle reprodutivo da raça ‗‘branca‘‘, dita como 

pura e também como forma de controle criminal. 

3. 1889 Estados Unidos- No Estado da Indiana ocorre inúmeros registros de caso 

de vasectomia em jovens internos em reformatórios; e na Carolina do Norte, na 

década de 50, do século XX, denúncias de esterilização de indivíduos com 

problemas mentais. Até meados de 1971 houve muitas denúncias de casos de 

esterilização em todo o território americano, demonstrando esta nefasta 

‗‘pratica‘‘ eugênica de caráter discriminatório e com suas bases na teoria 

Positiva De CésareLombroso. 

A adoção de leis de esterilização de loucos, criminosos, degenerados se 

expandiu por toda a Europa, chegando na Suíça, Dinamarca e na Alemanha, 

posteriormente, as ideias de Lombroso foram consideradas ultrapassadas ou 

inexistentes, e por muitas vezes, Lombroso teve que se explicar a academia científica 

por notas erradas sobre suas teorias ou erros quanto a variação dos casos, sua teoria 

acabou sendo substituída por causas ambientas do contexto social e histórico que se 

tornou dominante deste então. Embora ainda hoje no Direito Penal Brasileiro, muito se 

tem de práticas e ideias da Escola Positiva. 
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CAPÍTULO 3. HANS KELSEN 

Segundo Ana Lúcia Sabadell (2000) podemos compreender a expressão 

‗‘escola jurídica‘‘ como um grupo de autores que compartilham determinada 

perspectiva sobre a função do Direito. Sendo assim, cada escola jurídica procura 

responder a três perguntas, são elas: O que é direito? Como funciona o direito? E como 

deveria ser configurado esse direito? 

Sabadell (2000) ressalta que ao longo dos anos, várias escolas jurídicas 

surgiram cada qual caracterizando sua época e cultura jurídica. De um modo geral, 

podemos classificar as escolas jurídicas em dois grandes grupos: As escolas moralistas 

(Direito Natural) e o Direito Positivo. As escolas moralistas são aquelas que valorizam 

o direito natural e se caracterizam por um pensamento jusnaturalista. Já as escolas 

positivistas são aquelas que entendem o direito como um sistema de normas que 

regulam o comportamento social. 

Célio Garcia (2004) procurou lembrar em seu livro Psicologia Jurídica 

operadores do Simbólico que o Direito Natural e o Direito Divino estiveram, em 

determinado momento, associados, estando à lei natural baseada na Lei eterna 

estabelecida por Deus. Porém, no momento em que se admitiu que o Direito Natural 

não dependesse do direito divino, abriu-se caminho para o jusnaturalismo em sua 

versão atual, sendo uma evolução do Direito Natural e estando associadas às teorias do 

contrato social. No Direito Positivo, predominantemente histórico na sua criação, 

ocorreu um desdobramento que ressultou em duas correntes jurídicas. Uma reinante 

durante a primeira metade do século XX é relativista em Ética e positivista em Teoria 

do Direito; a segunda, vigente em nossos dias atuais, mostra-se universalista e 

humanista. 

Na área do Direito, este movimento teve como representação maior o Direito 

Positivo de Kelsen e no universo relativista no plano da ética, o dever-ser objetivo será 

assumido pelo Direito positivo. 

Contudo, os positivistas não o fundam como fonte absoluta do dever, pois o 

positivismo metodológico aplicado por eles é diferente do positivismo com ideologia 

de justiça. Para o positivismo lógico dominante no pós-guerra, somente as proposições 

da ciência são providas de sentido (verificabilidade, simplicidade e coerência), nem a 

natreza, nem Deus, nem a História forneceriam uma referência infalível para sustentar 

as normas éticas. Essas terão como referência o homem, porém este dotado de uma 

intersubjetividade e comunicalibidade, donde os direitos dos homens, a tolerância 
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recíproca, a negociação, a competência comunicativa, a mediação ganharam espaço. 

(GARCIA, 2004) 

Hans Kelsen nasceu em 1881 na cidade de Praga, época no qual não era a 

capital da Tchecoeslováquia ainda, mas sim do imenso e poderoso Império Austro-

Húngaro. Morreu aos 92 anos nos Estados Unidos, na Cidade de Orinda, no Estado da 

Califórnia em 1973, quando já estava consagrado mundialmente como o fundador da 

Escola Normativista, ou Escola de Viena. Em 1884, seus pais mudam para Viena, 

cidade que é considerada seu berço de nascimento e de boa produção de suas obras. 

Fato marcante na vida de Kelsen foram sua tumultuada fuga da Alemanha e ida para os 

Estados Unidos, neste percurso passou pela Espanha e Suiça. (CRETELLA, 2003) 

Em sua primeira fase, quando ainda se encontrava em Viena, colaborou na 

redação da Constituição da Áustria, em 1920, época em que mostrava o direito como 

um monumento granítico, conjunto de normas hierarquizadas, verdadeira geometria de 

conceitos jurídicos fundamentais. Já nos Estados Unidos, entrando em contato com as 

Universidades de Harvard (1941-1942) e da Califórnia (1945), com o direito 

consuetudinário do Common Law, permitiu a Kelsen uma mudança de olhar, passando 

a considerar o direito de um modo mais plástico, fundado nos precedentes. Aos 24 

anos, publicou sua famosa monografia, intitulada Die Staatslehredes Dante Alighieri, 

no qual recebeu o grau de doutor em 1906 com a mesma, passando a morar em 

Heidelberg, onde freqüentou a universidade e posteriormente, Berlim, local onde 

aprofundou mais nos estudos jurídicos. (CRETELLA; AGNES, 2003) 

Em 1911, conquistou o cargo de Livre-Docente em Direito Público e Filosofia 

do Direito, quando, então, publicou o relevante estudo sobre os Problemas básicos da 

teoria do direito constitucional. Em 1919 foi promovido a professor de Direito de 

Viena. Em 1920, através dos estudos de seu discípulo Adolf Merkl, completou o 

sistema hierarquizado da ordem normativa, obra que ainda hoje é extremamente citada 

e pela primeira vez surge à idéia de identificar o Estado com o direito. Em 1923, com o 

livro Direto do Estado Austríaco, tornou-se o mais notável dos constitucionalistas da 

Áustria. Em 1930, aceitou a cátedra na Universidade de Colônia, lecionando por três 

anos, no entanto, por questões e motivos políticos (partido nazista) foi afastado do 

cargo e teve que fugir da Áustria, lecionando posteriormente em Barcelona, Genebra e 

posteriormente nos Estados Unidos. (CRETELLA; AGNES, 2003) 

Dito um breve resumo sobre a vida de Hans Kelsen, Escola de Viena, foi o 

nome dado ao Grupo de Juristas que junto com Kelsen expandiram sua teoria e que 
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contribuíram para o surgimento do neopositivismo vienense.  Citamos aqui, nomes 

como: Adolf Merkl, Josef Kunz, Alfred Verdross, Franz Weyr, Felix Kauffmann e 

Felix Schreier, além de Carnap, Wittgenstein e Freud. Este grupo era formado por 

jovens doutores em Filosofia da Ciência que organizavam colóquios semanais e uma 

de suas teses era afastar o conhecimento metafísico, a ética e a religião do âmbito da 

ciência. 

Kelsen viveu em uma época marcada pelo positivismo jurídico nas suas 

diversas tendências e pelos teóricos da livre interpretação do direito, período no qual 

esteve em destaque a própria autonomia do direito enquanto ciência jurídica, nesse 

sentido, alguns entendiam a metodologia correta como aquela que aproxima o direito e 

as demais ciências humanas, outras compreendiam a ciência jurídica como esfera 

autônoma, livre de qualquer juízo valorativo.  Procurou seguir um conhecimento mais 

objetivo e que fosse desvinculado de qualquer ideologia. (SABADELL, 2013) 

Nesta rede de correntes, o pensamento de Kelsen procurou-se comprometer na 

busca de um método e objetos próprios, procurando dar mais autonomia científica aos 

juristas. Com esse objetivo, Kelsen propôs o princípio de pureza, segundo o qual o 

método e o objeto específicos da ciência jurídica deveriam ter enfoque normativo, 

resultando no fato de o direito ser visto como norma e não como fato social ou valor 

transcendental. Obviamente esta posição causou incômodo em muitas correntes 

filosóficas, pois alegavam a redução do direito a norma, retirando todo seu caráter 

humano (social e valorativo). (SABADELL, 2013) 

Norma para Kelsen são prescrições do dever-ser que conferem ao 

comportamento humano um sentido prescritivo, tratando-se de um comando, produto 

da vontade humana que o proíbe, obriga ou permite determinado comportamento. 

Kelsen compreende a ciência jurídica como uma ciência pura de normas e as investiga 

no seu encadeamento hierárquico. A validade de uma norma esta ligada a normas 

superiores que culminam em uma norma fundamental e Kelsen elaborou uma teoria 

sobre esta, onde a norma somente será considerada jurídica e legítima se, e somente se, 

for estabelecida em conformidade com as prescrições contidas na norma fundamental, 

valorativamente neutras. (SABADELL, 2013) 

Para Kelsen o direito deveria ser autônomo em relação a moral e a política, e 

Direito e Estado se confundem, podendo dizer que o Estado se configura em um 

conjunto de normas estabelecidas prescrevendo uma sanção para determinados 
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comportamentos e sem essa ordem normativa, o Estado deixaria de existir em seu 

sentido jurídico. 

Com relação ao Princípio Metodológico Fundamental, o objeto da ciência do 

Direito é a norma posta por autoridade competente. Neste sentido, o que o princípio 

metodológico fundamental exige é a exclusão do âmbito de interesse do jurídico os 

fatores especificamente sociais, econômicos, culturais, morais ou políticos 

interferentes na produção da norma. A utilização deste princípio implica em uma 

hermenêutica jurídica que se abstem da ideia de um único sentido correto para a norma 

jurídica, mas busca um campo plural. (SABADELL, 2013) 

Outro ponto importante na obra de Kelsen foi à distinção entre norma jurídica e 

proposição jurídica. A norma jurídica prescreve a sanção que se deve aplicar em caso 

de ações ilícitas (possui caráter prescritivo e resulta do ato de vontade), uma 

proposição jurídica que é um juízo hipotético ou condicional, afirma que uma 

determinada conduta típica implica em certa sanção (possui caráter descritivo e resulta 

de um ato de conhecimento).(SABADELL, 2013) 

Para Kelsen, as proposições jurídicas são reflexões, juízos sobre as normas 

jurídicas. Kelsen diz na sua obra Teoria Pura do Direito, que ‗‘ Proposições jurídicas, 

são, por exemplo: se alguém comete um crime, deve ser-lhe aplicada a pena; se alguém 

não paga um dívida, deve proceder-se a uma execução forçada de seu patrimônio; se 

alguém é atacado de doença contagiosa, deve ser internado em um estabelecimento 

adequado. Procurando uma fórmula, temos: sob determinados pressupostos fixados 

pela ordem jurídica, deve efetivar-se um ato de coação, pela mesma ordem jurídica 

estabelecida, sendo esta a forma fundamental da proposição jurídica. (SABADELL, 

2013) 

Dessa estrutura básica podemos obter duas conclusões: ou temos uma ligação 

deôntica entre uma ação/omissão e uma sanção, ou entre diversas condutas humanas 

com diversos atos coativos na qualidade de sanção. O primeiro tipo aplica-se a 

generalidade dos casos e o segundo em situações específicas. 

Quanto à validade da norma jurídica para kelsen, vincula-se inicialmente a sua 

relação com a norma fundamental, sobretudo no que pauta ao problema da 

manifestação de vontade de uma autoridade competente. Kelsen relaciona também 

validade e eficácia, a partir da dicotomia entre a norma singularmente considerada e a 

ordem positiva como um todo e observa que as normas deixam de ser válidas se 

perderem a eficácia. (SABADELL, 2013) 
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Para Kelsen, o Direito pertence a uma ciência normativa que não visa 

prescrever condutas, mas tão somente examinar as normas e estruturas seus enunciados 

a partir do principio de imputação (atribuir coisa desonrosa ou criminosa a uma pessoa, 

creditar algo que não seja evidente ou decorra analiticamente). Kelsen acredita que a 

justiça possui valor inconstante, relativo e mutável. Trata-se de um julgamento de 

valor que possui caráter subjetivo e com a multiplicidade de valores sobre o justo 

reafirma a possibilidade de o direito positivo se chocar pelo menos com algum sentido 

de justiça, pois este não se vincula as doutrinas morais (questões de justiça), mas sim, a 

normas jurídicas. (SABADELL, 2013) 

―No entanto, Kelsen manteve seu conceito de norma básica como 

fundamento até 1962, quando aos 80 anos, demonstrando uma honestidade 

intelectual, declarou que havia um engano em sua tese: a norma básica não 

passava de uma ficção. Essa crítica feita a sua tese anterior encontra-se 

inicialmente no texto A função da constituição‖. (GARCIA,2004, P.10) 

 

Célio Garcia, em seu livro,Psicologia Jurídica operadores do simbólico 

demonstra que Kelsen ao desmontar o conceito de norma básica, caracterizando-a 

como uma ficção nos termos do filósofo neokantianoVaihinger (filosofia do como-se), 

para quem uma proposição falsa pode eventualmente ser de utilidade, como uma etapa 

do pensamento, ao remeter à norma a idéia de ficção, tudo que dela depender, tudo 

será? Neste momento, entra em jogo o conceito de função simbólica, que será 

trabalhado neste trabalho posteriormente. 

 Nesta mesma época que Kelsen sugere a norma básica como ficção, o 

jusnaturalismo supõe um sujeito absoluto, a quem as normas do Direito Natural serão 

atribuídas e a um conteúdo psicológico. Este sujeito foi fortemente criticado por 

Kelsen, conforme demonstra Célio Gárcia, 2004. Na verdade, se o idealismo 

racionalista considera uma qualidade inata da razão humana o fato dela poder 

distinguir entre o certo e o errado, o positivismo desde sempre insistiu em separar as 

proposições que referiam à existência, e ao dever-ser. 

Ao utilizar o termo ficção, Kelsen se manteve logicista sem abandonar a 

questão da verdade, pois ficção em Kelsen sugere algo equivalente a um mito fundador 

como nos mostra Freud. 

Em seu texto, O Conceito de Estado e a psicologia social, Hans Kelsen fez 

várias referências aos textos de Freud, especialmente: Totem E Tabu; Psicologia das 

Massas e Análise do Ego. Em sua última obra, Teoria geral das normas, Kelsen 

acabou reformulando alguns de seus conceitos e aproximando o Direito com a 
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Psicanálise, criando uma interface entre esses dois saberes, isto porque ao investigar a 

origem das leis, remete-nos a um regressuminfinitum, lembrando-nos que cada norma 

é determinada por uma norma superior, deparando-se com a fictio como origem, ou 

primeira lei. Desta maneira, a Psicanálise nos remete a uma primeira lei também, a Lei 

do Pai, não estariam os dois autores se remetendo a mesma lei? 

O Conceito de Ficção utilizado por Kelsen será posteriormente trabalhado na 

obra do Psicanalista Jacques Lacan (1901-1981) que o elaborou a partir das teorias de 

Jeremy Bentham, já citado nesta monografia. No entanto, este trabalho não tem por 

objetivo entrar no pensamento de Lacan. Como ficção para Kelsen esta associado a um 

mito fundador, vemos que este autor dialoga com obras e conceitos do próprio Freud, 

com a idéia da instauração da Lei Simbólica como primeira lei, para assim, pensar o 

Direito enquanto área e pratica. Vemos desta maneira, uma aproximação entre o 

pensamento de Kelsen e o pensamento de Freud, no que diz respeito à interface entre 

Psicanálise e Direito. 
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PARTE 2. FREUD, O LAÇO SOCIAL E A PREVALÊNCIA DA PULSÃO DE 

MORTE NA EXPERIÊNCIA SUBJETIVA 

 

2.1. Considerações Finais. O Posicionamento da Psicanálise 

 

O Direito sempre buscou auxílio em outras ciências (Sociologia, Antropologia, 

História, Psicologia...) para ajudar em seus casos e até mesmo em suas legislações.  

Com o surgimento da Psicanálise, no final do século XIX, Freud (1856-1839) 

demonstrou a existência do inconsciente, e a partir de sua descoberta o mundo não é 

mais o mesmo, pois o inconsciente produz efeitos e é a partir desses efeitos que ele é 

reconhecido e que acabam repercutindo no Direito. (GARCIA, 2004) 

Esta interlocução (Direito, Psicanálise e Psicologia), não é fácil, 

pois necessita rever conceitos muito estáveis no campo do Direito a partir 

de uma abordagem psicanalítica do sujeito. Porém, esta discussão faz-se 

necessária em virtude da crucial vizinhança entre a Psicanálise e o Direito, 

cada uma com seu objeto de estudo e metodologias que lhes são próprias. 

Desta aproximação, surge o conceito de Interface, como sendo o lugar deste 

novo objeto de estudo que caberia as duas ciências estudá-las. Desta 

maneira, como reconhecer a interface entre Psicanálise e Direito? (Garcia, 

2004) 

 

Freud nos diz, que da sua teoria, podemos tirar três direções: 

1. Psicanálise como método de investigação, 

2. Psicanálise como terapêutica, 

3. Psicanálise como teoria geral do fenômeno humano 

Freud era bem categórico e com restrições em relação a uma pura e simples 

aplicação da Psicanálise a outras áreas do conhecimento, não sendo muito simpático a 

este conceito. Em A psicanálise e o estabelecimento de fatos em matéria judiciária, 

Freud diz que este tipo de aplicação (interrogatório-experiências de associação) que 

não cria interface, apenas a demonstra, deveria muitas vezes, caso obtivesse 

conclusões relativas à culpabilidade do acusado, ficar fora do conhecimento da justiça. 

A partir deste momento e desta diferenciação, diremos que a descoberta freudiana pode 

estar implicada em outros discursos com os quais ela se confronta além da clinica 

propriamente dita. 

Quanto à questão da lei, Freud que já vinha estudando a questão da sexualidade 

humana, a interdição, ressaltou da seguinte forma: 
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 A sexualidade humana é necessariamente um desvio quanto à ordem 

biológica; 

 Se há ruptura quanto à ordem biológica, uma outra ordem se faz necessária; 

 Essa outra ordem tem como referência uma lógica, sendo esta ultima capaz 

de criar distância entre os membros de um grupo primeiro ou família. 

Esta lógica é baseada no surgimento de um terceiro, no qual abriu uma 

perspectiva para o que devemos chamar de falta, ausência. Exemplo disso seria uma 

observação que Freud fez de seu neto brincando: ―meu neto, sob pretexto de estar 

brincando com o carretel, está montando a lógica em questão; essa outra lógica se 

chama Simbólico, ou a instauração de lei‖. A distância do que falamos acima é dada 

pelo Simbólico e sua lógica, ambos surgidos com a interdição do incesto. O Simbólico, 

neste momento, é coisa elaborada, não tendo como significado apenas simbolismo, ele 

trás o marco das proibições para o sujeito (GARCIA, 2004). 

Desta maneira, a palavra lei, significa em seu sentido mais amplo, relação 

constante e necessária entre fenômenos. Em seu sentido jurídico, é a regra escrita, 

instituída pelo legislador. É o preceito escrito emanado do órgão competente do Estado 

e que tem como principais características a generalidade e a obrigatoriedade. A 

primeira conseqüência da Lei foi transformar o selvagem em homem, a partir daí, uma 

cultura foi criada e com a proibição do incesto estabelece uma linhagem e com ela uma 

descendência. Desta proibição/falta da qual Freud tanto nos diz, o Direito e a 

Psicanálise se interligam (Interface). 

A partir do marco-teórico da Psicanálise, Freud mostra o crime mais a fundo, no 

outro lado da cena, a cena inconsciente que acaba influenciando na nossa maneira de 

existir enquanto sujeitos. A partir daí, perguntas passam a existir: 

 Qual é o lugar ocupado pelo sujeito em relação ao seu crime? 

 Quem é o sujeito que comete o crime? 

 O que leva um sujeito a cometer um crime? 

Para Manoel Barros da Mota (2017) o crime a partir da teoria psicanalítica 

introduziu um novo olhar na cena criminal, renovando a clinica e apontando soluções 

inéditas para os impasses do mal-estar na civilização. O crime não apenas na sua 

relação com a lei e o simbólico, mas também com o gozo e o real. 

Manoel Barros da Motta (2017) aponta que a psicanálise introduz nesta questão 

a decifração das motivações inconscientes, pois a causalidade psíquica esta no centro 
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da investigação psicanalítica e como eixo conceitual desta causalidade encontramos o 

tríplice registro dos elementos da estrutura: Real, Simbólico e Imaginário. No entanto, 

a psicanálise não procura definir personalidade criminosa, ficando distante deste 

pensamento higienista.  

É através da particularidade do caso clinico que ela interroga em cada sujeito o 

que o levou a agir daquela forma, indo contra a corrente biologicista que tenta associar 

pulsões criminosas de fundo biológico, e contra a tendência dos que querem detectar 

desde a infância pulsões criminosas. 

Diante do mal-estar na civilização, de que falava Freud, surge à nova vontade de 

gozo (pulsão de morte) e esta acaba convocando para mais vigilância e proibição. A 

resposta da Psicanálise não esta ajustada, normalizada no nível da civilização, na 

clinica, ela se faz caso a caso. O mestre contemporâneo intervém com exigências de 

cálculo, trabalho, aspectos de uma razão que não existe mais, no entanto, a psicanálise 

não cede nesta armadilha de oposição entre o empuxo ao gozo e a proibição, no qual, 

constituem a ‗‘dupla face da pulsão de morte‖. (BARROS DA MOTA. 2017) 

 

A psicanálise postula mais flexibilidade na relação e nas práticas, sem 

pretender ter respostas prontas para tudo. Evidentemente, ela não visa de forma direta 

às massas, do ponto de vista clinico, porém, trabalha caso a caso, permitindo que os 

próprios sujeitos encontrem soluções próprias, em sua analise particular, para além dos 

modelos identificatórios.  

Para o desenvolvimento da parte dois, que se refere à elaboração da noção de 

crime a luz da teorização freudiana, utilizaremos a metodologia de levantamento dos 

termos ‗‘crime‘‘, ‗‘criminoso e sociedade‘‘ e ‗‘culpa‘‘ ao longo da obra de Freud. A 

escolha desses textos se deu a partir do levantamento das noções de ‗‘crime‘‘; 

‗criminoso e sociedade‗‘ e ‗‘culpa‘‘ na obra deste mesmo autor.  Após a descrição dos 

resultados desse levantamento, abordaremos a noção de crime em três textos de Freud, 

e que comporão os capítulos referentes a parte 2. São eles:  

1. TOTEM E TABU (1912) 

2. PSICOLOGIA DE GRUPO E ANALISE DO EGO 

3. O MAL-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO (1930, 5º EDIÇÃO) 

Através desses três textos Freud vai discorrer sobre o surgimento do laço 

social, ou seja, a instauração da lei simbólica como entrada da cultura. Freud vai 

utilizar do amor ao outro para explicar a formação da massa e da permanência dessa 
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em nossa sociedade, relacionando conceitos como libido, identificação, exaltação, 

ideal do ego e ego para tal. Já em O Mal-Estar na Civilização, Freud nos propõe pensar 

como o desenvolvimento da cultura proporcionou aos sujeitos um sofrimento e uma 

agressividade fora do controle a qual ele vai explicar com o conceito de pulsão de 

morte.  

2.1.1.Levantamento das noções de “crime”, “criminoso e sociedade” e “culpa” 

A seguir, temos o resultado do levantamento das palavras ―crime‖, ―criminoso 

e sociedade‖ e ―culpa‖ na obra de Freud, realizada através do Índice Bibliográfico das 

obras deste autor, como indicado na Tabela 1. 

Tabela 1. Levantamento das palavras “crime”, “criminoso e sociedade” e “culpa”. 

Volume da Obra Palavras Encontradas 

V-I 

Crime cometido por sugestão, 140. 

Culpa, sentimento de (ver também Auto 

Censura), 217, 297, 316. 

V-II 
Culpa, sentimento de (V- Auto-

Recriminaçao) 

V-III 

Culpa, sentimento de (ver também 

Angústia de Consciência), 62, 239, 

Cuvier, G, 22. 

V-IV 
Não se encontra nesta obra referências 

as palavras procuradas. 

V-V 
Não se encontra nesta obra referências 

as palavras procuradas. 

V-VI 
Culpa, sentimento de (ver também 

Auto- Censura) 144, 242. 

V-VII 
Culpa, consciência de, 34 n, 101 n, 150, 

178 n. 

V-VIII 
Não se encontra nesta obra referências 

as palavras procuradas. 

V-IX 
Crime, psicologia do, 93, 98, 101-3. 

Criminoso e sociedade 173. 

V-X 
Não se encontra nesta obra referências 

as palavras procuradas. 

V-XI 
Culpa, sentimento de (ver também Auto 

Censura), 129. 

V-XII 
Não se encontra nesta obra referências 

as palavras procuradas. 

V-XIII 

Culpa (ver também autocensura 

obssessiva), 24, 80-2, 97-8, 146-50, 

152-3, 153, 155, 190 na tragédia grega, 

157. 

V-XIV 
Crime, 105-6, 350, 375-7. Cs. (ver 

também Consciência). Culpa, 
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sentimento de (ver também 

Consciência), 77, 119, 206, 273, 331-4, 

336 como causa de crime, 375-77 e o 

complexo de Édipo, 370-7. 

V-XV Culpa, sentimento de 21, 335. 

V-XVI Culpa, sentimento de 21, 335. 

V-XVII 

Culpa, sentimento de causado por 

desejos de morte, 95. Culpa, sentimento 

de causado por masturbação, 210. 

Culpa, sentimento de causado por 

sentimentos incestuosos, 121, 203-7, 

209. e depressão, 18. e desejo de 

punição, 39, 127 n, 176. e 

transformação do sadismo em 

masoquismo, 114, 209-11. Relação do, 

com fantasias de espancamento, 195, 

203-7, 209-11. 

V-XVIII 
Culpa, sentimento de, 43, 91, 116, 128, 

141, 173, 242. 

V-XIX Crime, 64-5, 307-8. 

 

V-XX 

Culpa, sentimento de, (ver também 

Autopunição; Consciência; Superego), 

66, 70, 86, 118, 155, 181, 185, 215 

inconsciente, 71, 216. 

V-XXI 

Crime (ver também Delinquência) 116-

7, 192, 194, 227. Culpa, sentimento de, 

69, 127-31, 134-42, 182, 189, 190, 193-

5, 215, 249. 

V-XXII 

Crime 112,147. Culpa, sentimento de, 

66, 71, 81, 185, 240, 244. Inconsciente, 

108-112. 

V-XXIII 

Culpa, sentimento de, 101-2, 148-9, 

154, 219, 317 em neuróticos, 194-5, 

258-9, 282 em povo judeu, 100-1, 148-

10. 

V-XXIV Índice Bibliográfico. 

Após a realização do levantamento, este indicou uma vasta referência dos 

temas ‗‘crime‘‘, ‗‘criminoso e sociedade‘‘ e ‗‘culpa‘‘, na obra de Freud, no qual foram 

selecionados três textos que condensou o objetivo do trabalho e que serão abordados 

nas secções seguintes com o objetivo de explicar a instauração da lei simbólica e a 

localização do crime na origem deste. 
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CAPÍTULO 5. A GÊNESE DA EXPERIÊNCIA SUBJETIVA DO CRIME EM 

TOTEM E TABU 

A fundação da psicanálise trouxe para o século XX o debate em torno da formação da 

moral civilizada. Miller (2005) mostra que, no marco do primeiro dualismo pulsional, 

a psicanálise denunciou a elevada dose de renúncia à satisfação pulsional, imposta pelo 

ideal civilizatório de época. Essa denúncia ter-se-ia difundido abalando a organização 

do saber no saber psiquiátrico do século XIX. De fato, a elaboração de uma hipótese 

sobre a causalidade sexual do sintoma histérico abalou a forma de compreensão da 

histeria em relação a psiquiatria de época e propiciou um estatuto epistemológico 

preciso à psicanálise: irredutível ao saber psiquiátrico e, também, crítica com relação 

aos efeitos do saber psiquiátrico sobre a própria compreensão do que seria a 

experiência subjetiva. A pergunta que colocamos é: será que reconhecemos essa via 

denúncia quando entendemos a gênese do crime a partir da perspectiva de Freud ou 

será que quanto a esse ponto, ele ainda se alinha ao pensamento jurídico descrito na 

parte um desta monografia? 

A construção do pensamento freudiano acerca da fundação do laço social entre 

os homens a partir de um crime fundamental tem seu marco em Totem e Tabu (1912): 

na base da formação do laço social jaz o assassinato do pai.  

Em Totem e Tabu (1912), Freud relata a superação da horda primeva pelo 

totemismo, representando uma mudança de paradigma que marcaria o corte e a 

fundação do laço social. O autor procurou explicar através do mito do pai da horda e 

de seu assassinato, o inicio da civilização humana e seu processo de instauração da lei. 

Na horda primitiva, existia um único pai primeva, este era líder da horda e 

concentrava para si toda a satisfação sexual e agressiva, efetuando um monopólio de 

gozo de forma tirânica, era o único a ter acesso a todas as fêmeas, impossibilitando os 

demais machos a ter contato com as estás. Quando esses outros machos cresciam e 

tentavam obter os mesmos privilégios que o pai primeva, este os expulsavam da horda 

de forma cruel. Desta forma, percebemos a posição de gozo total deste pai primeva em 

relação aos outros machos, vivenciando seus impulsos de forma desinibida, sem 

estabelecer laço com os demais participantes da horda. 

Estes machos que foram expulsos pelo pai primeva, percebendo tal situação e 

querendo ter os mesmos privilégios e até a posição do pai primeva, se juntam e 

chegam à conclusão de que a única forma para terem contato com as fêmeas seria 

através da morte do pai primeva. Desta maneira, fica evidente que a possibilidade de 
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mudança de paradigma passa, necessariamente, pela eliminação do pai, ou seja, desta 

figura central tirânica. 

Malcher e Freire (2013) destacam que Freud em Totem e Tabu, estabelece três 

relações pautadas pela figura de tabu, com os soberanos, os inimigos e os mortos. No 

lugar de soberano, na figura do líder da horda primeva, o pai exerce seu poder de 

forma tirânica e brutal e aqui, cabe notar seu caráter excludente para com o próprio 

líder. ―[...] a exigência de igualdade vale apenas para os indivíduos, não para o líder.‖ 

(FREUD, 1921/ 2011, p.83). O pai primeva além de não se submeter a nenhuma lei, 

interdita a satisfação pulsional aos demais concorrentes, constituindo assim, a figura de 

inimigo, fazendo desta situação, uma ótima oportunidade para a criação de um 

perigoso laço entre os insatisfeitos/barrados. Percebe-se uma situação irônica, pois, 

aquele que não faz laço favorece o laço dos inimigos e este marcado por rancor, pois o 

pai primeva os interditou ao gozo. Como saída para este problema, a morte do pai 

primeva foi à solução encontrada pelo bando para ter contato com as fêmeas e assim, 

poderem satisfazer seus impulsos sexuais. Temos aqui as vertentes da pulsão de morte 

e sexual inibidas pelo pai primeva e que insistem na busca de satisfação. (MALCHER; 

FREIRE 2016) 

A canibalização do corpo do pai primeva demonstra que o acesso ao gozo junto 

com a fêmea só é permitido ocupando o lugar do líder, lugar este de exceção e que o 

colocou na posição de inimigo e consequentemente, a morte.O desenrolar da história 

até a morte do pai primeva não é o suficiente para que o laço entre os insatisfeitos se 

configure enquanto laço social, pois ainda não a à instauração de uma lei 

simbólica.Porém, com o assassinato e a identificação ao pai pela via da incorporação, 

os filhos anularam o próprio ato devido ao remorso, e segundo o procedimento de 

obediência adiada, instituíram a lei que proíbe o parrícido e o incesto. Após ter sido 

assassinado, o pai tornou-se mais forte do que era quando estava vivo e sua existência 

real, que garantia a proibição do incesto, foi substituída pela lei, pela via da obediência 

adiada. Neste momento, após o remorso, vemos então a instauração da lei simbólica. O 

que evidencia que a hipótese de Freud, em Totem e tabu(1912), é que o crime do 

assassinato do pai está está na base da formação do laço social. 

No entanto, junto à lei permaneceu um resíduo do pai que não pode ser 

assimilado no ato de sua incorporação e que ameaça retornar sob a forma de uma culpa 

sanguínea. Trata-se de uma falha na lei, que em Além do Princípio do Prazer 

(1920/1987) será retomada com o conceito de pulsão de morte.  
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O conceito de pulsão de morte, que será formulado a partir de 1920, estará 

relacionado à esse elemento que não se inscreve e que aparece sob forma de 

compulsão a repetição: o sujeito repete experiências desprazerosas (sintoma) pelo 

desprazer que isso pode causar. Em 1923, Freud associará esse resíduo ao conceito de 

supereu.Assim, as formulações de Totem e Tabu mostram que a morte do pai não 

liberou o acesso a satisfação pulsional. Ao contrario,a interdição se amplificou  e 

criou-se então um substituto, primeiramente encarnado na figura do Totem e 

posteriormente na figura de Deus, um pai glorificado. Disso, ficou uma consciência de 

culpa que persiste operando no inconsciente produzindo preceitos morais e 

necessidade de expiação e deixando traços inextinguíveis. (MAGALHÃES GOMES, 

2003). 

O mito da horda primitiva, tal como fora descrito aqui, indica que a severidade 

do pai, e o ódio daí decorrente, são substituídos por um amor sintomático ao pai. O 

problema, o impasse, residirá precisamente na manutenção desse resíduo do pai na 

forma de uma lei que exigirá mais e mais renúnica e obediência.  
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CAPÍTULO 6. PSICOLOGIA DE GRUPO E ANÁLISE DO EU 

 

Em Psicologia das Massas e Analise do Eu (1921), Freud procurou através de 

argumentos claros esclarecer as questões que perpassam a psicologia de grupo, ou seja, 

como funcionam os laços sociais. Para isso, utiliza uma descrição precisa da obra do 

psicólogo francês, Gustave Le Bon, Psicologia dasMultidões (1895), portanto, 26 anos 

antes do texto de Freud. Utiliza também os trabalhos de William McDougall (1920), 

professor de Psicologia Social, em Harvard, quanto a este autor, considerou a obra A 

Mente Grupal para fazer algumas considerações. 

As principais questões no qual Freud (1921) procurou responder nesta obra 

foram que a psicologia social e a psicologia individual correspondem intimamente uma 

a outra, e que através da identificação e o ideal do ego, conseguiremos entender a 

formação da massa. Freud relata que algo a mais esta na relação da vida mental do 

indivíduo, e que desta maneira, a psicologia individual também é social. (FREUD, 

1921).Desta maneira, a Psicologia de grupo interessa-se segundo Freud (1921) pelo 

sujeito como membro de uma raça, nação, ou como ele mesmo citou como parte de 

uma multidão de pessoas que se organizaram com um objetivo específico. Portanto, 

Freud (1920) pontua: que o instinto social talvez não seja um instinto primitivo, 

insuscetível de dissociação, e que seja possível descobrir os primórdios de sua 

evolução num circulo mais estreito, tal como o da família. (FREUD, 1921, P.2). 

Para tentar descrever melhor o fenômeno grupal, Freud (1921) utilizou-se dos 

trabalhos de Le Bon, Psychologiedesfoules (1895), este autor fez uma descrição 

precisa sobre como os sujeitos se comportam em grupo, e Freud (1921) soube apreciar 

este trabalho, embora acrescentasse em sua obra posteriormente a estrutura da 

sugestão, ou seja, como essa se desenvolve nos sujeitos a ponto da unificação da 

massa. Freud (1921) pontua que faz parte da categoria grupo psicológico responder a 

três perguntas principais: O que é um grupo? Como ele adquire a capacidade de 

exercer influência tão decisiva sobre a vida mental de indivíduo? E qual é a natureza 

da alteração mental que ele força no indivíduo? No entanto, pontua que a melhor forma 

de compreender este fenômeno é através da terceira pergunta, para isso, Freud cita o 

trabalho de Le Bon, Psychologiedesfoules (1895) que possui uma descrição detalhada 

sobre o fenômeno da sugestão nos sujeitos. 

Para Le Bon (1895) os dotes particulares dos sujeitos se apagam em um grupo, 

desta maneira, as diferenças somem emergindo o inconsciente grupal. Assim, os 
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sujeitos de um grupo passariam a mostrar um caráter médio, porém Le Bon (1895) 

ressalta que novas características emergiriam desta despersonalização dos sujeitos e 

buscando a razão disso, comenta três fatores: 

1. O sujeito que faz parte de um grupo, passa a ter sentimentos de poder 

invencível, no qual, não teria se estivesse sozinho. 

2. O contagio para Le Bon (1895) seria o momento em que o sujeito 

sacrificaria suas vontades pela a do grupo, e para o autor, todo ato dentro do 

grupo seria através do contagio. 

3. A última causa é a característica de o grupo apresentar atitudes totalmente 

contraria a pensamentos que o sujeito teria caso estivesse sozinho. 

Le Bon (1895) postula que esses sujeitos agiriam como se estivesse perdido a 

sua personalidade consciente e realiza atos que sozinho não os faria. Freud (1921) cita 

Le Bon (1855) para explicar que para este autor, o contagio se aproxima mais de uma 

situação de sugestibilidade, lembrando uma reação hipnótica. Desta maneira, a mente 

grupal para Le Bon (1895) representaria a mente de uma criança ou a mente dos povos 

primitivos, apagando os interesses subjetivos dos sujeitos, a crítica, e até mesmo o da 

autopreservação. Teria tendência ao conservadorismo e aversão a qualquer mudança 

progressista. 

Alguns outros aspectos da descrição de Le Bon (1895) mostram como se 

assimilam a identificação da mente grupal com a mente dos povos primitivos, nos 

grupos, as idéias mais contrarias podem circular perfeitamente sem causar nenhuma 

estranheza, dúvida entre eles. Freud (1921) comenta que esse é o caso também da vida 

mental inconsciente dos indivíduos, crianças e neuróticos, como a psicanálise já havia 

postulado.E finalmente, os grupos nunca ansiaram pela verdade, exigem ilusões e não 

passam sem elas, atribuiriam um poder misterioso ao líder, no qual Le Bon (1895) 

chamou de ―prestígio‖ que despertaria nos sujeitos do grupo um sentimento parecido 

com a fascinação que vemos na hipnose. 

Freud (1921) comenta que embora Le Bon (1895) fizera um bom trabalho 

descritivo do comportamento humano grupal, não teria nada de novo ou explicativo, 

que outros autores já não tenham dito, a não serem as duas noções do inconsciente e da 

comparação com a vida mental dos povos primitivos.Freud (1921) cita também 

McDougall, com seu livro The Group Mind (1920), para este autor, o grupo não 

possuiria organização alguma, sendo uma junção de pessoas com um objetivo 

específico em comum, caminhando para chegar a uma ―homogeneidade mental‖ tendo 
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como objetivo máximo a exaltação, o poder ilimitado do chefe. Disso, McDougall 

também associa o grupo aos povos primitivos, selvagens e as crianças, em virtude da 

ausência de uma lei que todos respeitassem e que valessem para todos. 

Trazendo estes dois autores para tentar dar um esboço sobre o campo grupal, 

Freud (1921) relata não haver explicação da natureza da sugestão que ambos 

comentam estar associado ao chefe, sob as quais a influência sem fundamento lógico 

se realiza. Neste momento, Freud (1921) trás a tona o conceito de libido (energia das 

pulsões associadas ao amor) e aqui, Eros ganha a sua importância na questão da 

sugestão. 

Para Freud (1921) o grupo se manteria unido em função de duas pontuações, 

são elas: O grupo é mantido unido através do amor a alguém ou a algo e segunda 

questão, se as pessoas abandonam as suas peculiaridades é por sentir a necessidade de 

estar em harmonia com eles. (FREUD, 1921). Pautado neste conceito, Freud (1921) 

discorre sobre a diversidade dos grupos em nossa sociedade e os tipos destes, porém 

acaba focando no mais complexo, ou seja, os grupos artificiais, nos quais temos como 

exemplo a Igreja e o Exercito. Para Freud (1921) grupos artificiais são quando uma 

força externa se faz presente para a não dissolução do mesmo. O autor nos trás a 

importância do chefe para o grupo, no caso na Igreja a figura de Jesus Cristo e no 

Exército a figura do comandante-chefe. Ambos amam seus filhos sem limites e 

concluímos através do pensamento de Freud, que os dois grupos artificiais, prendem os 

sujeitos a eles justamente por esses laços libidinais. Freud (1921) observa que em 

virtude dessas duas posições apenas, o que faz com que os sujeitos não saíam de fato é 

a ausência de liberdade. 

A essência do grupo então vem dos laços libidinais e quando estes de 

desmontam, o pânico se instaura, visto que cada sujeito passaria a pensar e agir sobre 

si, caindo à figura do chefe/pai. Quanto ao pânico, Freud (1921) nos trás que o medo é 

despertado por duas condições, sendo que a primeira é pela magnitude do perigo e o 

segundo momento, pelo fim dos laços emocionais (catexias libidinais), este último 

presente no neurótico.  

Freud (1921) mostra que o amor conhece apenas um empecilho, ou seja, o 

amor pelos outros, o amor por objetos e no grupo, esse narcisismo se desfaz. Freud 

(1921) pontua que no decorrer da humanidade apenas o amor atuou como fator 

civilizador, no sentido de proporcionar a modificação do egoísmo em altruísmo. 

(Freud, 1921) 
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Ao falar de amor, Freud (1921) nos remota ao conceito de identificação como a 

mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa, acompanhando uma 

importância na historia primitiva do Complexo de Édipo através do ideal, trazendo 

como exemplo, um menino idealizando seu pai. Porém, esta mesma identificação é 

desde o começo divergente, sendo tanto demonstração de ternura como de 

afastamento, comportando-se como um derivado da primeira fase da organização da 

libido, a fase oral. 

Desta maneira, a fórmula da identificação com o pai é a escolha deste objeto. 

No primeiro caso, quando você se identifica com o pai, poderia ser traduzido da 

seguinte maneira, o que você gostaria de ser, já quando o pai é colocado na posição de 

objeto, o que gostaria de ter. Freud nesta obra, Psicologia das Massas e Análise do Ego 

(1921) demonstra vários exemplos de identificações, porém foca na identificação que 

acontece na Melancolia, no qual ocorre a perda do real, ou emocional de um objeto, 

obtendo como característica fundamental a cruel autodepreciação do ego. A análise 

mostra que essas autocensuras representam a vingança do ego sobre o objeto, desta 

maneira, a introjeção do objeto é clara, mas cabe ressaltar um ponto, o ego passa a ser 

entendido como duas instâncias opostas entre si e a isso nomearam de ―Ideal do Eu‖, 

dizendo ser herdeiro do narcisismo original no qual o ego infantil desfrutava de 

liberdade. 

A partir destes conceitos, Freud (1921) nos mostra que estar amando é estar 

idealizando o outro. Vemos que o nosso objeto está sendo tratado da mesma forma que 

o nosso próprio ego, de modo que quando estamos amando, uma quantidade de libido 

narcísica passa a ser transferida pra esse objeto. No caso identificação o objeto foi 

perdido ou abandonado, assim ele é novamente erigido dentro do ego e efetua uma 

alteração a si próprio, segundo o modelo de objeto perdido. Já no caso da fascinação 

que ocorre no modelo grupal, o objeto é mantido e dar-se uma hipertaxia dele pelo Ego 

e aos custos do Ego. Freud faz uma comparação desse estado de fascinação como o 

que acontece na hipnose, no qual o hipnotizador se coloca no lugar do ideal do ego. 

Freud finaliza seu argumento falando que tanto a psicologia do grupos, quando 

a psicologia individual  
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CAPÍTULO 7.O MAL-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO 

Em ―O Mal-Estar na Civilização‖, Freud(1930)inicia discorrendo sobre a 

grande variedade do mundo humano e de sua vida psíquica, citando desde homens que 

acabam seguindo multidões e aqueles homens que procuram seguir caminhos próprios, 

nos quais foram chamados por Freud de ―homens excepcionais‖. 

Sigmund Freud (1930) debate com seu amigo, Romain Rolland e critica a 

relação de ―eternidade‖ em relação ao papel da religião perante os sujeitos, nos quais 

estes, através da própria religião sentiam algo como ―ilimitado ou oceânico‖. Essas 

críticas realizadas por Freud ao seu amigo foram feitas através de Cartas, nos quais 

Freud (1930) se posicionou contrário a este pensamento, pois rebate dizendo não 

acreditar que o homem possa se sentir completo com o mundo logo de cara. Disso 

Freud comenta: 

Normalmente nada nós é mais seguro do que o sentimento de nós mesmos, de 

nosso Eu. Este Eu nos aparece como autônomo, unitário, bem demarcado de 

tudo mais. Que esta aparência é enganosa que o Eu na verdade se prolonga 

para dentro, sem fronteira nítida, numa entidade psíquica inconsciente a que 

denominamos Id, a qual serve como uma espécie de fachada –isto aprendeu 

somente com a pesquisa psicanalítica, que ainda nos deve informar muita 

coisa sobre a relação entre o Eu e o Id.  (FREUD, 1930, P.16) 

 

Freud (1930) rebate esta afirmação feita por Rolland, que em alguns casos essa 

fronteira ente o Eu e o objeto ameaça desaparecer, indo contra o sentimento de 

eternidade do sujeito logo de início, embora não possa ser caracterizado como algo 

patológico. Nesses casos, segundo Freud (1930) Eu e Tu passam a agir como se 

fossem um só. A patologia só ocorreria quando esses limites não ficam claros, casos 

em que partes do próprio corpo e componentes da própria vida psíquica, percepções, 

pensamentos, afetos, surgem como estranhos e não pertencentes ao próprio sujeito 

(EU), outros quando o sujeito determina vindo de fora (mundo externo) e não 

reconhece a origem em seu próprio Eu. 

Ao longo desta obra, Freud (1930) prossegue sua análise demonstrando que o 

sentimento do adulto de percepção de si não pode ser o mesmo do início da sua vida 

infantil, sendo algo constantemente a ser construído com certo grau de probabilidade e 

que o aparecimento de um mundo ―fora‖ para o sujeito inicia-se com o bebê lactante, 

pois no primeiro momento este não separa o seu Eu com um ―fora‖, no entanto, com as 

ausências da mãe, este mundo aos poucos lhe é apresentado e separado de si. Desta 

maneira, o bebê aos poucos irá perceber as zonas de excitações, muito dos quais em 
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seu próprio corpo e outras ―fora‖ deste. Freud (1930) relata outra forma desta ―união‖ 

Eu/Mundo ir se desfazendo, que seria pelo sentimento de desprazer que o próprio 

princípio do prazer procura evitar. 

―Surge a tendência a isolar do Eu tudo o que pode se tornar fonte 

de tal desprazer, a jogar isso para fora, formando um puro Eu-de-prazer, a 

qual se opõe um desconhecido ―fora‖. (FREUD, 1930, P.18) 

Nisso, aos poucos no processo de desenvolvimento da criança nota-se que 

muitas das coisas que queremos renunciar, acabam vindos de dentro do próprio EU, ou 

seja, tornam-se inseparáveis. Aos poucos a criança começa a diferenciar o que é parte 

dela e o que não é instaurando o princípio de realidade citado por Freud (1930) e que 

faz com que o Eu se desconecte do mundo externo. Nisso tiramos que nosso atual 

sentimento do Eu é um vestígio atrofiado de um sentimento do Eu com o mundo 

externo, porém não o mesmo.  

―Já no âmbito psíquico é tão freqüente a conservação do primitivo 

junto aquilo transformado que dele nasceu, que não é preciso demonstrá-lo 

mediante a exemplos. Via de regra, isso ocorre em conseqüência de uma 

cissão no desenvolvimento. Parte de uma atitude, de um impulso instintual, 

permaneceu inalterada, enquanto outra continuou se desenvolvendo‖. 

(FREUD, 1930, P.20) 

 

Em 1930 Freud tira que a conservação de todos os estágios anteriores, ao lado 

da configuração original, é possível apenas no âmbito psíquico, caso que não ocorre no 

reino animal, no entanto, esse fenômeno não é possível de se representar na via da 

comprovação positivista e que para Freud (1930) é uma regra e não uma excessão. No 

entanto, Freud (1930) destaca que esta conservação das fases anteriores depende de 

condições favoráveis do órgão em questão e que não acha justo associar ao que seu 

amigo chamou de ―sentimento oceânico‖ a religião, pois se percebe que este 

sentimento esta mais relacionado ao desamparo infantil com relação à figura 

paterna.―Eu não saberia indicar uma necessidade vinda da infância que seja tão forte 

quanto a da proteção materna‖ (FREUD, 1930, P.25) 

O homem comum para Freud (1930) seria o único que deveria ter religião, isso 

para suportar o sofrimento da vida, embora a ciência e a arte serem também a 

expressão da religião. ―A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós, traz 

demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-las, não podemos 

dispensar paliativos.‖ (FREUD, 1930, P.28) 

Quanto aos paliativos citados na referência acima, Freud (1930) relata existir 

três recursos: poderosas diversões, gratificações substitutivas e substancias influentes. 
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Nisso, Freud (1930) percebeu a importância então da religião na vida dos sujeitos, que 

foi a de responder a seguinte pergunta: Qual a finalidade da vida? 

Partindo desta pergunta, Freud (1930) relata que os homens buscam a 

felicidade e disso tira que buscam evitar o desprazer e por outro lado, buscam 

momentos de fortes prazeres. Conclui-se então que apenas o Princípio do Prazer rege a 

finalidade da vida e domina o aparelho psíquico até o momento. No entanto, percebe-

se que o aparelho psíquico está em relação ao mundo e o que chamamos de 

―felicidade‖ diz respeito à satisfação pulsional de gozo reprimido e que perante a 

natureza, só pode ser possível às vezes. 

Nesta obra, Freud se debruça na questão do sofrimento, já que os sujeitos 

buscariam a felicidade e evitariam o desprazer. Quanto a ele, Freud (1930) relata que 

se apresenta com maior freqüência e que pode aparecer como ameaça para o sujeito 

através de três maneiras, são elas: do próprio corpo (que não pode dispensar a dor e o 

medo); do mundo externo (forças sobre nós com alto grau de destruição); e por fim, 

das relações som os outros seres humanos (sofrimento que segundo Freud 

experimentamos mais dolorosamente). Disso, concluímos que o ser humano tenta mais 

escapar do desprazer, do que viver a própria felicidade, concluindo que o principio do 

prazer se converteu no principio de realidade. 

Freud (1930) comenta alguns métodos para se evitar o desprazer como: 

satisfação liberada da pulsão; isolamento do sujeito, através do conhecimento da 

ciência tentar ―dominar‖ a natureza e métodos que se pretende diminuir no próprio 

corpo o sofrimento, exemplos, intoxicação.  

Freud (1930) é categórico quando afirma que o fato da realização de um 

impulso instintual selvagem é bem mais forte do que a satisfação de um instinto 

domesticado. Por isso, o caráter irresistível dos impulsos perversos (proibidos) tem 

uma explicação através da economia psíquica. 

Ao enunciar algumas técnicas nesta obra para evitar o desprazer, Freud (1930) 

diz acreditar não ser possível enumerar todas elas e nem se existe outras mais, no 

entanto, diz ter outra técnica mais eficaz, que o sujeito não abandona o laço social, 

localiza a satisfação em processos psíquicos internos (caráter deslocável da libido) e se 

agarra a objetos obtendo felicidade afetiva para com eles, negando assim o desprazer. 

Freud fala do amor, que será trabalhado um pouco melhor no meio deste texto. 

A partir deste momento, Freud (1930) em o ―O Mal-estar na Civilização‖ 

arriscou fazer considerações que para ele foram conclusivas sobre a felicidade, são 
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elas: O princípio do prazer que tenta fazer o sujeito ser feliz a qualquer custo é 

ineficaz, nisso vemos diferentes maneiras que podem ser efetuadas, seja dando 

prioridade ao conteúdo positivo da meta, a obtenção de prazer, ou ao negativo, evitar o 

desprazer. Porém, em todos esses casos, a certeza da felicidade não será algo absoluta 

e cada sujeito deverá encontrar a sua forma de ser feliz. Freud (1930) aconselha 

também neste momento a não esperar ―toda satisfação‖ de uma única maneira. 

Perante tudo isso, Freud (1930) começa colocar em dúvida o valor para a 

felicidade, pois para ele civilização seria as realizações e instituições que afastam 

nossa vida daquela dos nossos antepassados animais e que servem para dois fins: a 

proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens 

entre si. (FREUD, 1930) 

Nesta obra, Freud (1930) pontua alguns tópicos que permitiram a humanidade 

de um modo geral a chegar nesta conclusão, como: vitória do cristianismo sobre os 

cristãos, contato dos europeus com os povos primitivos, mecanismo das neuroses 

(privação que a sociedade impõe ao sujeito) e progresso nas ciências naturais e sua 

técnicas. Embora tenham realizados tantos feitos, Freud (1930) percebeu que o grau de 

satisfação não aumentou como a humanidade pensava. Disso, Freud relata: 

―Desta constatação deveríamos concluir apenas que o poder sobre 

a natureza não é a única condição da felicidade humana, assim como não é 

o único objetivo dos esforços culturais, e não que os progressos da técnica 

não tenham valor nenhum para a economia de nossa felicidade‖. (FREUD, 

1930, P.46) 

 

Vemos ao longo da história que desde o homem primitivo, com as primeiras 

escritas e pinturas, descobrimento do fogo, criação dos instrumentos para lhe facilitar, 

criação de casas, navios, telefones (...) Tudo isso, acabou sendo realizações de desejos 

que o homem conseguiu através da ciência e sua técnica, sendo que primeiramente ele 

surgiu como um animal enfraquecido e onde cada sujeito precisa passar por essa 

situação. Esse processo Freud (1930) chamou de aquisição cultural. 

Pautado a isso, vemos que o homem passou a se preocupar com coisas não 

úteis, disso Freud (1930) tirou que o que o homem espera olhar e encontrar na 

civilização é a beleza. Quanto a isso, Freud (1930) comenta: 

―O fato de a civilização não considerar apenas o que é útil já se 

mostra no exemplo da beleza, que não desejamos ver excluída dos 

interesses da civilização.‖ (FREUD, 1930, P.55) 
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Com relação ao último dos traços característicos da civilização, Freud (1930) 

relata que se tratando do laço social, acaba se tornando bem difícil manter-se livre de 

determinadas exigências ideais e estabelecer relações com o cultural. Ele afirma que o 

elemento cultural se apresenta como a primeira tentativa do sujeito de estabelecer 

contato com o laço social e esta tentativa não sendo bem sucedida ocorreria com a 

predominância do mais forte sobre o mais fraco, quanto a este momento, Freud (1930) 

específica que a vida humana só é possível quando um grupo de sujeitos se une e 

impõe seus ideais ao sujeito que antes era mais forte. 

Isso marcaria um momento em que a justiça predominaria, ou seja, a ordem 

legal como comenta Freud (1930) não iria ser violado em prol dos desejos de um único 

sujeito. O final deste momento seria que todos os sujeitos pudessem abrir mão de seus 

desejos primários e que a vida em sociedade não fosse mais baseada na excessão. 

Dito isso, a partir do homem primitivo ter percebido que para melhorar de vida 

teria que se unir a outros sujeitos para assim, almejarem um bem comum e que esse 

outro sujeito era mais um ajudante do que um inimigo, a vida passou a ter um caráter 

útil.Assim, Freud (1930) relacionou o surgimento da formação da família a 

necessidade genital não se apresentar mais como um visitante, que chega, visita e 

depois vai embora, mas sim, com a presença fixa da fêmea ao seu lado, sendo que esta 

não ficará sem seus filhos. A esse respeito, Freud comenta: 

―Assim, o macho teve um motivo para conservar junto a si a 

mulher, ou, de modo mais geral, os objetos sexuais; as fêmeas, que não 

queriam separar-se de seus filhotes desamparados, também no interesse 

deles tinham que ficar junto ao macho forte.‖ (FREUD, 1930,P.61) 

 

Nesta obra, Freud cita Totem e Tabu para exemplificar como que desta 

formação primitiva da vida familiar desenvolveu-se o próximo estágio, ou seja, a 

formação dos bandos, no caso do texto, expresso pela união dos irmãos contra o pai da 

horda primitiva. Desta união dos filhos contra o pai gozador da lei, tiramos que a 

cultura totêmica é a expressão da criação de leis, ou seja, um simbólico se instaura pela 

primeira vez. Disso tiramos que: 

―A vida humana em comum teve então um duplo fundamento: a 

compulsão ao trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, 

que no caso do homem não dispensava o objeto sexual, a mulher, e no caso 

da mulher não dispensava o que sairia dela mesma, a criança Eros e Ananke 

tornaram-se também os pais da cultura humana. (FREUD, 1930, P.63) 

Neste ponto, Freud começa a pensar em como esta cultura instaurada não deu 

certo através do amor, mas antes, Freud (1930) procurou ressaltar em como a 
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descoberta do amor sexual (genital) ditou a forte dependência da felicidade, colocando 

o erotismo genital no centro da vida. Podemos acrescentar que um amor que não 

escolhe seu objeto parece perder uma parte do seu valor, pois segundo Freud (1930) 

nem todos os sujeitos são dignos de amar. Disso, observamos a dupla face do amor: 

amor se opondo aos interesses da cultura e por outro lado, a cultura ameaçando o amor 

com restrições. 

Freud continua o ―Mal-Estar na Civilização‖ comentando como a cultura 

impôs várias regras para o homem civilizado, tirando desta forma, uma boa quantidade 

de libido psíquico da sexualidade, pois para Freud o sujeito não dispõe de ilimitada 

fonte de energia psíquica. Discorre dizendo que a vida sexual do homem civilizado 

esta gravemente prejudicada e que a seu ver, não era apenas o cultural que causava 

isso, mas algo do próprio sujeito. 

O processo histórico pelo qual o homem civilizado passou, mostra que até o 

momento este não se contentou com os vínculos sociais feitos até então e que 

mobilizaria mais libido inibida na meta (amizades), para fortalecer os vínculos 

comunitários do que a própria atividade sexual. Assim, pela primeira vez, nos trás a 

possibilidade de algo estar lutando com a sexualidade e causando graves sofrimentos 

psíquicos.  

A pista esta na célebre frase do cristianismo: ―Ama teu próximo como a ti 

mesmo‖ e nisso, caímos na pergunta; Por que temos que amar todos? Freud, logo de 

cara, já demonstra os erros deste pensamento, pois para ele o amor não seria algo 

insignificante, mas sim uma parte importante do sujeito, algo que este não pode 

dispensar irresponsavelmente. 

Para ele, enquanto a sociedade continuar afirmando existir pessoas ―boas‖ e 

―más‖ e a sociedade for pautada por leis altamente morais, proibindo a sexualidade 

como prazer e não apenas para procriação, estaríamos por intermediar a maldade. O 

que as pessoas gostam de negar é que o ser humano não é um ser amoroso somente, 

mas dotado de uma agressividade extrema, no qual o próximo não é apenas um 

colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer sua tendência à 

agressão. Em momentos favoráveis a esta agressividade, ou seja, quando as forças 

psíquicas que normalmente a inibem estão ausentes, esse poder pode ser devastador, e 

Freud (1930) trás como exemplo os processos de colonização pelo mundo, no qual a 

brutalidade predominou em nome de uma verdade. Disso, a civilização tem que 
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recorrer a todos os meios para por limites nos instintos agressivos do homem, para 

assim, manter as manifestações psíquicas reativas possíveis (FREUD, 1930). 

Além do mais, vemos que as restrições nos quais fomos submetidos, acabaram 

gerando um estado do qual Freud (1930) chamou de ―a miséria psicológica da massa‖. 

Tal perigo se fundiu através da identificação dos membros entre si, e as 

individualidades, que foram suprimidas em função de uma única subjetividade 

dominante, a qual a massa toda se submete e acredita, trazendo grandes problemas 

civilizatórios (FREUD, 1930).Desta forma, Freud (1930) começou a tentar pensar e 

explicar a relação da agressividade com as pulsões sexuais, para tanto, utilizou-se de 

uma frase do poeta-filósofo Schiller, segundo ―a fome e o amor‖ sustentam o 

mecanismo do mundo. A fome representaria os instintos que querem-se manter 

individuais, enquanto o amor procuraria por objetos, lembrando que sua função 

principal seria a conservação da espécie. Nota-se, que inicialmente defrontaram 

instintos do Eu e instintos objetais. Dessa ―briga‖ Freud relata que a neurose apareceria 

como um desfecho de uma luta entre o interesse da autopreservação e as exigências da 

libido, no qual o Eu venceu, com alto custo de sofrimento psíquico para o sujeito. 

A partir desse ponto, Freud (1930) muda seu posicionamento quando passou a 

pensar não no que é reprimido, mas sim, para o que reprime, saindo dos instintos 

objetais para o próprio Eu. Neste momento, o conceito de narcisismo aparece 

significamente, quando Freud (1930) completa dizendo que o próprio Eu se acha 

investido de libido, constituindo a origem dela e de certa forma permanece como quase 

um ―quartel general‖, palavras do próprio Freud em o ―Mal-Estar na Civilização‖. 

Portanto, concluiu que os instintos não poderiam ser da mesma espécie. 

Em Além do principio do prazer (1920), Freud observou que a compulsão de 

repetição e o caráter conservador da vida pusional predominavam. Ou seja, dez anos 

antes Freud já tinha uma pista deste modo de funcionamento pulsional a partir deste 

texto conclui-se que deveria existir, além das pulsões de autoconservação do sujeito, 

outro contrário, com caráter de morte. Esses dois instintos quase nunca se separavam, 

mas se união em intensidade diferentes e variadas, ficando quase que indecifráveis a 

primeira vista. Freud discorre sobre:  

 

―Reconheço que no sadismo e no masoquismo sempre vemos as 

manifestações, fortemente mescladas com o erotismo, do instinto de 

destruição voltado para fora e para dentro, mas já não entendo que 

pudéssemos ignorar a onipresença da agressividade e destrutividade não 
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erótica, deixando de lhe conceder o devido lugar na interpretação da vida. 

(FREUD, 1930, P.87) 

 

A pulsão de morte quando não associada a Eros, quando não for domada e 

moderada, como que inibido a sua meta, para assim proporcionar ao Eu a satisfação de 

suas necessidades vitais e domínio sobre a natureza, pode-se revelar com seu caráter 

mais destruidor e agressivo, e quanto a este último, Freud (1930) nos diz ser 

introjetada, internalizada, voltando para o próprio Eu, lugar do qual saiu. Ali, é 

acolhida por parte do Eu por uma instância conhecida como Super-Eu, e que como 

―consciência‖ procura se satisfazer brutalmente da mesma forma que o Eu gostaria de 

fazer em outros sujeitos, assim como o pai totêmico. 

Quanto ao sentimento de culpa e vontade de punição, Freud nos mostra que 

mesmo quem não fez em forma de ato proibido, mas pensou em fazê-lo, já é o 

suficiente para o sentimento de culpa se instaurar e querer se castigar. Disso, Freud 

conclui que o propósito é equiparado à execução. Todavia, só podemos falar de 

consciência e sentimento de culpa quando a autoridade é internalizada pelo 

estabelecimento do Super-Eu que recai sobre o Eu constantemente, trazendo 

lembranças de um passado primitivo. 

Freud assim, nos remota a duas origens para o sentimento de culpa: o medo da 

autoridade e depois o medo perante o Super-Eu. O primeiro nos obrigaria a renunciar a 

satisfação dos instintos, o segundo nos levaria ao castigo (visto que o Super-Eu 

voltaria constantemente para o Eu com lembranças em relação ao desejo proibido). 

Freud termina sua obra relatando sobre a origem do sentimento de culpa. Para 

este autor até então temos duas considerações sobre este ponto: a participação do amor 

na gênese da consciência e a fatídica inevitabilidade do sentimento de culpa. O autor 

associa este momento a morte do pai primeva, deixando claro não ser realmente 

importante ter matado ou não este, pois em ambos os casos temos de nos sentirmos 

culpados, este sentimento é a expressão da incerteza, da eterna luta entre as pulsões de 

vida e as pulsões de morte e que são despertadas quando os seres humanos precisam 

viver juntos em sociedade. Enquanto esse laço social se resume apenas a família, ela se 

manifesta através do complexo de Édipo, com a função paterna, devendo criar o 

primeiro sentimento de culpa, para assim, instituir a consciência. Freud nos trás que 

seguindo para a fase adulta, esse sentimento de culpa se liga nas massas e só através 

dele, isso é possível. ―O que teve inicio no pai se completa na massa.‖ (FREUD, 

1930). 
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Seguindo, portanto o que Freud desenvolveu em seu texto, entendemos que o 

Mal-Estar na Civilização decorre da presença da pulsão de morte nos sujeitos que 

apesar de se relacionar com a pulsão de vida, agora toma um primeiro plano, deixando 

claro o caráter destrutivo do nosso aparelho psíquico. É no laço social que podemos 

diminuir o caráter destrutivo da pulsão. Num aparelho psíquico que é econômico, o 

laço social permite ascender e ganhar força o principio da auto-preservação, ainda que 

este também seja capaz de trazer algum tipo de sofrimento aos sujeitos. Dessa forma o 

Super-Eu, que pode ser extremamente opressor no âmbito individual é lançado às 

massas e a massa toma o lugar do super-eu, por exemplo, na figura do chefe 

relacionadas a sociedades primitivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa de monografia possibilitou introduzir uma reflexão a 

respeito do crime não apenas enquanto ato, mas sim, como algo que faz parte da 

constituição de todo sujeito e que possui estruturantes psíquicos. Dessa forma, no 

decorrer do trabalho tentamos observar a abrangência do tema e das formas de tratar o 

mesmo, pontuando a diferença drástica do pensamento de Freud perante Lombroso e 

Behtham, com políticas higienistas, deterministas, biológicas e comportamentais em 

relação ao crime. 

Kelsen foi o autor citado que mais se aproximou dos trabalhos de Sigmund 

Freud, ao associar a ficção a uma primeira lei, logo, em Totem e Tabu, Freud nos mostra 

que essa primeira lei estava associada ao crime originário do laço social, disso, 

concluímos que todo sujeito para entrar na cultura necessita passar por este mesmo 

processo que foi descrito acima. 

Outros dois pontos discutidos nas obras citadas nesta monografia que dizem 

respeito a Freud, nos revelam o poder do amor como a forma mais eficaz de unir o laço 

social e ao mesmo tempo, quando desfeito, a que acaba trazendo mais sofrimento para o 

mesmo. Disso, tiramos que o amor é o que une os sujeitos no laço social e nas massas, e 

aqui, focamos em grupos fechados e artificiais, pois todos os sujeitos de um grupo 

tendem a buscar a mesma coisa na figura do chefe, associando este momento a era 

primitiva. Buscam um pai. O outro elemento importante da monografia e que Freud 

pontua muito bem, é a presença da pulsão de morte nos indivíduos, cobrando o preço 

por estes terem entrado no laço social e trazendo a todo o momento através do Super-

Eu, as lembranças das pulsões totais, a agressividade. Dito isso, a pesquisa de 

monografia não procurou encontrar respostas prontas para os motivos dos crimes, mas 

procurou mostrar a abrangência desta área, com diversas opiniões, e como é pobre e 

higienista a idéia de localizar apenas em algum ponto específico a ação para a 

criminalidade. 

A pesquisa procurou ser abrangente, tratando desde juristas, médicos e o olhar 

do próprio Freud sobre a constituição dos sujeitos e do social. Disso, tiramos algumas 

perguntas: Todo crime cometido deveria ser tratado como criminoso? Como nos 

posicionamos quando isso acontece? Que políticas públicas estamos construindo para 

tentar evitar a agressividade do ser humano? As formas como a sociedade da vigilância 
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e do controle se desenvolveram é mesmo eficaz? Ou atingiu o objetivo contrário? 

Estamos pensando o sujeito na sua singularidade? Ou em uma visão mecanicista? 

Perante essas questões, a monografia é apenas um breve começo deste tema 

ainda em fase germinal. 
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