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Rubro Zorro 

 

(...) O caminho do crime o atrai 

Como a tentação de um doce 

Era tido como um bom rapaz 

Foi quem foi 

 

Ao calar da noite 

Anda nessas bandas 

Do paraíso é o zorro 

Rubro zorro 

 

Espertos rondam o homem 

Um tipo comum 

Tesouro dos jornais 

Sem limite algum 

 

Luz Vermelha foi perdido no cais 

Do terror 

Um inocente na cela de gás 

Sem depor 

 

Luz Vermelha foi perdido no cais 

Dos sem nome 

Era tido como um bom rapaz 

Tal qual o “Golem” 

 

Sou o inimigo público número um 

Queira isso ou não 

Por ser tão personal 

personal... (...) 

(Jung, Nasi, & Scandurra, 1988) 

 

 



RESUMO 

 

Castro, E. A. (2020). As vicissitudes do desejo e da culpa representadas pela trajetória da 

personagem Raskólnikov, de Dostoiévski. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-

graduação em Psicologia, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei/MG. 

 

A ligação entre a psicanálise, a mitologia e a literatura remonta aos primórdios da teoria 

psicanalítica, dado o profícuo interesse de seu criador, Freud, nas mais diversas manifestações 

artísticas e culturais da humanidade. Tendo estas como representantes de um saber que se 

antecipa ao perseguido pela psicanálise, isto é, um saber a respeito do inconsciente, tais 

expressões figuram em grande quantidade nos textos freudianos, auxiliando na exemplificação 

ou até mesmo na explanação dos principais conceitos, como é o caso do complexo de Édipo, 

do narcisismo, da interpretação dos sonhos e de muitos outros. Do mesmo modo, destacam-se 

o amplo interesse destinado por Freud à criação artística e a importância da fantasia e da 

sublimação como elementos fundamentais para a constituição subjetiva do sujeito, bem como 

para a construção de uma forma saudável e socialmente referendada de funcionamento dos 

sujeitos em meio às exigências de refreamento pulsional, marcados pelas imposições sociais, 

que a todo tempo requisitam dos sujeitos determinados comportamentos, tidos como aceitáveis, 

e recriminam ou punem outras atitudes, compreendidas como inaceitáveis. Além disso, vê-se, 

nessas concepções, a possibilidade de uma via para se lidar com a angústia. A presente pesquisa 

foi direcionada a partir da premissa dos questionamentos a respeito desta necessidade de obter 

satisfação pulsional, mas assente de que os desejos encontram barreiras sociais para se 

efetivarem, posto serem permeados por atividades veementemente proibidas como o incesto e 

o parricídio. Deslindando pelos caminhos, tortuosos, do desejo, analisa-se a estreita relação 

entre este e o sentimento de culpa. Visto que tais conceitos estão diretamente entrelaçados com 

outras noções psicanalíticas fundamentais, percorre-se o desejo a partir dos sonhos, do 

inconsciente e da pulsão. Já na transição entre o desejo e a culpa, analisa-se o complexo de 

Édipo e a formação do supereu como instância psíquica indispensável para a investigação 

tocante ao sentimento de culpa. Este foi identificado como um tema de importância cabal para 

a teoria psicanalítica, sendo encontradas diversas menções a esse sentimento ao longo da teoria 

freudiana, contudo localiza-se esta pesquisa entre 1894 e 1930, demonstrando uma evolução 

teórica a respeito do tema. Por fim, seguindo o modelo tantas vezes aplicado por Freud, busca-

se na literatura um modelo que nos parece significativo para explorar os conceitos pesquisados, 

a obra “Crime e Castigo”, do escritor russo Fiódor Dostoiévski (1866/2001). A escolha dessa 

obra atendeu tanto a um interesse particular pelo referido romancista como também a um recorte 

dentro da literatura moderna tendo esse escritor como um dos mais consagrados romancistas 

capazes de captar o sofrimento humano e sua experiência diante da irremediável condição de 

mal-estar. Dessa forma, Raskólnikov nos remete às expressões do sofrimento psíquico diante 

do fracasso em alcançar satisfação e obter algum êxito na tentativa de se esquivar do sentimento 

de culpa. Nossa análise nos apontou para a construção a respeito do romance familiar do jovem 

personagem e à recorrente exigência de que a lei simbólica lhe assegure o reconhecimento como 

culpado. Finalmente, seguindo adiante na identificação de mecanismos apropriados para lidar 

com o mal-estar, encontra-se em Lacan, com seu savoir y faire, um conceito que nos afigurou 

como indispensável para a amarração erigida pela personagem, que parece alcançar alguma 

satisfação ao ser reconhecido como criminoso. Com isso, sugere-se que a personagem apazigua 

sua trajetória de purgação, podendo, a partir de então, erigir uma nova construção de vida, um 

saber fazer com o sofrimento, que passa a incluir até mesmo amar e ser amado.  

 

Palavras-chave: Desejo, culpa, literatura, sintoma, savoir y faire. 

 



ABSTRACT 

 

Castro, E. A. (2020). The vicissitudes of desire and guilt represented by the trajectory of the 

character Raskólnicov, of Dostoiévski. Master’s Dissertation, Postgraduate Program in 

Psychology, Federal University of São João del-Rei, São João del-Rei/MG. 

 

The link between psychoanalysis, mythology and literature goes back to the beginning of 

psychoanalytic theory, given the fruitful interest of its creator, Freud, in the most diverse artistic 

and cultural manifestations of humanity. Having these as representatives of a knowledge that 

anticipates what is pursued by psychoanalysis, that is, a knowledge about the unconscious. Such 

expressions appear in a large quantity in Freudian texts, helping in the exemplification or even 

in the explanation of the main concepts, as is the case of the Oedipus complex, narcissism, 

dream interpretation and many others. Likewise, Freud's widespread interest in artistic creation 

and the importance of fantasy and sublimation as fundamental elements for the subject's 

subjective constitution, as well as for the construction of a healthy and socially endorsed way 

of functioning of the subjects stand out amidst the demands of drive restraint, marked by social 

impositions, that at all times demand certain behaviors from subjects, considered as acceptable, 

and recriminate or punish other attitudes, understood as unacceptable. In addition, in these 

conceptions, the possibility of a way to deal with anguish is seen. The present research was 

redirected from the premise of the questions regarding this need to obtain drive satisfaction, 

based on the fact that desires encounter social barriers to become effective, since they are 

permeated by vehemently prohibited activities such as incest and parricide. Traveling the 

tortuous paths of desire, we analyze the close relationship between desire and guilt. Since these 

concepts are directly intertwined with other fundamental psychoanalytical notions, we seek 

desire from dreams, the unconscious and the drive. In the transition between desire and guilt, 

we analyzed the Oedipus complex and the formation of the superego as an indispensable 

psychic instance for the investigation regarding the feeling of guilt. This was identified as a 

topic of utmost importance for psychoanalytic theory, with several references to this feeling 

found throughout Freud's theory. However, we located our research between 1894 and 1930, 

demonstrating a theoretical evolution on the subject. Finally, following the model so often 

applied by Freud, we searched the literature for a model that seems significant to us to explore 

the researched concepts, the work Crime and Punishment by the Russian writer Fiódor 

Dostoiévski (1866/2001). The choice of this work met both a particular interest in the referred 

novelist as well as a cut in modern literature, having this writer as one of the most acclaimed 

novelists capable of capturing human suffering and his experience in the face of irremediable 

malaise. In this way, Raskólnikov brings us to the expressions of psychic suffering in the face 

of the failure to achieve satisfaction and achieve some success in trying to evade the feeling of 

guilt. Our analysis pointed us to the construction regarding the young character's family novel 

and the recurring demand that the symbolic law assures him recognition as guilty. Finally, 

moving forward in the identification of appropriate mechanisms to deal with malaise, we find 

in Lacan, with his savoir y faire, a concept that seemed to us to be indispensable for the mooring 

erected by the character, which seems to achieve some satisfaction by being recognized as 

criminal. With this, it is suggested that the character soothes his purging trajectory, being able, 

from then on, to erect a new construction of life, a know-how with suffering, which includes 

even loving and being loved. 

 

Keywords: Desire, guilt, literature, sign, know how. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Toda arte possui um efeito tônico, aumenta a força, alumia o prazer (isto é, o 

sentimento da força evoca todas as sutis recordações da embriaguez – há certa 

memória particular que desce até tais estados: um mundo de sensações, longínquo e 

fugaz, retoma então...” (Nietzsche, 1892/2014, p. 126). 

 

Diversas são as obras nas quais o enfoque teórico é a relação entre a psicanálise, a 

literatura e o mito, bem como entre a primeira e a criminologia. Ao longo da história da 

construção da psicanálise, Freud utilizou o mito, a literatura e os contos, entre outras expressões 

artísticas, como ferramentas para compreender o psiquismo humano. A partir dele, outros 

autores trilharam o mesmo caminho. Para destacar apenas algumas obras, pode-se citar “Édipo 

Rei”, de Sófocles (427 a.C./2005), e “Hamlet”, de William Shakespeare (1599[1601]/2010), 

que abordam o crime de parricídio. 

Em “Escritores criativos e devaneios”, Freud (1908[1907]/2006) descreve uma estreita 

relação entre a escrita literária e o brincar infantil, estabelecendo que a escrita seria uma 

substituta para a brincadeira infantil como possibilidade de manutenção do prazer que essa 

atividade representa. Em “Dostoiévski e o Parricídio”, Freud (1928[1927]/2006) analisa 

elementos importantes da trama intitulada “Os irmãos Karamázov” (Dostoiévski, 1879/2008) a 

partir de características das personagens, que, analisadas sob o prisma das indicações 

biográficas a respeito do escritor russo, disponíveis na época do psicanalista, proporcionaram 

uma referência indireta a questões identificadas na história de vida dele.  

Por outro lado, a literatura e a crítica literária, também, buscaram aporte na psicanálise 

como se pode identificar, respectivamente, no surrealismo1 e no exemplo de Eagleton 

(1985/2006), em seu livro “Teoria da literatura: uma introdução”, que dedicou um capítulo 

especialmente à psicanálise. Tais direcionamentos teóricos e literários apontam que o anseio 

por compreender aspectos da personalidade, do comportamento criminoso e dos destinos 

concedidos aos desejos ou à pulsão presente nos atos delituosos tem sido fonte de frutíferos 

questionamentos, debates e pesquisas em diversas áreas do saber, sobretudo na psicanálise, 

favorecendo uma série de articulações teóricas.  

No campo da psicanálise, a mitologia e a literatura foram utilizadas como alegorias, 

estabelecendo formas de apresentação de um saber a respeito de práticas discursivas existentes 

em um determinado contexto social. Tais manifestações artísticas podem representar uma 

 
1 Surrealismo: movimento artístico e literário originado em Paris, no início do século XX, caracterizado pela 

abdicação à lógica e valorização da fantasia e da expressão livre de qualquer representação mental. 
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forma de compreender dimensões da experiência humana, ilustradas pela via da arte, em um 

trajeto que possibilita abarcar algum sentido dessa experiência. 

A partir desta perspectiva de entrecruzamento entre a psicanálise, o mito e a literatura, 

pode-se pensar nos últimos como elementos capazes de provocar o psicanalista no sentido da 

construção de um saber, ainda não acessível a este, mas presente nas narrativas mitológicas e 

literárias. Em conformidade com essa ideia, Freud (1907[1906]/2006), no texto “Delírios e 

Sonhos na ‘Gradiva’ de Jensen”, argumenta a respeito dos escritores criativos, indicando que 

estes, frequentemente, apresentam um amplo conhecimento sobre extensa variedade de 

assuntos, os quais a maioria das pessoas ainda não acessou, tão pouco se edificou um 

conhecimento a respeito deles.  

Também, é possível identificar essa exposição na indicação realizada por Bricout (2001) 

de que o mito possibilita uma estreita abertura, uma via de acesso para os elementos sobre os 

quais não se pode lançar luz diretamente. Isso remete à forma de reportar às representações 

inconscientes, que se manifestam pelas entrelinhas do discurso. Da mesma maneira, Teixeira 

(2005) destaca a mitologia como representante de certa expressão do inconsciente dos povos 

antigos, que se pronunciavam por meio de tal forma de comunicação. Demonstra-se, assim, que 

a narrativa, tanto a mitológica quanto a literária, é passível de exprimir conteúdos fundamentais 

para o sujeito dos quais este ainda sequer identifica o sentido. 

Consoante ao exposto, Kris (1952/1968), em conformidade com a teoria freudiana, 

afirma que o inconsciente domina a cena em alguns tipos de relação dialógica, demonstrando 

que, na escrita bem como nas artes em geral, há algo que escapa à consciência de quem as 

produz. Tais elementos sugerem que há manifestações inconscientes nas expressões artísticas, 

aproximando, desse modo, a escrita e outros representantes da cultura do inconsciente. 

Por meio do método psicanalítico, inaugura-se uma leitura da mitologia e da literatura 

como forma de acesso a um saber a respeito do psiquismo. Ao identificar os escritores criativos 

como capazes de certo conhecimento da mente, de maneira antecipada às demais pessoas, a 

psicanálise passa a utilizar diversas obras literárias para exemplificar conceitos primordiais 

como o complexo de Édipo, a dinâmica do trabalho onírico e o narcisismo entre outros. Para 

citar apenas alguns casos, encontram-se “Gradiva, uma fantasia Pompeiana”, de William Jensen 

(1903/1987), “O Homem da Areia”, de Hoffmann (1817/2010), “Macbeth” (Shakespeare, 

1603[1606]/2000), “Rei Lear” (Shakespeare, 1605/1997) e muitos outros. Dessa forma, pode-

se pensar na utilização da mitologia e da literatura como aparato para a clínica psicanalítica 

colocando o sujeito/personagem na posição de narrador de sua história, de seu sofrimento e de 

seu sintoma.  
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Com base no questionamento a respeito das formas estabelecidas pelos sujeitos para 

lidar com o mal-estar, encontradas tanto na psicanálise quanto na literatura moderna, em 

especial a escrita por Dostoiévski (1866/2001), este estudo visa à articulação entre os conceitos 

psicanalíticos de desejo e de culpa a partir da obra “Crime e Castigo”. Foi destacada a história 

de Rodión Românovitch Raskólnikov, personagem principal da obra literária em relevo. 

Raskólnikov é um jovem estudante, que planeja o assassinato de uma senhora usurária e, por 

acidente, acaba matando, também, a irmã dela. A partir de então, passa a lidar com a culpa e 

com a necessidade de receber punição pelo ato delituoso. O percurso demarcado nesta pesquisa 

está alicerçado na hipótese de haver gozo2 pelo assassinato e este estar relacionado ao desejo 

de ser punido, desmascarado como uma pessoa desprezível. Em consonância com o descrito 

por Freud (1916/2006), no texto “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho 

psicanalítico”, o triunfo da personagem seria fracassar na tentativa de se esquivar da punição 

pelo ato delituoso cometido.  

Levando-se em consideração o exposto, destaca-se que a escolha pela obra literária está 

alicerçada no reconhecimento da primordial função que esta desempenha na sociedade, uma 

vez que a literatura marca a história da humanidade. Cada texto traz algo de seu contexto 

histórico, das formas de pensar em determinadas épocas, dos aspectos culturas relevantes em 

dado momento e dos comportamentos característicos de cada era entre outros elementos. 

Quando um escritor redige um texto sobre determinado tema, ele escolhe o que considera 

significativo naquele momento histórico, fornecendo dados para a análise da sociedade. Por 

outro lado, demarca, também, algo de subjetivo, de próprio àquele que escreve.  

Considerando a hipótese de expressão de aspectos alusivos da subjetividade, deve-se 

ponderar que a pesquisa em psicanálise não se institui a partir de critérios de neutralidade. Pelo 

contrário, o pesquisador, também, analisa como o tema pode lhe afetar. Dunker (2013) 

manifesta essa premissa ao afirmar ser impossível se afastar por completo das próprias questões 

durante um percurso exploratório, dada a inviabilidade de se eliminar o sujeito de sua pesquisa. 

De fato, esse ponto repercute nos questionamentos direcionados ao projeto de pesquisa e de 

construção teórica da psicanálise. Todavia, o que se aponta como fragilidade teórica da 

psicanálise pode ser compreendido como um importante reconhecimento e critério para sua 

 
2 Zimerman (2001) aponta que Lacan concedeu destaque à expressão compreendida como gozo, delimitando que 

o termo comporta diferenças do prazer e da demanda, aproximando-se mais do último. Gozo aponta, então, para 

um aumento de tensão no aparelho psíquico que provoca desprazer, já que o prazer está relacionado a baixos níveis 

de tensão. Essas forças parecem contrariar a tendência que impulsiona o sujeito no sentido do princípio do prazer. 

Nesse ponto, Freud não avança para a conceituação de gozo, mas se aproxima dela ao trabalhar a pulsão de morte. 

Contudo, Lacan (1962/2005) o define remetendo a um excesso insuportável de prazer, uma manifestação do corpo 

que comporta sofrimento. 
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efetivação, uma vez que considera o pesquisador sem pretender a uma neutralidade e, também, 

sem tomá-lo como objeto privilegiado do discurso. Ou seja, pondera-se que as escolhas e os 

interesses do pesquisador não são aleatórios. Afinal, escreve-se sob transferência, esta, animada 

por um desejo, o desejo de saber, e isso demarca a possibilidade de aplicação da hipótese 

psicanalítica, a do inconsciente.  

Dessa forma, refletir sobre a obra “Crime e Castigo” (Dostoiévski, 1866/2001) e 

compreender a dinâmica psíquica da personagem Raskólnikov possibilitam um olhar para a 

natureza humana e para as dimensões de desejo e de culpa presentes no discurso cotidiano. 

Assim, a presente dissertação intenta viabilizar a possibilidade de utilizar o entrelaçamento dos 

conceitos recortados como chave de leitura e discussão da obra em destaque. 

É imprescindível reconhecer que esta dissertação foi constituída a partir da presença 

sempre constante da literatura em minha vida. Desde as “Aventuras de Pedro Malasartes” 

(Vianna, 1999), personagem tradicional da cultura portuguesa e, posteriormente, da brasileira, 

famoso pela esperteza, pela inteligência e pela criatividade, contadas por meu pai antes de 

dormir, a observação de minha mãe, frequentemente com um livro à cabeceira da cama, lido 

após um extenuante dia de trabalho, e a rigorosa indicação de que os filhos deviam estar sempre 

lendo algo, até a insistência de meus irmãos para que eu gostasse mais de Machado de Assis do 

que de José de Alencar, alegando que o primeiro apresentava uma melhor narrativa e, 

aparentemente, estava mais adequado ao “gosto familiar”.  

No que concerne ao método utilizado nesta pesquisa, desde Freud, a psicanálise vem se 

fundamentando, do ponto de vista metodológico, como uma teoria que abarca uma técnica de 

tratamento, um método de investigação do inconsciente e um campo teórico com enfoque nos 

modos de funcionamento do Homem. De acordo com Rosa (2004), Freud propôs articular o 

sujeito e o social, como se pode constatar em “O mal-estar na civilização” (1930[1929]/2006) 

e na “Psicopatologia da vida cotidiana” (1901/2006) entre outras obras. Por sua vez, Lacan 

(1964/2003), na “Ata de Fundação da Escola Freudiana de Paris”, aponta para a psicanálise sob 

os aspectos da intensão e da extensão, sendo a primeira relativa à doutrina e a segunda 

direcionada à prática e ao delineamento do campo.  

A partir do estudo dessas obras, destaca-se a necessidade de abordar a psicanálise como 

uma práxis além do tratamento, abrangendo, ainda, o diálogo com outros campos do saber. 

Nogueira (2004) afirma que a psicanálise aplicada se refere ao tratamento psicanalítico. A teoria 

psicanalítica foi formalizada, também, a partir da utilização, por Freud (1923/2006), da tragédia 

grega como forma de investigar a cultura, como se pode observar em “O ego e o id” bem como 

em diversos outros textos, nos quais faz referência à obra “Édipo Rei”, de Sófocles (427 
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a.C./2005). Assim, a tragédia da personagem Édipo se tornou um ícone da teoria psicanalítica 

a tal ponto que foi indicada como a metáfora ligada à invenção da psicanálise. Esta auxiliou o 

psicanalista na formalização de elementos teóricos importantes, tais como o inconsciente, o 

sintoma e a teoria da sexualidade infantil entre outros conceitos fundamentais.   

Em conformidade com o explicitado, a presente dissertação foi realizada por meio de 

leitura crítica e pesquisa bibliográfica, enfocando os conceitos de desejo e de culpa além das 

noções intimamente ligadas aos primeiros, que foram se impondo ao trabalho durante sua 

realização, como o complexo de Édipo, o supereu, a fantasia e outros. A principal fonte de 

pesquisa está alicerçada nas obras de Freud bem como nos comentadores que enfatizaram em 

suas publicações escritos sobre a psicanálise, a mitologia e a literatura. Também, foram 

analisados artigos, livros, dissertações, teses e demais títulos que trabalharam propostas de 

interlocução entre a psicanálise e a obra literária, com destaque aos textos que elegeram o 

escritor russo como elemento privilegiado de estudo. A busca e a análise do material pesquisado 

auxiliaram na compreensão de como a análise da cultura, por meio de suas representações como 

a mitologia e a literatura, ao demonstrarem narrativas de sofrimento e abarcarem modos como 

suas personagens constroem soluções para este, pode ampliar as percepções, as pontuações e 

as possibilidades da escuta e das intervenções psicanalíticas.  

Utilizando a obra literária como chave de leitura, pode-se pensar em Raskólnikov como 

representante de uma história emblemática no tocante ao mal-estar, na qual o enfoque 

psicanalítico é utilizado para se analisarem as implicações dos atos praticados pela personagem 

e do contexto de sofrimento e de adoecimento, provenientes da culpa por conquistar algo há 

muito intentado. Como pontua Ferrari (2010), um caso pode proporcionar a construção de um 

saber sobre a teoria, mas não é desenvolvido para se prestar a elucidações teóricas. Isso posto, 

o caso poderá demonstrar a trama subjetiva e as especificidades de um saber inconsciente, e a 

literatura nos auxiliará na aproximação desse real inapreensível.  

O embasamento nos estudos realizados por Freud traz elementos para pensar outros 

casos. Desse modo, o método psicanalítico serve para produzir conhecimento. Conforme 

descrito por Dunker (2013), pode-se utilizar enunciados como um relato de sonho, uma obra 

bibliográfica ou outro procedimento correlato, para, a partir deles, estabelecer uma enunciação, 

um saber a posteriori a respeito daquilo que foi enunciado.       

Dessa maneira, articular o aporte concedido pelo texto literário com os conceitos ora 

delimitados – desejo e culpa – pode possibilitar o estabelecimento de um certo nível de 

correlação para a clínica psicanalítica atual, na qual elementos de um caso podem ser utilizados 

para pensar outros, empregando a psicanálise aplicada ou em extensão, extramuros, além do 
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setting analítico. “Crime e Castigo” (1866/2001) se torna, então, enunciado a partir do qual se 

trabalha, a fim de produzir uma enunciação. Este estudo psicanalítico da obra em evidência está 

amparado na identificação daquilo que afeta e mobiliza as ações da personagem, que, na história 

em questão, está eminentemente marcado pela trajetória de Raskólnikov, na qual se nota grande 

esforço para ser descoberta a autoria de seu crime, sendo desmascarado como culpado. 

Para esse fim, a escrita foi delineada seguindo alguns passos. O capítulo 2 é dedicado à 

exploração sucinta da história do escritor russo, do contexto histórico no qual este viveu e dos 

efeitos desse contexto na produção literária de Dostoiévski. Também, foi adicionado um resumo 

da obra “Crime e Castigo” com o objetivo de revelar os principais acontecimentos da história 

de Raskólnikov, que fundamentam a análise realizada ao longo desta dissertação. 

O capítulo 3 enfatiza a relação entre a psicanálise, a mitologia e a literatura, 

demonstrando a ampla permeabilidade entre as áreas de pesquisa e primando pelo cuidado para 

não ceder à tentação de proceder a uma leitura psicanalítica da literatura, ou vice-versa. Assim, 

no decurso da pesquisa e da escrita, intentou-se o respeito pelas diferenças que tangem a cada 

saber, sendo estas capazes de provocar o profícuo interesse entre uma esfera de conhecimento 

e outra.  

Já no capítulo 4, foi realizada a análise da angústia, da fantasia e da sublimação como 

temas extensivamente encontrados no trabalho psicanalítico, tais como manifestações presentes 

nos relatos extraídos da experiência clínica e nas histórias mitológicas e literárias. Embora 

Freud, especialmente entre as décadas de 1900 e 1930, tenha exibido um profundo interesse 

pela literatura, sendo frequentemente identificada, nos volumes dedicados à construção da 

teoria psicanalítica, a citação a algum texto literário bem como aos escritores e artistas em geral, 

optou-se pela explicitação de dois textos que permearam nossa leitura da obra “Crime e 

Castigo” e que remetem aos conceitos psicanalíticos delimitados, como “Delírios e Sonhos na 

‘Gradiva’ de Jensen”, de Freud (1907[1906]/2006), e “Alguns tipos de caráter encontrados no 

trabalho psicanalítico”, de Freud (1916/2006). 

No capítulo 5, envereda-se pelos conceitos de desejo e de culpa rastreando os principais 

estudos realizados por Freud, entre 1900 e 1930, no tocante a tais conceitos. Foi focalizada a 

participação dos sonhos como formação do inconsciente, capaz de revelar o desejo, tal como a 

pulsão constantemente a exigir a conquista de satisfação. Pensando na passagem do desejo à 

culpa, deslindamos pelo complexo de Édipo, mito tão caro à perspectiva freudiana e de 

fundamental importância para a investigação do desejo e do sentimento de culpa que decorre 

do primeiro. Em seguida, passa-se à culpa iniciando pelo supereu como instância que regula tal 

sentimento. Após, foram examinados os textos, que, sob nossa observação, são imprescindíveis 
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para o acompanhamento da hipótese freudiana com relação ao sentimento de culpa e 

delimitados nos textos que iniciam em 1894 até 1930.   

Por fim, no capítulo 6, foi examinada mais detidamente a obra “Crime e Castigo” sob a 

ótica das manifestações sintomáticas apresentadas pela personagem principal, pensando o 

desejo inconsciente de Raskólnikov e a culpa decorrente deste. Ademais, refletiu-se sobre a 

formação dos sintomas e a fantasia como elemento crucial para suportar o mal-estar.  

Cabe salientar que o estudo em questão não aspira à tentativa de esclarecer a obra 

literária em evidência sob o prisma psicanalítico. Tal procedimento, além de empobrecer a 

riqueza da trama, esvazia, também, as possibilidades de criação que a clínica psicanalítica 

requer tendo em vista que cada história, por mais parecida que possa ser com outras narrativas, 

é única e deve ser compreendida como singular. Isso posto, prima-se pelo respeito ao caráter 

peculiar da trama vivenciada por Raskólnikov, personagem que fornecerá as informações 

relevantes para que outros casos, também, possam ser deslindados.  
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2 NOTAS SOBRE A VIDA DE DOSTOIÉVSKI (1866/2001) E A OBRA EM ESTUDO: 

“CRIME E CASTIGO” 

 

“(...) Durante toda a vida, eu não podia sequer conceber em meu íntimo outro amor, e 

cheguei a tal ponto que, agora, chego a pensar que o amor consiste justamente no direito 

que o objeto amado voluntariamente nos concede de exercer tirania sobre ele.” 

(Dostoiévski, 1964/2000, p. 142) 

 

Com o propósito de introduzir adequadamente o estudo da produção literária em 

evidencia, entende-se ser fundamental apresentar a obra “Crime e Castigo” e seu escritor. Dessa 

forma, antes de aprofundar no estudo da criação realizada por Dostoiévski (1866/2001) à luz 

dos referenciais psicanalíticos ora delimitados, sugere-se a necessidade de perpassar alguns 

tópicos essenciais para a compreensão da trajetória da personagem bem como sobre o momento 

quando esta foi criada, tais como fragmentos da vida e da obra do autor em destaque e o contexto 

histórico no qual a obra foi escrita.  

O escritor do romance em relevo apresenta com mestria o conflito humano, sendo 

comum ao longo de toda a coletânea concebida pelo romancista russo, deparar-se com 

personagens vivenciando momentos de crise, tendo como tema central de sua escrita os 

excluídos e relegados à margem da sociedade. Dessa forma, os diversos textos de Dostoiévski 

se tornam elucidativos das mais diversas experiências de sofrimento humano, demonstrando o 

que há de mais abjeto, obscuro e nefasto nos afetos humanos. Ademais, conseguem captar o 

mal-estar que a existência, a exclusão e o ato criminoso podem proporcionar. 

Entretanto, a fim de analisar a vida e a obra do autor, torna-se essencial pesquisar os 

principais elementos históricos que participaram do contexto que ensejou a construção da obra 

“Crime e Castigo” (1866/2001), considerando o ambiente histórico, principalmente do ponto 

de vista simbólico, destacando aspectos relativos à cultura, aos costumes e à forma de 

organização do povo russo no período em que a narrativa literária foi criada. Além disso, é 

importante salientar aspectos da vida do autor que foram indicados como representativos ou 

determinantes para a escrita desenvolvida por ele.  

Examina-se a relação entre o momento histórico e a seleção do material utilizado para 

a construção do texto literário, dos temas de interesse e do percurso traçado para as personagens, 

suas paixões, suas batalhas e seus sofrimentos. Tal procedimento se justifica pela recorrente 

identificação de que a obra de Dostoiévski reverbera na sociedade, assim como os processos 

sociais e culturais nos quais o autor estava imerso durante os anos de vida e de produção literária 
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influenciaram sua escrita. Frank3 (2008a), biógrafo mais consagrado no estudo aprofundado da 

vida do escritor, na obra “Dostoiévski: As sementes da revolta, 1821-1849”, afirma que, para 

efetivar a compreensão que pretendia a respeito do escritor russo precisaria “apresentá-lo no 

contexto de uma sólida reconstrução da vida sociocultural de sua época” (p. 16). O mesmo 

biógrafo argumenta sobre a obra dostoievskiana:  

 

(...) é uma brilhante síntese artística das grandes questões de seu tempo, uma interpretação evidentemente 

pessoal, porém mais orientada do que outras para preocupações externas a ele mesmo. Não se trata apenas 

– como frequentemente se tende a pensar no Ocidente – da expressão febril e apaixonada de um 

temperamento desequilibrado, embora extraordinariamente talentoso. Na verdade, uma forma de definir 

o gênero de Dostoiévski é localizá-lo na sua capacidade de fundir seus dilemas pessoais com os 

acontecimentos que assolavam a sociedade à qual pertencia (Frank, 2008a, p. 16). 

 

Dessa forma, pode-se apreender que a escrita de Dostoiévski contempla os dramas, os 

dilemas e as tragédias presentes na vida do autor e que reverberam nas histórias dos leitores, 

assim tocando a cada um a partir dos próprios dilemas. Todavia, não se pode eliminar dessa 

rica trama literária a experiência, os fatos cotidianos e todo um contexto histórico que constam 

como pano de fundo das narrativas e das personagens que são escolhidas para figurar nas tramas 

descritas em cada livro. 

De acordo com Frank (2008a), Fiódor4 Mikháilovitch Dostoiévski nasceu na cidade 

de Moscou em 1821, em meio a um cenário político extremamente conturbado na Rússia. 

Alexandre I havia liderado o povo contra o Grande Exército Nacional, derrotando Napoleão. 

Com isso, esperava-se que o novo Czar adotaria medidas mais liberais. Porém, assumiu postura 

austera, rompendo com as promessas de estabelecer uma reformulação social. Em 1925, 

Alexandre morreu de maneira inesperada, sendo coroado Nicolau I como novo Czar da Rússia.  

Tal cenário, que antes da morte de Alexandre contava com muitos intelectuais 

insatisfeitos, ensejou um levante, nomeado como Insurreição Decabrista, culminando com a 

morte de alguns aristocratas contrários ao governo e o degredo na Sibéria de outros 31 

participantes da revolta. Estes foram acompanhados por suas esposas e filhos, que, 

 
3 Dostoiévski foi um autor que despertou imenso interesse tanto a respeito das obras que escreveu quanto da sua 

vida, sendo encontradas diversas biografias do escritor. Contudo, optou-se por utilizar apenas a obra biográfica 

realizada por Joseph Frank, tendo em vista que esse biografo é o mais renomado pesquisador de Dostoiévski. A 

coletânea, em cinco volumes, do pesquisador foi considerada por grandes editoras, como Edusp e Companhia das 

Letras, seguindo reconhecimento mundial, como um estudo definitivo do escritor, dadas a minucia e a intensa 

pesquisa efetivada. 
4 Embora não seja usual, neste tópico da dissertação, optou-se por fazer referência ao escritor russo utilizando o 

primeiro nome deste. Isso se deve ao fato de que o último nome se refere a todos os membros da família paterna, 

os Dostoiévski; e como estes serão mencionados, poderia acarretar confusões. Outro recurso empregado será a 

designação do tratamento Dr. Dostoiévski para o patriarca da família, assim discriminando o pai e os filhos, 

especialmente o mais velho, que também foi nomeado como Mikhail, ou seja, com o mesmo primeiro nome que 

o pai. 
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voluntariamente, seguiram os pais exilados. Anos mais tarde, algumas dessas pessoas 

conviveriam com Fiódor Dostoiévski durante os cinco anos de exílio decretados ao escritor. 

Diferentemente de muitos escritores da mesma época, Fiódor Dostoiévski não descendia 

imediatamente de família nobre ligada à aristocracia rural. O próprio romancista destacou as 

diferenças de origem entre ele e Tolstói, seu grande rival literário, argumentando que o último 

gozava de uma situação privilegiada, muito distinta da maioria da população.  

Na perspectiva de Frank (2008a), o escritor “(...) vivia em meio à confusão e ao caos 

moral de uma ordem social em permanente movimento, caracterizada pela incessante destruição 

de todas as tradições do passado” (p. 29). Embora a família de seu pai possuísse origem nobre, 

ligada ao clero, Mikhail Andréievitch, pai de Fiódor, recusou-se a frequentar o monastério e a 

trilhar o destino ao qual estava relegado por nascimento para se tornar médico militar. Ele 

retomou o título de nobreza, não o hereditário ligado ao clero, mas por esforço e trabalho 

próprio dentro da carreira militar. No entanto, mesmo possuindo títulos e honrarias devido à 

profissão, esta não lhe proporcionava grande renda, tendo que exercer a clínica particular e 

viver com a extensa família em um minúsculo apartamento concedido pela instituição na qual 

realizava seu ofício.  

Ainda no que concerne ao pai do romancista, este foi apontado por diversos 

comentadores da biografia de Fiódor como uma pessoa rígida, insegura e desconfiada com 

relação à esposa e aos criados, mas dedicado ao trabalho e apreciado pelos superiores. Segundo 

Frank (2008a), sofria de fortes enxaquecas, depressão e melancolia bem como, frequentemente, 

era acometido por uma espécie de doença nervosa. Ressentido, especialmente devido a um 

sentimento de inferioridade, julgava-se injustiçado pelos chefes e enganado pelos criados. 

Todavia, embora inflexível na conduta moral e na cobrança dessa virtude no comportamento 

dos filhos, dedicava bastante tempo à prole, responsabilizando-se, pessoalmente, pela educação 

dos filhos.  

Outro fator importante a ser ressaltado se refere ao fato de o patriarca dos Dostoiévski, 

em alguns textos, ter sido apontado como violento ou cruel com os familiares. Inclusive Freud, 

(1928[1927]/2006), na obra “Dostoiévski e o parricídio”, lança mão de uma dessas biografias 

para realizar a aproximação entre o pai do escritor russo e um dos personagens mais icônicos 

criados por ele, o patriarca do livro “Os Irmãos Karamazov”, de 1879. Entretanto, Frank 

(2008a) contesta tal visão, ressaltando características de cuidado e esmero na educação dos 

filhos. Um exemplo disso seria o fato de que, a fim de evitar que os filhos fossem açoitados, os 

enviou para escolas particulares mesmo que isso lhe fosse excessivamente dispendioso 

financeiramente.   
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Salienta-se, ainda, que, em algumas biografias, como em Pessanha (1981), e artigos 

voltados à vida do escritor russo, como em Duprest (s/n), o pai de Fiódor é descrito como 

alcoolista, em especial após o falecimento da esposa, com quem desfrutava de uma relação 

amorosa, apesar da existência de constantes acessos de ciúmes por parte do esposo. No entanto, 

o biógrafo Frank (2008a) põe em dúvida a hipótese de que o Dr. Dostoiévski fosse alcoolista 

durante o período em que os filhos eram crianças e a esposa estava viva. Tal fato é debatido 

quando relata sobre a carreira do médico, retratando-o como um profissional dedicado, capaz e 

apreciado; inclusive, é mencionado que o médico recebeu uma generosa oferta de promoção, a 

fim de adiar a aposentadoria. 

Quanto à mãe do escritor, Maria Fiódorovna, esta figura nas histórias sobre o romancista 

russo descrita como uma atraente filha de comerciantes abastados. Ela é retratada pelo filho 

Andrei5, irmão mais novo de Fiódor, como uma mulher alegre, amável, estimada pelos vizinhos 

e pelas esposas dos demais profissionais que trabalhavam com o Dr. Dostoiévski no hospital. 

Devido às boas relações mantidas pela mãe, afirma-se que a casa da família era frequentada por 

muitas pessoas. Além disso, a matriarca é apontada como uma pessoa generosa. Tal passagem 

fundamenta-se, especialmente, nos relatos a respeito da relação entre ela e os criados da família. 

Consta que Maria distribuía sementes entre os camponeses que viviam nas terras da família e 

buscava melhorias nas condições de vida destes, efetivando um sistema que permitia levar água 

para as proximidades das plantações e do trato com os animais. Assevera-se que Fiódor teria 

herdado da mãe a compaixão e o senso de justiça social.  

No que tange a essa característica do autor, presente em tantas de suas obras, cabe 

destacar a relação com alguns parentes extensos. Uma das tias, irmã mais velha de Maria, casou-

se com um iminente funcionário público, proveniente de uma abastada família de comerciantes, 

os Kumánin. Estes participaram ativamente da infância dos Dostoiévski tanto frequentando a 

casa da família quanto levando as crianças para o campo e se tornando responsáveis pelos filhos 

mais novos do casal após a morte precoce da genitora.  

Frank (2008a) assegura que Fiódor recorria a tais familiares quando passava por 

necessidades financeiras; porém, referia-se a esses parentes com certo desprezo. O biógrafo 

considera que a desproporcionalidade que envolvia os padrões financeiros entre as duas famílias 

tenha aguçado em Fiódor a identificação da desigualdade social. Sendo o pai de origem 

remotamente nobre, mas pobre, e os parentes, notoriamente, na visão do romancista, originados 

 
5 O relato do irmão mais novo de Fiódor foi extraído da obra de Frank (2008a, p. 39). Contudo, o biógrafo retira 

as informações da obra de V. S. Netcháieva, V Semé i Ussadle Dostoiénkiih, Moscou, 1939, à qual não se teve 

acesso.  
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na plebe, mais muito abastados, esses fatos marcam uma discrepância social e cultural na qual 

o intelecto, valor altamente apreciado pelo Dr., não garante uma vida confortável e segura. 

O mesmo pesquisador parece encontrar no fato descrito uma justificativa para 

determinados temas e personalidades frequentemente serem identificados nos livros do 

romancista. Dessa maneira, ressalta que “(...) mais tarde, [Dostoiévski] se identificasse tão 

fortemente com personagens sofredores, não tanto pela pobreza em si, mas pela humilhação de 

sua posição de inferioridade social diante dos ricos e poderosos” (Frank, 2008a, p. 38), dado ao 

fato de o romancista se considerar superior intelectualmente aos familiares aristocratas bem 

como a outros membros da nobreza, mas financeira e socialmente rebaixado. 

Fiódor viveu muitos anos na casa da família, uma vez que a educação do infante era 

realizada por preceptores e, especialmente, pelo pai. Ingressou em uma escola apenas em 1833, 

contando na época 12 anos de idade. O romancista viveu com a família em Moscou até alguns 

anos antes do falecimento da mãe. Esta foi acometida por tuberculose, passando o último ano 

de sua vida, em 1836, bastante comprometida fisicamente devido ao grave estado da doença. 

No mesmo ano, Fiódor e seu irmão mais velho, Mikhail, foram admitidos, a pedido do genitor, 

por intermédio dos superiores deste, na Academia de Engenharia Militar, de São Petersburgo.  

Frank (2008a) revela que tanto Fiódor quanto seu irmão mais velho manifestaram 

grande hostilidade ao pai por lhes ter concedido tal direção profissional, uma vez que nenhum 

deles guardava especial interesse pela carreira militar, tampouco pela engenharia. Todavia, o 

Dr. Dostoiévski, constantemente, lembrava aos filhos que era um homem pobre e que cada filho 

precisaria buscar seu sustento por conta de esforço e dedicação pessoal, porque não dispunham 

de herança. Isso posto, o destino relegado pelo pai, embora contrário às ambições dos filhos 

mais velhos, que, já naquela época, ansiavam por fama e fortuna no meio literário, foi 

interpretado como a mais bem-intencionada expressão de preocupação e zelo.  

Ainda segundo Frank (2008a), dois anos após o falecimento da mãe, o pai de Fiódor foi 

assassinado por camponeses revoltosos que viviam nas terras da família. Quando o Dr. 

Dostoiévski faleceu, Fiódor estava recluso na Academia de Engenharia Militar, em São 

Petersburgo. Havia dois anos que pai e filho não se encontravam. Após a perda da esposa, tendo 

realizado o direcionamento estudantil e profissional dos filhos mais velhos e destinado o 

cuidado dos filhos mais novos à cunhada e ao esposo desta, os Kumánin, o patriarca dos 

Dostoiévski solicitou a aposentadoria do cargo que ocupava no hospital em Moscou alegando 

estar enfrentando problemas de saúde como reumatismo e obscurecimento da visão. Com isso, 
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mudou-se para Darovóie6 tornando-se recluso e ébrio. Além disso, manteve relações amorosas 

com Ekaterina, uma antiga arrumadeira da casa de Moscou, filha de um camponês local, com 

a qual teve um filho.  

Já Fiódor, logo que concluiu o curso de Engenharia, tornou-se militar, mas também se 

dedicava a traduzir obras literárias. Em 1844, desengajou-se do exército e começou a escrever 

a obra intitulada “Gente Pobre” (1846/2009). Na mesma época, contraiu dívidas e teve seu 

primeiro ataque epilético diagnosticado embora haja relatos da presença de sintomas correlatos 

aos da doença sentidos muitos anos antes. Em seguida, escreveu “Niétotchka 

Niezvânova” (1849/2002) e “Noites brancas” (1848/2009). 

Devido às convicções a respeito das injustiças cometidas contra os pobres, começou a 

participar de um movimento revolucionário, o que acarretou a ele a acusação de subversivo, 

sendo preso e condenado à morte por ter participado de ações socialistas contra o governo. 

Contudo, a pena de morte foi convertida para o cumprimento de cinco anos de trabalhos 

forçados na Sibéria seguidos de engajamento por tempo indeterminado no exército russo. 

O romancista, então, após o perdão do Czar, foi conduzido ao banimento, recebendo 

como fonte de estudos apenas uma bíblia, a qual foi lida diversas vezes pelo escritor. Para 

alguém que passou a vida a estudar e recebeu do pai o ensinamento de que a educação é o bem 

precioso daqueles que não possuem títulos por nascimento nem por alcance de seu trabalho, é 

cabível que essa seja uma das partes mais penosas do infortúnio que o acometera. Entretanto, a 

prisão produziu efeitos inesperados sobre o escritor. O recebimento da bíblia como fonte de 

leitura o fez retomar uma atividade presente durante a infância, eminentemente marcada pela 

religiosidade do pai, que, como dito anteriormente, provinha de uma família ligada à classe 

clerical.  

Destaca-se que, desde os primeiros textos publicados por Fiódor começaram a se 

estreitar os laços entre ele e um importante crítico de arte da época, Belínski, reconhecidamente 

socialista e ateu. Essa significativa influência exercida pelo crítico literário motivou o 

engajamento do romancista nas atividades classificadas como subversivas, as quais ensejaram 

a sua condenação. Frank (2008b) relembra que, durante os anos de exílio, o escritor se 

reencontrou com o Deus ao qual sua família se referia e retomou o contato com o povo russo, 

o que foi imprescindível para reconectá-lo com a palavra de Deus. A partir de então, o escritor 

passou a responsabilizar, em certa medida, o ateísmo tanto pela degradação a que se abateu 

sobre ele quanto pela decadência que observou na esfera social.   

 
6 Localidade rural onde a família possuía propriedade e espaço relatado pelo escritor como figurativo das melhores 

lembranças da infância. 
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Transcorreu-se um período de dez anos entre a prisão e a libertação do escritor. Desse 

tempo, conta um ano de prisão aguardando a decisão sobre sua condenação, a qual foi comutada 

por perdão do Czar, sendo a sentença de morte convertida em exílio para executar trabalhos 

forçados na Sibéria, onde ficou recluso por quatro anos. Após concluir a detenção no campo de 

prisioneiros, também, restou-lhe o serviço obrigatório no exército russo, algo que remonta aos 

anos como estudante de engenharia do exército, carreira, a qual havia se recusado ainda na 

juventude.  

Outra interessante observação a respeito do romancista após os dez anos de 

cumprimento da condenação se refere ao retorno da Sibéria para São Petersburgo. Frank 

(2013b) afirma que Fiódor não apresentou as mudanças físicas e psicológicas esperadas para 

um ex-prisioneiro que cumpria atividades forçadas. Ao contrário, havia adquirido uma 

compleição física mais robusta e conquistado maiores vigor e segurança. A visão de mundo do 

escritor, também, passou por enorme influência nesse período. Afirma o biógrafo que o irmão 

mais velho, Mikhail, não notou traços depressivos ou prostração no irmão, mas o 

desenvolvimento de uma personalidade fortalecida, até então não identificada no romancista, 

capaz de construir condições de sobrevivência mesmo submetido a tamanho infortúnio e 

purgação.  

O impacto dessa experiência, tanto na vida quanto na obra do escritor, foi colossal. O 

fato de ter sido condenado à morte e compelido a uma encenação, na qual o perdão do soberano 

foi concedido apenas no último instante, assim fazendo com que os condenados acreditassem 

estar vivendo seus últimos minutos de vida bem como terem sido submetidos à “cerimônia” de 

fuzilamento, proporcionou à vida do romancista um outro relevo. Dostoiévski escreveu ao 

irmão: “Vida é vida em qualquer lugar, a vida está em nós mesmos, e não no exterior” (Frank, 

2013b, p. 27), apontando para a remissão da pena de morte como um fator preponderante na 

maneira como reúne condições de sobreviver à servidão a ele imposta.  

Por conseguinte, o contato com as classes populares, das quais não fazia parte, 

impactaram severamente na concepção de homem que o romancista possuía. Os ideais 

defendidos e aos quais, muitas vezes, Fiódor se submetia representavam uma classe letrada, 

geralmente servida pelo povo, portanto muito distante daquela à qual a condição de prisioneiro 

o igualava. Consequentemente, o exílio o obrigou à convivência próxima e ao tratamento 

equânime ao destinado aos servos, que, durante sua infância, assistiam ele e sua família. A 

proximidade com tal classe, principalmente no ambiente de grandes privações, acarretou ao 

escritor a observação do que há de mais torpe na conduta humana, quando exposta à tanta 



26 
 

desigualdade, e, muito provavelmente, despertou a premência das necessidades mais básicas e 

o imperativo dos instintos menos elevados do homem.  

Consoante a toda essa experiência de vida, Fiódor, ainda, mantinha o desejo de retomar 

o reconhecimento literário alcançado após o sucesso de “O duplo” (1846/2013). Essa obra foi 

exaltada pelo mais renomado crítico literário da época, o anteriormente citado Belínski, a quem 

Dostoiévski passou alguns anos tentando agradar, como amigo e como crítico literário, mas 

acabaram rompendo os laços afetivos devido a uma série de desavenças e cobranças. 

Posteriormente à prisão, sugere-se que o escritor russo possa, enfim, ter se desvencilhado das 

primeiras influências literárias, que o criticaram veementemente, e conquistado certa autonomia 

para manter o estilo e a profundidade essencial, a fim de retratar a personalidade do povo russo, 

ao qual não era concedido acesso às condições mais básicas de subsistência. 

A retomada dos valores cristãos parece ter fornecido a Fiódor as condições 

fundamentais para sobreviver a toda a experiência de reclusão e privações pela qual passou. 

Além disso, a moral incutida por suas crenças religiosas afetou a maneira como apreendeu as 

histórias reais de cada homem com o qual dividiu os anos de desterro. Histórias que podem ser 

extraídas das personagens criadas pelo escritor a partir de então.   

Diante do exposto, Dostoiévski foi um dos mais eminentes escritores russos, sendo 

considerado um dos maiores romancistas de todos os tempos. Suas experiências de vida 

influenciaram profundamente sua escrita, cujos temas envolviam a pobreza e a desgraça que 

incidem sobre os menos favorecidos. Isso pode ser exemplificado com diversas passagens da 

extensa obra biográfica realizada por Joseph Frank (2008a, p. 65). Apenas para efetivar uma 

mostra disso, pode-se destacar a menção a um importante amigo de infância do romancista, 

Vánia Úmnov, encontrado em um texto que não foi publicado ao qual se atribuiria o nome: “A 

vida de um Grande pecador”. Tal colega conviveu e estudou com o escritor russo na primeira 

escola frequentada por ele, cujo nome também era Vánia Úmnov. 

 Ainda em conformidade com Frank (2008a), outros fragmentos da vida do escritor 

transpostos para sua obra são a cerimônia em que os irmãos mais velhos decoravam e 

declamavam poemas em francês para o pai, hábito retomado em “A aldeia de Stepántchikovo 

e seus habitantes” (1859/2012) (Frank, 2008a, p. 70), e o internato descrito em “O adolescente” 

(1875/2015), variante do nome utilizado na referida obra (Frank, 2008a, p. 61). No romance 

“Os irmãos Karamázov” (1879/2008), vários lugares e pessoas retratam o cenário de infância 

vivenciado em Darovóie. Por fim, embora haja muitas outras indicações de tal relação, destaca-

se a afirmação feita pela filha do romancista, Liubv: “Sempre achei que Dostoiévski estava 

pensando em seu pai quando criou a figura do velho Karamázov” (Dostoevnky, Aimée, & 
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Fiódor Dostoevnky, 1921, pp. 34-35 citados por Frank, 2008a, p. 41), comparando o avô 

paterno e Fiódor Karamázov, patriarca do romance “Os Irmãos Karamázov” (1879/2008), 

assassinado pelos filhos. 

Dostoiévski é responsável pela produção de uma vastíssima obra literária, que começou 

a ganhar relevo a partir da publicação do livro “Pobre Gente” (1846/2014a) e foi encerrada com 

a obra prima da literatura mundial “Os Irmãos Karamazov” (1879/2008), além de diversos 

artigos publicados em revistas da época. A escrita de “Crime e Castigo” (1866/2001) está 

situada 20 anos após o primeiro livro do autor reconhecido e aclamado pela crítica, tendo sido 

concebido após o período de exílio ao qual foi submetido, resultado de um momento mais 

maduro de sua vida e perpassado por uma trajetória marcadamente desafortunada, mas 

composta por riquíssima experiência.   

Após a publicação de “Os Irmãos Karamázov” (1879/2008), Dostoiévski faleceu, em 

fevereiro de 1881, aos 59 anos, deixando sua influência marcada na história da literatura russa 

e tornando-se um dos autores mais lidos no mundo. A importância de sua escrita revela-se no 

crescente interesse que o autor desperta mesmo transcorridos mais de cem anos da sua morte. 

Ainda na atualidade, as histórias criadas por Dostoiévski convocam o leitor a pensar a existência 

e os dilemas enfrentados cotidianamente.  

 

2.1 A trama de “Crime e Castigo”: uma breve apresentação 

 

Destacando-se da vasta produção realizada pelo autor a obra que configura como objeto 

privilegiado de atenção na presente dissertação, “Crime e Castigo” (1866/2001) foi considerada 

um dos maiores romances já escritos. Narra a história de Rodión Românovitch Raskólnikov, 

um jovem ex-estudante de Direito, que reside na cidade de São Petersburgo durante o século 

XIX. A personagem vive em um pequeno e insalubre quarto alugado, pago pela mãe, uma vez 

que Rodión é extremamente pobre, não possuindo uma ocupação ou qualquer outra forma para 

obter ganho financeiro. Sempre maltrapilho e desalinhado, não consegue permanecer exercendo 

algumas traduções ou lecionando, ofício que manteve durante algum tempo após precisar se 

afastar da faculdade por razões financeiras.  

Considerado inteligente pelos colegas, mas distante das atividades sociais, nas quais os 

demais estudantes se engajavam, passa a maior parte do tempo voltado para si mesmo, taciturno 

e até irritadiço com a aproximação e o contato com as pessoas. É julgado pelos pares como 

arrogante, sendo meramente tolerado por muitos devido ao fato de ser extremamente dedicado 

aos estudos. Apenas um colega de faculdade, Dmitri Prokófitch Razumíkhin, consegue se 
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aproximar do jovem. Porém, isso se deve mais à personalidade expansiva e à bondade atribuídas 

ao primeiro, que fazem com que este seja uma das poucas pessoas em quem Raskólnikov confia 

e pela qual mantém alguma admiração e respeito. Exprimia uma certa angústia por acreditar, 

em determinados momentos, ser um gênio e manifestava um desejo de realizar algo importante 

e grandioso.    

Filho caçula de uma família com parcos recursos, tendo apenas mais uma irmã, 

chamada Dúnietchka Avdótia Románovna, Raskólnikov, frequentemente, manifesta uma 

profunda estima e adoração fraternas. A ligação entre os irmãos é tamanha que ele, durante um 

dos momentos de intensa turbulência e piora da crise financeira atravessada pelo jovem 

estudante, em que não possuía condições ao menos de se alimentar, descobre que a irmã iria se 

casar e suspeita que o motivo do enlace seria o dinheiro possuído pelo pretendente, Piotr 

Pietróvitch Lújin. O rapaz desconfia de que tal interesse pecuniário, possivelmente implícito no 

comportamento da irmã em aceitar a proposta de casamento, esteja relacionado ao propósito de 

auxiliá-lo na continuidade de seus estudos. 

A mãe de Rodión, Pulkhéria Alieksándrovna Raskólnikova, é uma senhora simples, 

que sobrevive com a pensão deixada pelo marido em uma província afastada de São 

Petersburgo. Devido ao reduzido valor da pensão, realiza alguns trabalhos de costura para 

complementar a renda e prestar suporte ao filho durante a graduação. Dessa forma, a 

continuidade dos estudos do filho é considerada como fundamental para a melhoria da condição 

de vida de todo o grupo familiar no futuro, transformando-se em pressão sobre o jovem, que 

sequer consegue suprir as despesas com alimentação e moradia, onerando constantemente a 

mãe e a irmã.  

Dúnietchka concluiu os estudos, dentro dos limites impostos, à época, a uma moça, 

especialmente sendo órfã de pai. Durante certo período, exerceu a atividade de governanta. No 

entanto, foi expulsa da família a quem servia por ter sido flagrada recebendo galanteios do 

senhor da casa, Svidrigáilov. Todavia, o próprio senhor esclareceu à esposa, Marfa Pietróvna, 

que não foi seduzido pela criada, mas, pelo contrário, era ele quem, constantemente, a 

assediava, inclusive estava se oferecendo para fugir com ela, porém foi decididamente 

rechaçado pela moça. Mesmo com a situação esclarecida e a honra de Dúnietchka restaurada, 

esta perdeu o emprego e as condições que mantinha para sustentar o irmão. 

Retomando a relação entre os irmãos, a simples notícia do casamento da irmã enfurece 

Rodión e o impulsiona a cometer um delito que há algum tempo planejava: assassinar uma 

velha usurária, Aliena Ivánovna, com a qual penhorava alguns objetos de família. O jovem 

fantasiava furtar o dinheiro da senhora e utilizá-lo para realizar boas ações. Assim, assassina a 
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senhora a machadadas. Embora tenha premeditado o crime, foi surpreendido pela irmã da 

vítima e acabou por assassiná-la também. Apesar de Raskólnikov alegar ter realizado um bem 

ao livrar a sociedade daquele ser vil, maneira como retratava a senhora usurária, não se beneficia 

dos valores usurpados, deixando-os debaixo de uma pedra, uma vez que, logo após o crime, 

adoece gravemente. 

Nesse período de conflito e adoecimento, Raskólnikov acaba frequentando tabernas, 

hábito que não mantinha até o momento, onde conhece um ex-funcionário público, Semion 

Zakhárovitch Marmieládov. Ébrio contumaz, pai de uma moça chamada Sónietchka 

Marmieládova, cuja mãe falecera quando esta era criança, casou-se novamente com uma 

senhora, também viúva, mãe de três crianças. Nessa ocasião, Marmieládov conta a Rodión 

sobre os infortúnios enfrentados por sua família, com destaque à história de sua filha.  

Esta, ainda muito pequenina, foi impelida pela madrasta a se prostituir para sustentar 

a família devido à paupérrima condição econômica do grupo, que dependia de um provedor 

bêbado e incapaz de se manter em algum trabalho. Marmieládov, inclusive, acompanhou a filha 

para tirar a carteira amarela7, a fim de exercer a profissão de prostituta. Constantemente, após 

seguidos dias de abandono da família, empenhado no consumo excessivo de álcool, solicitava 

dinheiro a filha para manter o vício. 

O contato com esse ébrio acarreta a Raskólnikov conhecer toda a família deste, tendo 

em vista que, em dado momento, o rapaz acode Marmieládov, que solicita ser carregado até sua 

casa. Já no segundo encontro entre tais personagens, Marmieládov é atropelado por uma 

charrete e Rodión presta socorro a ele, levando-o novamente até a casa da família e pagando 

pelas despesas médicas e funerárias, já que tal acidente foi fatal. Contudo, Rodión não possuía 

proventos para assumir esses gastos e acaba lançando mão de um empréstimo feito pela genitora 

e enviado a ele, configurando esse último o único valor de que dispunha até mesmo para se 

alimentar.  

Nessa ocasião, avista Sónietchka pela primeira vez. A história da jovem já havia 

causado grande impacto no ex-estudante e a visão daquela frágil e quase doce menina lhe 

provoca muitos sentimentos, até então, não experimentados. Ao longo da trama, Rodión se 

apaixona pela moça, que se torna companheira, confidente e, provavelmente, estímulo para a 

redenção do rapaz. 

Após esse breve resumo da obra “Crime e Castigo”, marcado pelo recorte das 

personagens e das situações mais significativas ao enfoque delimitado para a presente 

 
7 Documento de identidade, escrito em papel amarelo, destinado às prostitutas na Rússia antes de 1917, espécie de 

salvo-conduto para o exercício da prostituição. 
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dissertação, segui-se na identificação dos caminhos pelos quais psicanálise, mito e literatura 

percorreram e se esbarraram. Mais adiante, especialmente nos capítulos 5 e 6, será privilegiada 

a apreciação da articulação entre a referida obra e os conceitos destacados da teoria 

psicanalítica. Ressalta-se a presença do desejo e da culpa nas ações da personagem principal e 

como tais conceitos afetam as escolhas efetivadas pelo jovem.  
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3 PSICANÁLISE, MITO E LITERATURA: UMA RELAÇÃO FUNDAMENTAL 

 

“A artista não é livre diante da obra de arte. A obra preexiste, necessária e oculta; é 

necessário descobri-la como se fosse uma lei da natureza, salvo que somente rege para 

um, só vislumbra um. 

O que capta a consciência é menos profundo do que o dado pelas impressões” 

(Gorlier, 2017, p. 83). 

 

Freud inaugurou uma aproximação entre a psicanálise e a literatura utilizando a última 

como suporte para ilustrar algumas concepções em torno da teoria que estava construindo. A 

utilização do mito Édipo Rei (Sófocles, 427 a.C./2005) como forma de exemplificar o complexo 

de Édipo foi um marco importante no campo psicanalítico, uma vez que a narrativa mitológica 

possibilitou a elucidação de uma das principais e mais conhecidas concepções na esfera da 

psicanálise.  

Analisando o percurso teórico da teoria em destaque, identifica-se que o autor recorreu 

a esse modelo em outros momentos de sua obra utilizando o Édipo como um operador de leitura. 

Principalmente entre os anos de 1897 e 1928, Freud repetiu o paradigma alusivo por meio do 

qual apresentava obras literárias ou mitológicas de modo a exemplificar princípios pertinentes 

à teoria psicanalítica. Seguindo o legado deixado pelo criador da psicanálise, muitos outros 

autores trilharam esse caminho e realizaram estudos significativos, nos quais se utilizaram da 

literatura para auxiliar na explicitação de tópicos da teoria psicanalítica.  

De fato, identifica-se que tanto o mito quanto a obra literária assumiram papel de 

destaque na escrita e nas pesquisas realizadas por Freud, que se dedicava constantemente à 

leitura de uma infinidade de títulos. Tamanha é a relação estabelecida pelo psicanalista com as 

artes em geral que Certeau (2016) “reconhece em Freud um dos únicos autores contemporâneos 

que tenham sido capazes de criar mitos” (p. 34). Isso, demonstrando que Freud não apenas 

mergulhou em personagens e tramas literárias e mitológicas criadas por terceiros como também 

foi considerado um escritor dadas a capacidade de utilização dos recursos linguísticos, a 

observação dos dramas cotidianos e a destreza com que não apenas transcrevia tais narrativas, 

tal qual um clínico, mas pelo destaque a determinados elementos do discurso e entrelaçamentos 

com outras personagens que fazem parte da história dos sujeitos, os quais aparecem em seus 

estudos. 

Do mesmo modo, Mango e Pontalis (2014) afirmam que, no início, a psicanálise se 

prestava a buscar provas de sua cientificidade e que as descobertas alcançadas pela referida 

corrente teórica, também, poderiam ser perpassadas pelo poeta, que se aproximava das mesmas 

regiões, porém por vias mais intuitivas: 
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(...) Noções difíceis de serem aceitas pela razão, como a de recalcamento, ou processos complexos, 

como os envolvidos na formação do sonho e do delírio, são, sob forma literária, trazidos à luz sem que 

haja necessidade de argumentar, de fornecer provas e contraprovas. Sim, tudo está presente, visível, 

descrito com precisão e uma espécie de ingenuidade: a novela de Jensen é como um experimento 

natural, capaz de convencer leigos e recalcitrantes. Com ela, provavelmente, a psicanálise não ‘avança’ 

– Freud não apresenta, em seu comentário, ideias novas, é o primeiro a admitir –, mas nela, e talvez seja 

este seu maior benefício, ele reencontra, iluminado, aquilo que penosamente conquistou. É como se a 

Gradiva calcasse seus passos nos dele e, com isso, a ciência laboriosa adquirisse a leveza de uma moça 

maliciosa e detentora do único saber a que a psicanálise gostaria de almejar: o saber de amor (pp. 138-

139). 

 

Isso posto, é notável que a literatura apresenta, com certa suavidade, aspectos 

importantes para a humanidade bem como elucida as relações entre os homens e a maneira 

como estes lidam com o cotidiano. A literatura não cria conceitos psicanalíticos, mas é 

aproximada da humanidade por demonstrar, de maneira simplificada ou menos exigente e 

exemplar, alguns processos psíquicos em ato, em funcionamento e passíveis de identificação 

nas histórias contadas. Desse modo, por meio da narrativa mitológica, pode-se demonstrar o 

quê dos processos psíquicos são apresentados em seu bojo. 

 

3.1 A narrativa mitológica 

 

De acordo com Marilena Chauí (2000), o mito assim como a religião e a tradição tinham 

por função nas sociedades antigas responder às principais perguntas que as pessoas possuíam, 

principalmente no que tange às experiências de vida e aos princípios da natureza. Entretanto, 

com o passar do tempo e com as transformações sociais acarretadas, especialmente, pelo 

surgimento de uma organização política – pelo advento da democracia –, e da escrita alfabética, 

além de um crescente estímulo às artes, a ampliação das viagens a terras longínquas, que 

acabaram por comprovar que alguns locais onde se acreditava serem habitados pelos deuses 

não o eram, entre outros fatores, essas narrativas foram perdendo seu estatuto de verdade. Dessa 

maneira, o mito foi perdendo a eficácia para orientar e organizar o cotidiano das pessoas tendo 

em vista que esgotou sua capacidade de satisfazer aos questionamentos da humanidade, uma 

vez que esta passou a ansiar por explicações mais racionais. Todo esse processo ensejou o 

surgimento da filosofia como uma nova forma de criar explicações e balizar pesquisas.  

A ênfase dos questionamentos passou a ser destinada à racionalidade em detrimento das 

crenças e do misticismo. Este, ligado a povos considerados primitivos, impulsionou o 

pensamento grego a se voltar a ideias apontadas como mais elevadas, constituindo-se como 
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organização de pensamento e de moral a ser alcançada. Todavia, a determinação da origem da 

filosofia encontra discordâncias, mas estas não serão objeto privilegiado de análise neste estudo.  

O mito, então, como um dos objetos privilegiados do estudo em questão, foi 

conceituado, pela mesma autora, como uma “narrativa sobre a origem de alguma coisa” (Chauí, 

2000, p. 32). Buscando ampliar a questão, Chauí (2000) discorre:  

 

Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como 

verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra; é uma narrativa feita em público, baseada, 

portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que 

ele ou testemunhou diretamente o que está narrando ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os 

acontecimentos narrados (p. 34). 

 

O mito, por isso, é uma construção com o objetivo de narrar situações que remetem ao 

passado longínquo, retratando as origens dos homens, do amor, da guerra, das traições, da 

beleza, da morte e de inúmeros outros fatos, experiências, sentimentos e acontecimentos. Estes 

aproximam o homem do “divino” por meio de alianças entre os deuses, que faziam suas 

intervenções na Terra e mantinham relacionamentos amorosos, muitas vezes proibidos.  

Essas narrativas auxiliam a pensar o modo como, em diversas culturas, as pessoas se 

relacionam com os dados da realidade acessíveis no período histórico em que se está inserido. 

Descartes (1637/2005) afirma que há no espirito humano três tipos de ideias: as adventícias, 

que se originam dos sentidos; as inatas, opostas tanto aos sentidos quanto à fantasia; e as 

fictícias. Nestas, considera-se a criação por meio da fantasia e da imaginação. Dessa feita, é 

possível construir seres que não existem a não ser como compostos em parte pela imaginação 

e em outra pelas parcelas de ideias presentes na memória.  

Em continuidade à ideia expressa por Chauí (2000), o mito apresenta criações que não 

correspondem diretamente à realidade vivida, mas à representação realizada pelos povos 

daquilo que eles vivenciaram ou ouviram. Poder-se-ia pensar que fosse uma simples “invenção” 

pelo seu caráter particular de transmitir o vivido. O mesmo recurso pode ser observado nas 

artes, na literatura e nas superstições. Contudo, o mito exprime uma tentativa de conceber um 

significado para os acontecimentos, extrapolando a mera narrativa e organizando, por meio da 

palavra, as experiências. O mito, então, conta uma história capaz de empreender suporte aos 

indivíduos para lidar com a realidade, criando explicações, limites e normas que apontam o 

certo e o errado. Ele representa uma maneira peculiar de uma dada sociedade esclarecer os 

acontecimentos e as formas possíveis de superá-los.  

Ressalta-se que o mito se sustenta em um conjunto de crenças, não podendo existir e ser 

transmitido sem que haja um aparato de pessoas que, a despeito de qualquer crítica, acreditem 
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nele. Lévi-Strauss (1958[1974]/2008), em “A eficácia simbólica”, ilustra essa situação em um 

texto no qual aproxima o psicanalista e o xamã. No referido capítulo, o autor pontua que a cura 

praticada pelo xamã está ligada a condições afetivas.  

O fato de a mitologia do xamã não corresponder a uma realidade objetiva não tem 

importância para os que compartilham da experiência xamânica, uma vez que a paciente nela 

crê e é membro de uma sociedade que, também, acredita. Lévi-Strauss (1958[1974]/2008) 

destaca que espíritos protetores e espíritos maléficos, monstros sobrenaturais e animais mágicos 

fazem parte de um sistema coerente que funda a concepção indígena do universo. A paciente 

aceita o ritual e as prescrições estabelecidas sem jamais ter duvidado da crença envolvida 

nestes.   

Sendo assim, as possibilidades de cura para determinados observadores inicialmente 

podem parecer mágicas, mas para aqueles que compartilham dos símbolos culturais, nos quais 

tais representações têm espaço, são absolutamente possíveis e realizáveis. Isso posto, sob o 

ponto de vista de Lévi-Strauss (1958[1974]/2008), tanto o mito quanto o rito auxiliam na 

organização da realidade dada pela experiência de cada grupo cultural, não se configurando, 

pois, como uma lenda ou fabulação.  

Ao se compreender o que significa um mito, fica mais evidente um dos motivos pelos 

quais Freud o utilizou, em diversos textos, em conjunto com a literatura, como referência para 

elucidar tópicos importantes para a psicanálise, especialmente remetendo-se ao estudo realizado 

por Lévi-Strauss (1958[1974]/2008) concernente ao mito do neurótico. Segundo o referido 

autor: 

 

De fato, inúmeros psicanalistas se recusarão a admitir que as constelações psíquicas que reaparecem à 

consciência do doente possam constituir um mito: são, dirão eles, acontecimentos reais, às vezes 

possíveis de serem datados, cuja autenticidade é verificável por uma investigação junto aos parentes ou 

criados. Não pomos os fatos em dúvida. O que é necessário indagar é se o valor terapêutico da cura se 

deve ao caráter real das situações rememoradas ou se o poder traumatizante destas situações não provém 

do fato de que, no momento em que se apresentam, o sujeito as experimenta imediatamente sob forma 

de mito vivido (Lévi-Strauss (1958[1974]/2008, p. 233). 

 

Lévi-Strauss (1958[1974]/2008) considera que o inconsciente é responsável por 

estabelecer, a seu próprio modo e de acordo com suas próprias leis, uma linguagem capaz de 

exprimir a história de cada um. Entretanto, interessa mais a estrutura que, repetidas vezes, é 

utilizada nessa construção discursiva do que o vocabulário empregado.  

Essas histórias construídas e contadas por cada pessoa perpassam a forma como, 

individualmente, as pessoas enxergam o mundo e compreendem as situações que lhes são 

acometidas. Com isso, cada indivíduo vive, a seu modo e de acordo com sua visão particular 
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de mundo, as relações, os eventos cotidianos e as sensações embora, também, haja participação 

da cultura e do Outro nesse processo. Enfim, há uma participação preponderante das ideias e 

dos pensamentos das pessoas, constituindo uma espécie de crivo pessoal, uma tela através da 

qual se lê a realidade e se atribui sentido a ela.  

Ampliando a ideia em destaque, Lévi-Strauss (1958[1974]/2008) cunhou um termo 

intitulado mito individual, posteriormente apropriado por Lacan (1953/2008), na obra “O Mito 

Individual do Neurótico”, para elucidar questões relativas à estrutura subjetiva do neurótico. 

Esse mito se origina a partir da história pregressa do indivíduo, mas a ela é somada uma 

construção individual daquele que as experimentou. Diferentemente do mito coletivo, que é 

compartilhado pela cultura, o individual não é compartilhado, pois compete a cada sujeito a 

construção de seu mito conforme sua ficção subjetiva.   

Lacan (1953/2008) retoma o conceito edificado por Lévi-Strauss (1958[1974]/2008) 

sustentando que o sujeito cria um drama particular, que tem origem no mito familiar8, passando 

a se relacionar com as demais pessoas a partir da própria história. Isso quer dizer que as relações 

que cada sujeito mantém com as pessoas de seu convívio permitem a elaboração de um mito 

individual que não é inócuo, uma vez que participa de uma estruturação familiar.  

A respeito da asserção de que o mito individual evidencia a função de estrutura básica 

para o sujeito como mostra Lévi-Strauss (1958[1974]/2008), tal explicação remete ao fato de 

que o sujeito repetirá o mesmo mito construído em cada nova relação. Esse é um ponto 

fundamental para o trabalho do analista, porque, a partir dessa (re)contagem da história, 

possibilitam-se algumas modificações, sendo a escuta essencial nesse processo. 

Desse modo, ao analisar e aproximar a função do mito e da literatura, na relação que 

estes comportam com a psicanálise, evidencia-se a necessidade de explorar melhor a função da 

literatura nesse contexto. Para uma melhor compreensão, no próximo tópico, serão tratadas as 

narrativas literárias. 

 

3.2 A narrativa literária 

 

A narrativa literária assim como o mito se constituem como fontes fundamentais de 

informação sobre a cultura de um determinado povo e sua relação com o momento histórico no 

 
8 De acordo com Prado (2000), “o mito familiar se refere a um sistema de crenças relativas aos membros da família, 

seus papéis e suas atribuições em suas trocas recíprocas, constituindo-se de crenças compartilhadas, aceitas sem 

que ninguém as questione ou desafie. Se os aspectos de falsidade ou ilusão forem reconhecidos, tendem a ficar em 

segredo” (p. 33). 
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qual são concedidos, haja visto as características encontradas em cada escola de pensamento 

literário. Nesse contexto, cabe o questionamento sobre o que representa a literatura. Sartre 

(1948/2004), na obra intitulada “Que é a literatura?”, aborda esse conceito não pela via da 

resposta direta ao termo, mas indagando o que é escrever, por que e para quem se escreve. O 

primeiro ponto, o que é escrever, é interpelado pelo autor ao criticar a tentativa de colocar todas 

as manifestações artísticas na mesma esfera, a da arte, como se tudo tivesse o mesmo 

significado. Todavia, são traçadas diferenças fundamentais entre a literatura, a pintura e a 

música, distinção que não cabe no presente estudo.  

Sartre (1948/2004) conclui que “o escritor decidiu desvendar o mundo e especialmente 

o homem para os outros homens, a fim de que estes assumam em face do objeto, assim posto a 

nu, a sua inteira responsabilidade” (p. 21). Essa perspectiva, referente à criação de narrativas, 

remete, novamente, à literatura e aos escritores, à maneira encontrada por estes de se 

expressarem por meio da linguagem, e, de alguma forma, explorarem e representarem o modo 

através do qual apreendem a realidade.  

A respeito do capítulo sobre o “Por que se escreve?”, Sartre (1948/2004) singulariza o 

ato de escrever delimitando que “cada um tem suas razões” (p. 33) Assim, demonstra que a arte 

pode servir como fuga para alguns e conquista para outros, manifestando destinos diversos para 

lidar com a loucura, com a morte, com a prisão e com outros temas escolhidos e pertinentes aos 

interesses de cada escritor. O que parece ser compartilhado é o fato de que, independentemente 

daquilo que provoca a necessidade da escrita em cada um, há algo que os impele a usar a escrita 

para lidar com suas questões, por mais diferenciadas que estas possam ser a partir das 

experiências e da maneira peculiar como os escritores lidam com elas.  

Entretanto, analisando mais detidamente a pergunta sobre o por que se escreve, uma vez 

que há outras possibilidades para enfrentar esses motivos singulares, Sartre (1948/2004) indica 

que, por trás do impulso que cada qual encontra para criar histórias, há uma motivação comum 

àqueles que escrevem, a saber: “Um dos principais motivos da criação artística é certamente a 

necessidade de nos sentirmos essenciais em relação ao mundo” (p. 34). A escrita é uma marca, 

que, inevitavelmente, depois de expressa, está colocada no mundo.  

Por outro lado, no tópico “Para quem se escreve”, Sartre (1948/2004) retoma a crítica à 

liberdade do autor, feita ao longo do texto sobre o que é literatura, e afirma que se deve superar 

a ideia de que se escreve para todos, pois a liberdade não seria tão pura quanto se pretende que 

esta seja, porém é preciso conquistá-la. Esse argumento, inclusive, é apontado pelo autor como 

um dos motivos pelos quais se escreve; ou seja, conquistar uma certa liberdade. Ao longo do 

capítulo, o autor deslinda por períodos históricos e esboça a literatura como representante dos 
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saberes, dos interesses e dos movimentos de cada época: “Não há diferença alguma entre o seu 

tema e o seu público. Pois o tema da literatura sempre foi o homem no mundo” (Sartre, 

1948/2004, pp. 117-118). Dessa forma, a narrativa literária reúne condições de perfazer 

questões concernentes à classe social, às concepções de verdade e ao caráter revolucionário, 

ora ligada à ideologia religiosa/burguesa (séc. XVIII), ora desvencilhando-se desta (séc. XIX).  

Em todos os capítulos do texto em estudo, o autor aborda a literatura como uma maneira 

de o homem contar a sua história. Das distinções que Sartre (1948/2004) apresenta para a visão 

que advém da literatura, dependendo do período histórico no qual está inserida, pode-se 

identificar uma função social que esta comporta, já que cada cultura, em cada período histórico, 

atribuiu à literatura funções e natureza diferenciadas. 

Roland Barthes (1977), durante uma aula que posteriormente foi publicada, desenvolveu 

uma concepção em torno da literatura segundo a qual esta exprime um modo de utilização da 

linguagem que não se submete ao poder. Tal excerto expressa a ideia de que, pela via literária, 

não há obrigatoriedade de seguir as regras da língua, a fim de promover a compreensão. Isso a 

diferencia da linguagem comum e do mito tendo em vista que estes necessitam se submeter a 

regras estruturais, porque possuem a atribuição de, no primeiro caso, passar uma mensagem e 

estabelecer a troca de informações, e, no segundo caso, o do mito, de transmitir uma dada 

explicação da realidade. Já a literatura e os escritores são mais livres para adotar formas diversas 

de exprimir seus pensamentos, sensações e anseios.  

Aprofundando a ponderação a respeito da ideia expressa, segundo a qual não se pode 

direcionar os pensamentos, a fim de atender a estruturas preestabelecidas da linguagem, 

identifica-se, de fato, que não é possível o enquadramento da manifestação artística. Sendo uma 

das características da literatura a expressão de sentimentos, moldá-la em prol de uma 

delimitação qualquer poderia implicar perdas significativas, uma vez que, pelas malhas das 

normas rígidas de comunicação, escaparia à lógica da pulsão que move o desejo, ponto 

fundamental para a criação literária. 

Ainda de acordo com Barthes (1977), a literatura representa “um grafo complexo das 

pegadas de uma prática de escrever” (p. 16) como expresso pelo autor: 

 

Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou 

de ensino (...). Nela, viso, portanto, essencialmente, o texto, isto é, o tecido dos significantes que 

constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a 

língua deve ser combatida, desviada: não pela mensagem de que ela é o instrumento, mas pelo jogo das 

palavras de que ela é o teatro. Posso, portanto, dizer, indiferentemente: literatura, escritura ou texto (p. 

16) (...). Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que 

sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor; que ela sabe algo das coisas – que sabe 

muito sobre os homens (p. 18). 
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À vista disso, a literatura não se propõe a explicar a realidade ou os acontecimentos, 

conforme o mito, mas expressa uma narrativa que engloba os diversos modos de vida 

encontrados. Entretanto, isso não ocorre de forma jornalística, porém utilizando-se da ficção, 

dos desvios e da criatividade para contar uma história.  

Cabe salientar que a noção utilizada na presente dissertação para fundamentar o diálogo 

entre literatura e psicanálise bem como os escritores tomados para exemplificar a sustentação 

pretendida são representantes do movimento literário moderno, inclusive Dostoiévski 

(1866/2001), autor, cuja obra, “Crime e Castigo”, irá servir no sexto capítulo como vinheta 

clínica, é considerado um dos precursores do estilo literário citado. Na perspectiva de Sevänen 

(2018), a literatura moderna coincide com a literatura ocidental constituída após o século XVIII. 

O período descrito é representativo do rompimento da literatura ocidental com a tradição 

clássica. A partir de então, os autores passaram a se dedicar à exposição dos aspectos 

concernentes ao tempo no qual viviam, retratando o contexto social em que estavam inseridos. 

Ainda de acordo com o autor: 

 

A literatura moderna constitui, assim, um campo ou prática discursiva que costuma tratar de problemas 

filosóficos, morais, sociais e individuais causados pelo desenvolvimento da realidade sociocultural; na 

cultura moderna, tem feito parte das tarefas da literatura levantar problemas como esses e tornar a 

sociedade mais consciente deles (Sevänen, 2018, p. 52).  

 

Dessa forma, pode-se apontar que um dos importantes elementos que tangenciam a 

literatura moderna se relaciona à ênfase na narrativa de questões cotidianas, dramas envoltos 

nos contextos social, político e econômico ligados ao tempo histórico, no qual o autor está 

inserido. Seguindo as indicações de Perrone-Moisés (2011), a literatura iniciada em meados do 

século XVIII é marcada pelo abandono da chamada cultura letrada e começou a conceder 

destaque à atividade particular e às manifestações artísticas capazes de produzir conhecimento. 

Isso posto, a literatura comporta um conhecimento sobre o homem. No entanto, esse não 

é um conhecimento qualquer, objetivo, dado apenas pela observação ou pela experimentação. 

O saber que está em jogo na literatura está além do dito e do escrito; perpassa as sensações, os 

desejos e o não sabido. A literatura expressa, então, um saber sobre o homem, um saber que a 

psicanálise busca não pelas mesmas vias, mas demonstrando um interesse em comum. A fim 

de analisar a relevância da literatura como campo de estudo para a psicanálise, o próximo 

subtítulo visa a lançar maior clareza sobre tema. 
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3.3 A narrativa psicanalítica e sua relação com a literatura 

 

Partindo das concepções sobre o mito e a literatura, faz-se necessário tencionar a relação 

possível entre eles e a psicanálise. Há diversas maneiras de abordar essa articulação. Porém, é 

fundamental evidenciar a posição segundo a qual, pela via da linguagem, identifica-se, também, 

uma tentativa de organizar a própria história.  

Rilke (1953/2005), na obra “Cartas a um jovem poeta”, indica que, ao se explorarem as 

intenções que levam os autores a produzirem suas obras, deve-se verificar se os motivos 

remontam às “profundezas da alma” (p. 26). O autor, ainda, instiga outros escritores com a 

seguinte questão: “Confesse a si mesmo: morreria, se lhe fosse vedado escrever?” (Rilke 

(1953/2005, p. 26). Tal passagem aponta para uma necessidade de escrever, da qual um escritor 

não pode se imiscuir. A escrita, então, poderia ser tomada como uma espécie de propósito de 

que não se pode furtar.  

Outro ponto que não se pode ignorar diz respeito à incidência da literatura no público 

que a consome, uma vez que não é incomum as pessoas afirmarem que suas vidas dariam um 

romance ou um filme, marcando certa similaridade entre a vida e a arte. Conforme destaca Kehl 

(2001), em um artigo intitulado “Minha vida daria um romance”, as pessoas possuem uma certa 

disposição para se colocarem como personagens do romance ou do drama de suas vidas. Estes 

são cotidianamente escritos pelo próprio sujeito. O movimento descrito pela autora seria uma 

resposta à dificuldade de lidar com a incerteza que a vida comporta bem como com a 

impossibilidade de controle sobre os acontecimentos. 

Essa alegação possibilita o reconhecimento de uma certa linearidade das experiências, 

concedendo sentido ao que é vivido; um começo, meio e fim, tais quais nas histórias. Em 

contrapartida, o distanciamento dessa tentativa de controle pode acarretar a noção de que as 

trajetórias de vida seriam apenas um emaranhado de fatos e situações sem um sentido ou a 

possibilidade de uma produção. Tal percepção esvazia a noção da construção, romantizada, de 

que a vida não é em vão, de que há um porquê em se estar no mundo. 

Esta possível ligação entre a literatura e a vida real, também, pode trazer a percepção de 

que, assim como a vida requer algo de coeso e linear, a escrita busca os acontecimentos como 

inspiração ao mesmo tempo em que abarca aspectos de anunciação daquele que escreve, não 

apenas no que diz respeito às percepções e formas de enxergar o mundo como ao conteúdo 

inconsciente. Sabato (2003) corrobora esse ponto de vista ao afirmar: 
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Para o bem e para o mal, o verdadeiro escritor escreve sobre a realidade que sofreu e de que se alimentou, 

isto é, sobre a pátria, embora, às vezes, pareça fazê-lo sobre histórias distantes no tempo e no espaço. 

Creio que Baudelaire afirmou que a pátria é a infância. Parece-me difícil escrever algo profundo que 

não esteja ligado de maneira aberta ou emaranhada à infância. Por isso, mesmo os grandes expatriados 

como Ibsen ou Joyce continuaram tecendo e destecendo essa mesma e misericordiosa trama. Viajar é 

sempre um pouco superficial. O escritor de nosso tempo deve submergir na realidade. E, se viaja, que 

seja para submergir, paradoxalmente, no lugar e nos seres de seu próprio rincão (p. 21).  

 

Dessa premissa, que remonta a escrita ao infantil, resta subjacente a perspectiva do 

sentido. Contudo, a questão mencionada deve ser melhor elaborada. Ao se deter sobre o ensino 

de Lacan (1957[1958]/1999), em especial no “Seminário 5: As formações do inconsciente”, 

verifica-se um aprofundamento no estudo do chiste9, que comporta uma relação com o chamado 

pas-de-sens.  

O pas-de-sens, traduzido literalmente, significa algo como ausência de sentido, sem 

sentido. Entretanto, Miller (1999), em “Perspectivas do seminário 5 de Lacan”, explica que 

Lacan (1957[1958]/1999) elabora o termo redimensionando-o como um passo-de-sentido. 

Determinados discursos, que aparentemente expressam um pouco-de-sentido, devem ser 

recepcionados como um passo-de-sentido, isto é, um passo adiante no sentido. Então, aquilo 

que poderia advir como insignificante, sem sentido, na verdade, seria um passo à frente, além 

do sentido comum e objetivamente identificável.  

Embora o termo chiste tenha sido desenvolvido por Freud (1905/2006a), conferindo a 

ele características particulares como uma formação do inconsciente, Lacan (1957[1958]/1999) 

retoma os mecanismos de prazer desvelados no conceito e, remontando o texto freudiano sobre 

o assunto, destaca um dos sentidos possíveis para a obtenção do prazer, que seria o nonsense. 

Assim, um dito espirituoso provocaria efeitos, inicialmente, pelo nonsense. Porém, sabe-se que 

esse não é o fator principal que toca o ouvinte, mas, pelo contrário, o caráter ambíguo devido 

ao fato de este comportar mais de um sentido possível.  

Na literatura, pode-se reencontrar essa ambiguidade, na qual há a provocação de prazer 

no outro por uma via que comporta um elemento aparentemente secreto. Entre aquele que 

escreve e aquele que lê, ou aquele que conta sua história e aquele que a escuta, há uma dimensão 

semelhante ao nomeado como passo-de-sentido, um passo adiante, de apreensão ou construção 

de um significado novo. 

 
9 O chiste é parte importante da teoria freudiana, uma vez que foi apontado como uma das formações do 

inconsciente. Dessa feita, tais formações possibilitam acesso ao inconsciente, mesmo que de maneira deslocada, 

condensada ou “falseada” por algum mecanismo que funcione a favor do recalcamento. Este remete a algo cômico 

do ponto de vista subjetivo. Espécie de válvula de escape do inconsciente, que o utiliza para dizer, em tom de 

brincadeira, aquilo que verdadeiramente se pensa (Freud, 1905/2006a).  
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Lacan (1957[1958]/1999) propõe abandonar o termo nonsense tendo em vista a 

referência à razão abarcada por este em prol da ideia de passo-de-sentido. Explorando melhor 

o termo, o autor desenvolve 

 

(...) esse passo-de-sentido e, para falar com propriedade, o que se realiza na metáfora. A intenção do 

sujeito, sua necessidade, e o que, fora do uso metonímico, fora do que se encontra na medida comum, 

nos valores aceitos para ele se satisfazer, introduz na metáfora justamente o passo-de-sentido. Tomar 

um elemento no lugar onde ele se encontra e substituí-lo por Outro, eu diria quase por qualquer um, 

introduz esse para-além da necessidade, em relação a qualquer desejo formulado, que está sempre na 

origem da metáfora (Lacan, 1957[1958]/1999, p. 103). 

 

A relação desse “passo” com a escrita literária pode ser elucidada pela questão que 

envolve a manifestação de um desejo latente. Assim como na tirada espirituosa, na qual Lacan 

(1957[1958]/1999) indica haver um algo além que faz eco no Outro10, e isso é apontado como 

o desejo, essa é a dimensão do passo-de-sentido. Não se trata de provocar um prazer no outro 

por uma certa incoerência ou falta de significação, mas por haver um sentido além do manifesto, 

que repercute no outro. 

Retomando, então, as histórias, escritas e/ou narradas, não se trata apenas de buscar um 

sentido para elas, porém de compreender seu aspecto metafórico. A literatura, a poesia e outras 

manifestações artísticas jogam com a linguagem e expressam formas variadas de atribuição de 

sentido, cuja significação comporta analogias; também, provocam a novidade. Todavia, isso 

não acontece por uma amarração ao sentido stricto atrelado ao significado. Cabe superar a 

dimensão do sentido, podendo trazer significados diversos. 

Destaca-se que a psicanálise, também, se configura como uma experiência da 

linguagem. Lacan (1965[1966]/1998) em “A ciência e a verdade”, realça tal noção de maneira 

contundente através do aforismo: “(...) o inconsciente é estruturado como uma linguagem (...)” 

(p. 882), esforçando-se para conceder destaque ao discurso. Reconhecendo que o inconsciente 

se submete às leis da linguagem, a experiência da palavra, em suas manifestações oral e escrita, 

alcança importante relevo tendo em vista que viabiliza o acesso às formações do inconsciente: 

sonhos, atos falhos, sintomas e chistes.  

O próprio Lacan destaca que essa noção está presente desde Freud. Devido a isso, este, 

durante toda sua obra, percorreu diversos fenômenos relativos ao universo da linguagem, entre 

eles a recorrente analogia entre as manifestações inconscientes e a produção artística. 

Entretanto, com a asserção lacaniana, dilui-se a ideia ou a imagem do inconsciente obscuro, 

 
10 O Outro, grafado com letra maiúscula, foi especificado por Lacan representando uma diferenciação do pequeno 

outro, para marcar a existência de um lugar de palavra para o sujeito, manifestado pela linguagem e com poder 

sobre este. Poder que a linguagem e a cultura podem ter de determinar os corpos. 
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abaixo da consciência, possibilitando identificá-lo na linguagem, na palavra, mais “à luz” do 

que inicialmente poderia transparecer, e, assim, capturado pelo discurso presente nas 

comunicações. O inconsciente está expresso na escolha de palavras, de temas e de formas de 

exprimir uma ideia, na escrita e nas personagens. Afinal, escreve-se sob transferência. Corolário 

à manifestação discursiva do inconsciente, depara-se com a perspectiva do desejo, posto que a 

dimensão do significante aponta para o desejo inconsciente e sua trajetória metonímica. No 

entanto, tal aspecto será mais detidamente analisado no capítulo cinco.  

Partindo desses pressupostos, abre-se a possibilidade de direcionar a atenção para a arte 

e a escrita, ampliando essa aproximação para as intervenções realizadas no contexto da clínica 

psicanalítica não sob a premissa de analisar o autor tendo em vista a posição ética de promover 

um processo analítico do qual o sujeito faça parte e prescindindo das psicobiografias, mas de 

buscar elementos do psiquismo nas manifestações de determinadas personagens, 

principalmente naquilo que se repete, que se verifica de forma relativamente recorrente.  

Desse modo, a mitologia e a literatura podem ser aproximadas da teoria psicanalítica 

para prestar suporte a um dos pilares da psicanálise: a investigação extra-clínica. Isto é, a 

verificação de possíveis aportes na cultura, nas artes e nas mais variadas expressões humanas 

que viabilizem dialetizar o método psicanalítico, proporcionando que esse método produza 

sentidos, os quais, posteriormente, poderão ser aprimorados para a prática clínica. 

A partir desses três modos narrativos, vê-se como a psicanálise faz um corte transversal 

pela literatura, marcando como o mito individual de cada um transparece a partir da escrita 

literária e como a psicanálise, a mitologia e a literatura demonstram formas de lidar com o mal-

estar. Dessa feita, “Crime e Castigo” (1866/2001) configura uma entre as variadas histórias 

encontradas na cultura, cuja capacidade de análise e de produção de inferências, pelo viés 

psicanalítico, pode enriquecer os estudos tangentes ao desejo, à culpa, à fantasia e à angústia. 

Raskólnikov, no decorrer de sua história, passou por muitas experiências que podem ter 

lhe acarretado sofrimento, como a perda do pai e a necessidade de se afastar da mãe e da irmã, 

a fim de concretizar melhorias nas condições financeiras da família pela via educacional. Por 

isso, mesmo após tantos sacrifícios, ele, ainda, via suas esperanças serem destruídas pela falta 

de recursos para continuar seus estudos e exercer uma atividade laborativa bem como cumprir 

com seus compromissos financeiros. A isso, soma-se a notícia de que sua irmã iria se casar com 

um homem, considerado pelo rapaz como repugnante, e que o motivo para esse matrimônio 

seria a situação financeira confortável do pretendente. 

Seguindo a indicação lacaniana, especialmente a partir de seu último ensino, por volta 

de 1969-1970, assente ao direcionamento ético da psicanálise, toma-se como ponto nodal para 
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a travessia deste estudo analisar o direcionamento do desejo inconsciente, da relação do sujeito 

com a sua falta e com o desgoverno dos seus afetos. Diante desse cenário, Raskólnikov auxilia 

na investigação a respeito das diversas maneiras encontradas ou criadas pelos sujeitos para lidar 

com o mal-estar tendo em vista sua condição estrutural da qual não se pode furtar. 
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4 A ANGÚSTIA, A FANTASIA E A SUBLIMAÇÃO COMO ELEMENTOS PARA SE 

PENSAR A ARTICULAÇÃO ENTRE A PSICANÁLISE E A LITERATURA  

 

“Se soubéssemos algo daquilo que se vai escrever, antes de fazê-lo, antes de escrever, 

nunca escreveríamos. Não ia valer a pena” (Duras, 1914/1994, p. 48). 

 

Seguindo o percurso da mitologia e da literatura como discursos hábeis na captação e 

na representação da experiência do sofrimento humano, reconhece-se que este é atravessado 

pela angústia11, necessitando, muitas vezes, delinear perspectivas para a construção de opções 

para esta. Esses parecem os casos da fantasia e da sublimação, que podem se configurar como 

uma elaboração tocante ao sofrimento, que indica uma produção mais saudável do que o recurso 

ao adoecimento psíquico. 

 

4.1 A experiência da angústia e sua expressão na literatura e na psicanálise 

 

Freud, especialmente entre 1920 e 1926, abordou a angústia de diferentes modos ao 

longo de sua teorização. Inicialmente, a angústia foi tomada como um afeto proveniente de um 

excesso de energia libidinal não descarregado. Porém, o conceito foi reelaborado passando a 

significar, por volta de 1923, uma ameaça, um alerta de que algo possa colocar o eu12 em perigo. 

Esse segundo modo de abordagem ao tema da angústia foi melhor delimitado no decurso da 

segunda tópica, momento teórico a partir do qual o autor passa a sustentar melhor o eu e sua 

ligação com a angústia. Conforme expressa Kaufmann (1996): 

  

(...) sem negar por isso o fato de que a angústia pode nascer de uma transformação direta e atual da 

libido, Freud vai considerá-la cada vez mais corno a marca histórica das tendências através das quais se 

manifestam o impacto do traumatismo, os avatares da relação de objeto e o mal-estar de um eu 

atormentado pelas vacilações de sua integridade (p. 36). 

 

Em “Além do princípio do prazer”, Freud (1920/2006) estabelece uma distinção entre 

susto, medo e angústia. A angústia descreve um estado particular de espera pelo perigo ou de 

preparação para ele ainda que possa ser desconhecido. Por outro lado, o medo adviria de uma 

 
11 Optou-se, na presente dissertação, pela utilização do termo angústia em detrimento de ansiedade conforme 

traduzido por Strachey. A eleição do termo angst, angústia, segue a orientação de Luiz Hanns (1996) devido ao 

fato de este delimitar que a noção de angústia se aproxima de uma dimensão de sofrimento, parecendo assim ser a 

troca de termos mais adequada à ideia que o conceito exprime a partir da língua alemã. 
12 Diferentemente da tradução realizada pela editora Imago do termo ich para ego, ao longo de toda a dissertação, 

optou-se pela utilização do pronome pessoal eu, conforme melhor se identifica a correlação entre o alemão e o 

português. 
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ameaça proveniente de um objeto definido e o susto seria originário de um estado de perigo não 

previamente aguardado pelo sujeito.   

Outro ponto relevante destacado por Freud (1920/2006) é que a angústia deveria ser 

tomada como algo que “protege o sujeito contra o susto” (p. 23) relativo ao trauma. Isso leva à 

constatação de que a angústia é proveniente de algo conhecido embora o sujeito não o saiba 

bem. Isso se reflete na forma como a angústia é experimentada, como um incômodo difícil de 

nomear. Esse exame se deve à percepção de que, se a angústia salvaguarda contra o surgimento 

do inesperado e o susto é proveniente de uma situação perigosa para a qual não estaria o sujeito 

preparado, então, a angústia seria proveniente de algo conhecido; ou seja, o sujeito teme que 

algo lhe aconteça.  

No texto citado, Freud (1920/2006) atesta que a função da angústia é anterior ao 

princípio do prazer. Ao discorrer a respeito dos sonhos de pacientes que sofrem com neurose 

traumática, o psicanalista resume: “(...) Concedem-nos assim [os sonhos] a visão de uma função 

do aparelho mental, visão que, embora não contradiga o princípio de prazer, é sem embargo 

independente dele, parecendo ser mais primitiva do que o intuito de obter prazer e evitar 

desprazer” (Freud, 1920/2006, pp. 42-43). Dessa feita, o autor desloca a primazia da busca por 

prazer e evitação de desprazer reconhecendo que a angústia independe do princípio do prazer. 

Já em “Inibições, sintomas e ansiedade”, Freud (1926[1925]/2006) implementa a noção 

de que a condição determinante da angústia é a perda do objeto. Tal ideia está calcada na 

suposição de que a questão do neurótico remete ao temor de perder o objeto amado, objeto esse 

designado pelo autor como sendo a mãe, o primeiro e mais fundamental objeto de amor.   

Lacan (1956[1957]/1995), por sua vez, no seminário em que trata sobre “As Relações 

de Objeto”, retoma a teoria freudiana, a fim de elucidar a concepção em torno da falta. 

Incialmente, o psicanalista francês concorda com o criador da psicanálise assegurando que a 

falta seria sem objeto. Todavia, no seminário dedicado à “Angústia”, Lacan (1962/2005) 

concebe, de acordo com a perspectiva indicada por Freud (1926[1925]/2006) a partir de 

“Inibições, sintomas e ansiedade”, que a angústia sustenta a presença de um objeto, um objeto 

que inclui a falta, o objeto a. 

Por conseguinte, diante da inevitabilidade da angústia e do premente movimento cuja 

finalidade é se desvencilhar desta, o sujeito estabelece estratégias, a fim de tentar se assegurar 

de que não será acometido por esse sentimento fortuito. Para isso, tende a se acercar de objetos 

que pretensamente completariam seu desejo, garantindo que nada lhe falte. Contudo, esse ardil 

não é eficaz em lograr êxito. Importante contribuição a esse respeito pode ser extraída do texto 

“Homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Lol V. Stein”, proferido por Lacan em 
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1965, logo após a publicação da obra de Duras (1914/1964) intitulada “O deslumbramento de 

Lol V. Stein”:  

 

Penso que, apesar de Marguerite Duras me fazer saber por sua própria boca que não sabe, em toda a sua 

obra, de onde lhe veio Lol, e mesmo que eu pudesse vislumbrar, pelo que ela me diz, a frase posterior, 

a única vantagem que um psicanalista tem o direito de tirar de sua posição, sendo-lhe esta reconhecida 

como tal, é a de se lembrar, com Freud, que em sua matéria o artista sempre o precede e, portanto, ele 

não tem que bancar o psicólogo quando o artista lhe desbrava o caminho.  

Foi precisamente isso que reconheci no arrebatamento de Lol V. Stein, onde Marguerite Duras revela 

saber sem mim aquilo que ensino. 

Que na prática da letra converge com o uso do inconsciente é tudo de que darei testemunho ao lhe 

prestar homenagem (Lacan, 1965/2003, p. 200). 

 

A homenagem feita por Lacan (1965/2003) demonstra o reconhecimento de que o artista 

consegue capturar expressões dos mecanismos inconscientes de maneiras impensadas pelo 

psicanalista. Ao propor que a escritora revela, por meio de sua obra, conteúdo semelhante 

àquele lecionado por ele, o autor reassegura a concepção freudiana presente no texto, que versa 

sobre os “Escritores criativos e devaneio” (1908[1907]/2006), de que a arte antecede à 

psicanálise no conhecimento em torno da natureza, dos conflitos, das percepções e das paixões 

humanas. 

Em “Crime e Castigo” (1866/2001), vê-se um jovem assolado pelos acontecimentos da 

vida e pelas escolhas que fez diante das situações vivenciadas. Raskólnikov, devido a uma 

maneira peculiar de apreensão da sociedade, que será objeto de apreciação no capítulo 6, 

elabora uma fantasia e, decorrente desta, teoriza que as restrições e as leis devem ser aplicadas 

apenas às pessoas comuns. Por outro lado, haveria uma classe de pessoas, mais inteligentes e 

sagazes, às quais não se deveria imputar restrição alguma, dado que elas seriam responsáveis 

por grandes feitos da humanidade. Porém, para realizar tais ações, precisariam cometer práticas 

reprováveis. Ante tal construção imaginária, o rapaz procura acreditar que ele estaria incluído 

nesta categoria de indivíduos extraordinários; portanto, a lei não se aplicaria a ele. 

Todavia, essa construção fantasiosa não é eficiente na função de prestar suporte para 

que Raskólnikov consiga operar alguma organização diante de sua vida e de seus desejos. E ele 

acaba por testar sua teoria na realidade. Entretanto, de modo oposto ao que o jovem acreditava, 

este não tem seu ato criminoso como uma conquista, mas como um mal que precisa ser punido. 

Esse último ponto sugere a abertura da personagem para um novo fazer diante de sua angústia 

perante a sucessão de infortúnios que o acometera. Estes, ocorridos sequencialmente em sua 

vida, parecem trazer, como efeito, a angústia sentida por ele ao revelar que a personagem não 

representa esse ser superior conforme sua fantasia supunha. Nessa sequência, a fantasia cai por 

terra, o que nos faz pensar que a angústia é proveniente da queda dessa fantasia. 
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Nota-se, em muitos momentos de “Crime e Castigo” (1866/2001), o constante estado 

de penúria e incômodo que atravessa a existência da personagem principal. Raskólnikov parece, 

a todo momento, perturbado por um sentimento que mal consegue nomear e se movimenta em 

prol de extirpar os efeitos disso que sentia como se pode confirmar durante a segunda visita que 

o rapaz faz a Aliena Ivánovna, a fim de penhorar outro objeto pessoal e aproveitar para analisar 

as condições de realização do crime planejado. Ao sair da casa da usurária, Dostoiévski 

(1866/2001) narra 

 

Mas não conseguia traduzir a sua perturbação nem em palavras, nem em exclamações. O sentimento de 

um asco sem fim, que começara a oprimir-lhe e angustiar-lhe o coração já no momento em que ele 

apenas caminhava para a casa da velha, chegava agora a tais proporções e assumia tamanha nitidez que 

ele não sabia o que fazer de sua melancolia. Caminhava pela calçada como um bêbado, sem notar os 

transeuntes e esbarrando neles, e só se deu conta quando já estava na rua seguinte. Olhando em torno, 

notou que estava diante de uma taberna, na qual se entrava pela calçada, descendo uma escada que 

levava ao subsolo. No mesmo instante, dois bêbados saíam pela porta, apoiando-se um no outro e 

insultando-se, e escada acima ganharam a rua. Sem pensar muito, Raskólnikov desceu. (...) (p. 16). 

 

Nessa passagem, a personagem encontra na bebida, hábito que não cultivava, um átimo 

de lucidez e, ao concluir que suas ideias de assassinato eram absurdas, experimenta um 

abrandamento de seu constante estado de inquietação. Raskólnikov demonstra uma frenética 

procura por alívio dos pensamentos, do medo, dos infortúnios, enfim de desvencilhar-se de 

tanto sofrimento. No entanto, na tentativa de realizar um ato final, que, segundo imaginou, 

colocaria um ponto de báscula em sua trajetória, abrindo-se para uma nova e mais confortável 

vida, encontra, novamente, a negativa ao alívio intentado. O jovem se depara com a 

intensificação de seu quadro tendo em vista que o crime assegura apenas a manutenção de seu 

martírio, restando a ele a necessidade de continuar sua jornada para alcançar paz. 

Como se pode identificar ao longo da explanação a respeito da angústia, a fantasia se 

mostra extensivamente presente na trama em estudo. Dessa forma, faz-se primordial passar ao 

exame desse importantíssimo conceito freudiano. 

 

4.2 O papel da fantasia e da sublimação na escrita  

 

Cabe destacar que a fantasia é um elemento indispensável para a análise tanto da obra 

literária quanto das narrativas criadas por cada sujeito, a fim de contar sua história. Tal conceito 

é constantemente citado na explanação sobre a “Gradiva de Jensen”, que será analisada adiante, 

demonstrando a importância da fantasia não apenas para a escrita literária, mas para a 

psicanálise. Roudinesco e Plon (1998) a descrevem como “vida imaginária do sujeito, maneira 
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como este representa para si mesmo sua história ou a história de suas origens” (p. 223). O 

conceito começou a se destacar na obra freudiana durante a realização dos “Estudos sobre a 

histeria” (Freud, 1893[1895]/2006), na qual percebeu-se que a fantasia era uma atividade 

recorrentemente identificada no relato de suas pacientes. Devido à repetição com que esta era 

verificada, tornou-se necessária a ampliação da noção de fantasia presente até aquele momento. 

Em diversos textos apresentados na obra “Publicações pré-psicanalíticas e esboços 

inéditos”, Freud (1886[1889]/2006), cita a fantasia. No capítulo intitulado “Rascunho L” 

(1897/2006a), por exemplo, o autor afirma que (...) “as fantasias são fachadas psíquicas 

construídas com a finalidade de obstruir o caminho para essas lembranças” (p. 297). As 

lembranças citadas se referem às cenas primevas, as quais poderiam ser alcançadas direta ou 

indiretamente pelo sujeito. Nesse caso, “as fantasias servem, ao mesmo tempo, à tendência de 

aprimorar as lembranças, de sublimá-las” (Freud, 1897/2006a, p. 297), sendo, então, o caminho 

percorrido para se abrangerem experiências diversas envolvendo o que o sujeito ouviu e 

experimentou, conjugadas às circunstâncias passadas, vividas pelos ancestrais e repassadas na 

relação familiar. 

Em continuidade à sustentação tangente à fantasia, no “Rascunho M”, Freud 

(1897/2006b) aponta que a origem da fantasia remonta uma conjunção inconsciente entre o que 

se ouviu e o que se vivenciou: “Essas tendências têm o sentido de tornar inacessível a lembrança 

da qual emergiram ou poderiam emergir os sintomas” (p. 301). Isso posto, a fantasia teria como 

função precípua a construção inconsciente de uma ficção, que, por suas características, não se 

sujeita às defesas psíquicas, protegendo o sujeito de um sofrimento ou da incidência de 

sintomas, como ocorreria no caso das ideias que não foram submetidas à criação fantasiosa. 

Analisando essa noção freudiana na história de Raskólnikov, sugere-se, como dito no 

capítulo anterior, que a personagem criou uma fantasia: alguns poucos escolhidos estivessem 

acima da lei. A tais seres superiores, tudo seria permitido, até mesmo o incesto e o parricídio. 

Essa ficção parece servir de suporte para encobrir a impossibilidade da realização do desejo 

inconsciente, que, na história da personagem, parece ter se direcionado em relação à irmã. 

Segundo a suposição do rapaz, recoberta pela ideia de exceção concedida apenas aos 

extraordinários, ao igualar-se a tais personalidades, como, por exemplo, Napoleão Bonaparte, 

poderia advir a concretização do desejo.  

Toda essa trama, de acordo com esta leitura, serviria ao objetivo, também 

inconscientemente manifestado, de desvencilhar-se do sentimento de culpa proveniente de seu 

desejo inconsciente. Todavia, essa fantasia fracassa terrivelmente, não sendo apenas ineficaz 

em atingir seu propósito como ocasiona a intensificação da angústia e do padecimento de 
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Raskólnikov. Isso se faz evidente no momento em que a personagem compreende que não 

pertence à classe desses notáveis soberanos e, por isso, merece receber punição.  

Ainda percorrendo a noção de fantasia, em “Duas histórias clínicas: ‘O pequeno Hans’ 

e o ‘Homem dos Ratos’”, Freud (1909/2006) aponta que as crianças observavam as relações 

sexuais e de afetividade entre os pais, ao que denominou cena originária, das quais decorriam 

as fantasias originárias. Estas têm por função distorcer ou mascarar as cenas reais presenciadas 

pelas crianças, que, por serem permeadas por conteúdo ainda não compreensível, devido ao 

estágio de desenvolvimento no qual estão situadas, acarretavam traumas que nem todas 

conseguiam elaborar.  

De acordo com Nasio (1980/1991), “a fantasia é uma construção imaginária que se dá 

pela experiência vivida do sujeito (...). Sendo a fantasia uma construção, não se pode construí-

la do nada. São necessários materiais e modelo” (p. 72). A respeito desses materiais, cabe 

contextualizar com a elaboração proposta por Freud (1919/2006) no capítulo intitulado “Uma 

criança é espancada”. Neste, o autor sustenta que a fantasia originária remonta ao complexo de 

Édipo a partir do qual a criança produz uma narrativa ficcional permeada pela experiência do 

desejo inconsciente característica desse estágio do desenvolvimento. 

Dessa feita, pode-se apreender que as fantasias se originam a partir de experiências 

importantes da vida do sujeito, capazes de estabelecer marcas inconscientes, mas sem 

correspondência direta ou um compromisso fidedigno com a realidade, pois passam por uma 

transformação. São histórias criadas para que se possa lidar com situações traumáticas, 

relacionando acontecimentos ou fatos reais ocorridos na vida do sujeito com uma produção na 

qual o ocorrido é deturpado, ganhando novos contornos e nuanças, a fim de conceber uma 

história própria para aquela cena. 

Todo esse processo é perpassado pelo desejo de satisfação e de obtenção de prazer pelo 

sujeito. Tendo em vista que a fantasia remete a algo não realizado de fato, muitas vezes, esta 

remonta a uma cena não ocorrida totalmente de acordo com a lembrança contada, mas que, no 

relato, a partir da nova experiência retratada pela construção do sujeito, o desejo inconsciente 

estaria mais próximo da satisfação. Trata-se, então, de recontar a história de cada um passando 

pelo crivo da necessidade de construir uma nova forma para lidar com eventos que causam 

incômodos e que carecem de novas simbolizações. 

Dos elementos pertinentes à fantasia, sobressai um relevante paralelo para o estudo em 

questão. Uma vez que a fantasia possibilita um veículo para a criação de uma narrativa 

ficcional, por meio da qual o desejo inconsciente pode se esquivar da barreira do recalque, esta 

se relaciona à narrativa literária como uma maneira particular de lidar com o sofrimento. Este, 
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passível de se transformar em adoecimento, ganha novos contornos, tornando-se um romance, 

uma poesia, uma prosa capaz de conceder uma via mais saudável para vivenciar os conflitos. 

Raskólnikov, por alguns momentos, imagina que o assassinato cometido efetivou um bem para 

a sociedade e que deveria ser aclamado pelos demais indivíduos. Com isso, a personagem 

transforma uma experiência atribuindo um novo sentido mais condizente com seu desejo de ser 

reconhecido como uma espécie de homem extraordinário.  

A realidade é causadora de muitas frustrações, impedimentos e negações à realização 

dos desejos inconscientes do sujeito. Freud, ao longo de sua obra, construiu a ideia de que a 

fantasia, em geral, serve à satisfação desses desejos impossibilitados pela realidade. Para isso, 

a pessoa criaria novas histórias, a fim de substituir a experiência “real” na qual o desejo não foi 

realizado, por novas situações, em parte factuais e em parte imaginárias, nas quais seus desejos 

estariam satisfeitos.  

Analisando o conceito explicitado, poderia se entender que este remeteria a um recurso 

de fuga da realidade, um desvio para não lidar com os fatos, os problemas e as questões 

vivenciadas. No entanto, há, também, na fantasia, elementos fundamentais para auxiliar o 

sujeito na construção de uma maneira mais adaptável de enfrentar uma dada realidade, em 

determinados casos, devastadora. Nasio (2007) sintetiza a fantasia: 

 

É um pequeno romance de bolso que carregamos sempre conosco e que podemos abrir em qualquer 

lugar sem que ninguém veja nada nele, no trem, no café e o mais frequentemente em situações íntimas. 

Acontece às vezes de essa fábula interior tornar-se onipresente no nosso espírito e, sem nos darmos 

conta, interferir entre nós e nossa realidade imediata. Concluímos então que muita gente vive, ama, 

sofre e morre sem saber que um véu sempre deformou a realidade dos seus laços afetivos (p. 9). 

 

Assim, identifica-se que a fantasia perpassa a vida de todos em maior ou menor grau. 

Sua importância está fundada na hipótese de os indivíduos participarem da criação da própria 

realidade, podendo enxergar o mundo, as relações e as demais pessoas que os cercam a partir 

de uma história íntima. Formatada como melhor lhe aprouver, desde que não se torne uma 

máscara para negar os acontecimentos, pode representar uma forma adaptativa de lidar com as 

circunstâncias.  

No tocante a essa adequação à realidade, os escritores e os artistas em geral, por meio 

do trabalho da escrita e da criação artística, demonstram uma habilidade ímpar para tratar suas 

experiências iniciais. Essas vivências traumáticas, que muitas vezes são capazes de acarretar a 

produção de sintomas, podem, assim, ganhar outra conotação, transfigurada ou realizada por 

intermédio das personagens, que concretizam o desejo inconsciente no plano ficcional. Dessa 

forma, a fantasia, manifestada na literatura, entre outros fatores, pode se constituir como uma 
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maneira de lidar com o mal-estar. Essa dimensão da realidade psíquica, abordada pelo prisma 

da literatura, é encontrada em outras obras freudianas conforme será explorado adiante. 

Outro importante modo de defesa contra as pulsões é encontrado no conceito de 

sublimação. Embora Freud não tenha dedicado um capítulo unicamente para trabalhar a 

temática, são encontrados diversos textos nos quais o autor se dedica a outros assuntos, mas 

realiza inferências sobre tal mecanismo.  

No “Rascunho L”, Freud (1897/2006a), ao tratar das criações ligadas à fantasia que 

teriam como função precípua desviar o sujeito da dimensão da sexualidade, a sublimação surge 

como aquilo que propicia o desvio da lembrança de memórias traumáticas. Já nos “Três ensaios 

sobre a teoria da sexualidade”, Freud (1905/2006b) retoma a sublimação como defesa contra a 

experiência traumática da sexualidade, porém com uma elaboração que abarca o movimento 

pulsional no sentido da dessexualização, com desvio dessa moção para outros objetos, 

socialmente reconhecidos como mais saudáveis de investimento libidinal. Nessa obra, o autor 

assegura as expressões artísticas como atividade possível à sublimação, sem elegê-la como 

única fonte de elevação e redirecionamento dos desejos mais lascivos e vedados, mas 

ressaltando que a operação da sublimação teria papel fundamental para a constituição do caráter 

dos sujeitos. Essa asserção indica que, sob o ponto de vista social, melhor adaptado seria aquele 

sujeito capaz de direcionar suas pulsões para objetos, cuja satisfação seja lícita. 

Neste ponto, não se pode deixar de prosseguir no exame da história de Raskólnikov, 

dado que tal personagem pode ser considerado como um exemplo que falha no processo 

sublimatório. Seguindo a indicação freudiana, pensa-se no ato criminoso como uma ação 

contrária às normas vigentes. Assim, vê-se no assassinato da usurária, mesmo que balizado pela 

fantasia de ser uma exceção, uma fórmula incapaz de se configurar como um recurso ao laço 

social, posto não ser uma via suficientemente eficaz para lidar com o mal-estar. Raskólnikov 

parece bem-sucedido ao utilizar a fantasia como defesa, todavia malsucedido em sustentar a 

ação praticada, tendo em vista que o não reconhecimento do outro quanto à grandeza de seu 

comportamento tem efeitos devastadores para esse sujeito, como será visto no capítulo 

destinado à análise das noções de desejo e de culpa.  

Refletindo sobre esta inabilidade de transformar as pulsões que a personagem 

demonstra, recorre-se à explanação realizada por Freud (1910/2006) na obra “Uma lembrança 

infantil de Leonardo da Vinci”. Nesta, depreende-se o argumento, segundo o qual  

 

(...) a curiosidade das crianças pequenas se manifesta no prazer incansável que sentem em fazer 

perguntas; isso deixa o adulto perplexo até vir a compreender que todas essas perguntas não passam de 
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meros circunlóquios que nunca cessam, pois a criança os está usando em substituição àquela única 

pergunta que nunca faz (p. 86). 
 

Vê-se que o interesse infantil, por mais que se manifeste como uma incidência de 

questionamentos a respeito de tudo o que passa à sua volta, está, na realidade, direcionado à 

especial atenção que as crianças devotam, em determinado período do desenvolvimento, à 

relação sexual. Entretanto, a atividade insistente de perguntar das crianças é constantemente 

repreendida, e Freud (1910/2006) elabora que a ânsia por saber encontra três destinos possíveis 

no horizonte da criança.  

Dessa maneira, o primeiro tipo de vicissitude encontrada está ligado à manutenção da 

inibição do interesse pela sexualidade, afetando as condições de usufruto de uma liberdade 

encontrada na atividade intelectual. O segundo recurso, que pode ser empregado pelo sujeito, 

seria dispensar excessiva atenção à preocupação com a pesquisa. Nesse caso, não há inibição 

intelectual, mas uma distorção do pensamento, que se torna sexualizado, provocando “prazer e 

ansiedade dos processos sexuais” (Freud, 1910/2006, p. 88). Por sua vez, a terceira operação 

consistiria em uma esquiva da libido, que, ao invés de ser relegada expressamente ao recalque, 

é sublimada desde o início como uma curiosidade, tornando-se um impulso constante à 

pesquisa. Nessa última situação, embora semelhante à segunda opção desenhada por Freud 

(1910/2006), mesmo que o impulso funcione como substituto da atividade sexual, há uma 

diferença importante nos processos psicológicos empregados: “(...) sublimação ao invés de 

retorno do inconsciente” (p. 88). Com isso, a disposição do intelecto passa a agir de forma mais 

livre em relação à pulsão, desvinculando-se da pesquisa infantil. 

Em Raskólnikov, o interesse pela pesquisa é notável, especialmente voltado à aplicação 

da lei e aos efeitos do crime. Destaca-se a escolha pelo ingresso na universidade, a fim de 

estudar no curso de Direito, tornando-se um aluno excepcionalmente reconhecido pela sua 

dedicação como se pode verificar na passagem: 

  

(...) Era digno de nota que Raskólnikov, estando na universidade, quase não tinha colegas, esquivava-

se de todos, não visitava ninguém e recebia raramente em seu cômodo. Aliás, logo todos lhe deram as 

costas. Ele não participava das assembleias comuns, nem das conversas, nem das brincadeiras, de certa 

forma não participava de nada. Estudava com intensidade, sem se poupar, e por isso o respeitavam, mas 

ninguém gostava dele. (...) Aos colegas, parecia que ele os via, a todos como crianças, de cima, como 

se julgasse todos pelo desenvolvimento, pelo conhecimento e pelas convicções, as quais considerava 

inferiores às suas ((Freud, 1910/2006, pp. 58-59). 

 

O jovem estudante, então, se colocou em patamar de desenvolvimento superior aos 

demais, distanciando-se das pesquisas infantis, mas ainda recorrendo à pesquisa como fonte de 

investimento libidinal. O recurso à intelectualização, representado na história, obtém tamanha 
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magnitude que se transforma na única atividade do rapaz, e este se torna estudante e tutor. De 

acordo com Freud (1910/2006): 

  

(...) a pesquisa torna-se uma atividade sexual, muitas vezes a única, e o sentimento que advém da 

intelectualização e explicação das coisas substitui a satisfação sexual; mas o caráter interminável das 

pesquisas infantis é também repetido no fato de que tal preocupação nunca termina e que o sentimento 

intelectual, tão desejado, de alcançar uma solução, torna-se cada vez mais distante (p. 88). 

  

Nesse compasso, Raskólnikov não expressa sentimentos amorosos pelas moças e, 

mesmo quando se torna noivo, percebe-se o interesse por uma jovem doente, que logo viria a 

falecer, assim, não representando uma possibilidade concreta de experimentar uma relação 

amorosa. Apenas quando se desvencilha do sentimento de culpa que o acompanhava, torna-se 

digno de receber o amor e de amar. Essa ideia será melhor explicitada no capítulo 6.      

 

4.3 “Gradiva” de Jensen, Rei Lear, Macbeth, Rosmersholm e o Pálido criminoso: 

representantes da tradição literária e seu papel na teoria psicanalítica 

   

O presente texto visa à ligação possível entre a obra literária e a psicanálise, sendo esta 

entendida como uma escuta dos dramas cotidianos, que podem transparecer nas complexas 

tramas de um mito, de um conto, de um poema ou de um romance. No texto sobre “Moisés de 

Michelangelo”, Freud (1914/2006a) se declara leigo em arte, demarcando certa limitação para 

tratar do tema, mas assumindo seu interesse pelo conteúdo das expressões artísticas, em 

detrimento da análise crítica, de estilo, de formas e de técnicas. Do mesmo modo, esta 

dissertação prescinde da crítica literária, sendo a autora leiga para analisar valorativamente 

qualquer expressão artística, sob o ponto de vista estilístico, destacando aspectos positivos e 

negativos da obra, tal como averiguando o rigor metodológico apresentado pela obra “Crime e 

Castigo” (1866/2001), objeto privilegiado do estudo em questão, que será mais detidamente 

abordado no capítulo 6.  

Freud (1924[1923]/2006), em “Uma breve descrição da psicanálise”, respalda o 

procedimento de conectar a mitologia, a literatura e a psicanálise. O autor sustenta que parte da 

operação mental está dirigida para a tentativa de controlar o ambiente externo e a outra parte – 

mais voltada para a criação – prima pela execução dos desejos. No que tange à segunda parte 

descrita, presume-se que esta comporta uma intrincada relação entre os aspectos inconscientes 

e os mitos, a literatura e a arte, e que a psicanálise proporciona subsídio para as pesquisas a 

respeito do desejo inconsciente. Inclusive, a interpretação de muitos mitos e histórias foi 
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realizada do mesmo modo que os sonhos e demais processos inconscientes o são. Seguindo a 

linha de pensamento exposta, Freud (1924[1923]/2006) esclarece: 

  

(...) traçamos os caminhos sinuosos que levam da premência do desejo inconsciente à sua realização em 

uma obra de arte sobre o observador e no caso do próprio artista tornamos claro seu parentesco 

emocional com o neurótico bem como sua distinção deste, e apontamos a vinculação existente entre sua 

disposição inata, suas experiências fortuitas e suas realizações. A apreciação estética de obras de arte e 

a elucidação do dote artístico não estão, é verdade, entre as tarefas atribuídas à psicanálise. Mas parece 

que a psicanálise está em posição de enunciar a palavra decisiva em todas as questões que afloram a 

vida imaginativa do homem (p. 232). 

 

Dessa maneira, na presente dissertação, as obras referenciadas serão expostas com o 

objetivo de demonstrar como tal contribuição se desenrola assim como é apresentada a 

importância das histórias destacadas para a clínica psicanalítica. Conforme Freud 

(1907[1906]/2006) justifica em “Delírios e Sonhos na ‘Gradiva’ de Jensen”, “assim, também, 

ao tentarmos compreender os sonhos reais de uma pessoa real, temos de examinar atentamente 

seu caráter e sua história, investigando não só as experiências que antecederam o sonho, mas 

também as de seu passado remoto” (p. 45). Isso posto, a análise pormenorizada do romance é 

essencial da mesma forma que é indispensável o estudo atento da história do sujeito.  

Embora haja muitos textos nos quais Freud trabalha alguns conceitos psicanalíticos 

interlaçados com a literatura ou a mitologia, a presente dissertação comporta um recorte aos 

textos, os quais são essenciais ao estudo que será realizado no sexto capítulo a respeito da obra 

“Crime e Castigo”, de Dostoiévski (1866/2001). Os referidos artigos são “Delírios e Sonhos na 

‘Gradiva’ de Jensen” (1907[1906]/2006) e “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho 

psicanalítico” (1916/2006).  

 

4.3.1 “Delírios e Sonhos na ‘Gradiva’ de Jensen” 

 

Utilizando como ponto de partida a retomada à temática dos sonhos realizada 

sistematicamente em dois volumes da sua obra completa, Freud (1907[1906]/2006), em 

“Delírios e Sonhos na ‘Gradiva’ de Jensen”, busca ampliar a compreensão da natureza da 

criação literária. Inicialmente, o autor não objetiva sucumbir à exaustiva análise de qualquer 

narrativa literária para prestar suporte às interpretações que propôs durante sua trajetória de 

elaboração da teoria psicanalítica. Entretanto, ao se deparar com o romance de Jensen 

(1903/1987), passou a apreciar as possibilidades de interlocução que o romance em destaque 

havia lhe suscitado. A partir de então, o mesmo modelo foi empregado em vários outros 

momentos da teorização psicanalítica.  
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A obra empregada de maneira alusiva ao estudo sobre os sonhos realizado por Freud 

(1907[1906]/2006), no texto “Delírios e Sonhos na ‘Gradiva’ de Jensen”, foi inspirada no texto 

“Gradiva, uma fantasia Pompeiana”, escrita pelo romancista e poeta alemão Wilhelm Jensen 

(1903/1987). O romance gira em torno da história de um arqueólogo chamado Norbert Hanold, 

que se encantou por uma imagem apreciada durante uma visita ao museu de antiguidades. Tal 

escultura retrata uma mulher, feita em baixo relevo, que parece estar se movimentando. Para 

isso, levanta o vestido revelando a posição peculiar de seus pés.  

Norbert, até o momento em que se depara com a Gradiva, mantinha especial atenção ao 

trabalho sem que as mulheres despertassem interesse para ele. Assim, direciona o fascínio pela 

escultura à pesquisa científica, buscando, pela via da observação, encontrar modo de andar tão 

gracioso em outras mulheres, porém não o encontra. Após a efetivação de seu estudo, passa a 

sonhar com situações envolvendo a imagem daquela mulher e a história construída por ele para 

tal figura.  

Pode-se observar a questão em torno do direcionamento da moção pulsional, que se 

origina na curiosidade infantil em torno da sexualidade e posteriormente se volta para a 

pesquisa, tal qual Freud (1910/2006) descreve na obra “Uma lembrança infantil de Leonardo 

da Vinci”. Dessa forma, depara-se, da mesma maneira como ocorre na história de Raskólnikov, 

com uma personagem que, por razões que foram explanadas na página 51, se volta 

completamente para a atividade acadêmica, lançando todo o investimento libidinal disponível, 

a fim de se precipitar na tentativa de obter um saber sobre a relação sexual. Em Norbert, a 

investigação, permeada por um processo de intelectualização, o impele a descobrir o máximo 

possível sobre aquela mulher, que se afigura como misteriosa ao mesmo tempo em que remete 

a algo outrora conhecido. 

Voltando ao assunto em torno dos sonhos, que se faz presente em muitos momentos da 

obra de Jensen (1903/1987), aqueles que foram relatados por Norbert, de tão vívidos, causaram 

no sonhador uma dificuldade em distinguir que a produção onírica não fazia parte da realidade 

como se identifica no primeiro sonho narrado na obra de Jensen (1903/1987), no qual Norbert 

se vê em meio à destruição da cidade de Pompeia e nota a figura da Gradiva caminhando sem 

se preocupar com o caos à sua volta. Ao acordar, os sons emanados pela destruição ocorrida no 

sonho se misturam com os do ambiente real externo, o que amplia a convicção do jovem de que 

a mulher esculpida havia mesmo existido.  

Dos sucessivos sonhos, que são pormenorizados no romance, mas não serão 

minuciosamente apresentados neste trabalho, e do impacto que o encontro com aquela figura 

de mulher tão distinta lhe causou, uma série de mudanças de comportamento foram se 
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sucedendo no herói da trama. Uma delas é relativa à realização de uma viagem à Itália, local 

onde percebe um intenso incômodo com as pessoas ao entorno, especialmente com os casais. 

Continuando a viagem a Nápoles, percorre museus, e não apenas os casais reais vistos como 

também as imagens figuradas por eles causam intenso desconforto no jovem viajante.  

Seguindo a viagem empreendida rumo a Pompeia, percebe que o incômodo sentido não 

se origina da observação da relação afetuosa entre os casais enamorados, como um objeto 

proveniente do meio externo, todavia mantém estreita ligação com aspectos internos. O rapaz 

compreende que tal sensação remete ao sentimento permanente de que algo lhe faltava, e essa 

era a fonte do suposto aborrecimento embora ainda não discernível.  

Avançando um pouco na narrativa implementada por Jensen (1903/1987), encontram-

se, a fim de estabelecer o paralelo necessário entre a mudança nas sensações despertadas pelos 

casais e os aspectos da dinâmica psíquica da personagem principal, justificações adicionais. Em 

outro momento da trama, Norbert reconhece um homem e uma mulher avistados anteriormente, 

mas que havia acreditado se tratar de irmãos, porém os vê se beijando e, diferente do costumeiro 

escárnio causado pelos pares de amantes, a contemplação de um beijo trocado por estes não o 

perturba. Na articulação com a teoria psicanalítica, o ocorrido pode remeter à ideia presente no 

“Romance familiar” (Freud, 1909[1908]/2006).  

Em linhas gerais, o referido romance perpassa as fantasias infantis, que criam novas 

narrativas sobre as histórias de vida, atribuindo a própria genealogia a outros pais ou apenas um 

deles é substituído. Isso auxilia na expropriação de um irmão do amor dos pais além de reduzir 

drasticamente a ameaça de reprovação por sentimentos de desejo em relação a um irmão ou 

uma irmã. Embora não se tenha a pretensão de aprofundar neste tópico, uma vez que a trama 

familiar de Norbert não foi apresentada por Jensen (1903/1987), tampouco foi investigada por 

Freud (1907[1906]/2006), a passagem, ao sustentar o abandono da repulsa pelos nubentes, 

justamente representados por pessoas anteriormente identificadas pelo jovem como irmãos, 

sugere um alívio do sentimento de culpa proveniente do desejo incestuoso.  

A esse respeito, Freud (1907[1906]/2006) relata serem as jovens moças inclinadas a 

tomarem o pai como objeto das primeiras afeições13. Contudo, no caso de Zoé, outra 

personagem principal da obra em estudo com quem Norbert brincava durante os anos da 

infância, o pai não lhe dirigia o olhar, estando absorto no trabalho acadêmico. Sendo a jovem 

 
13 No texto sobre a Gradiva, Freud (1907[1906]/2006) não se aprofundou na questão que concerne à sexualidade 

infantil. Tendo em vista que o quadro não é tão simples como demonstrado na referida obra, é importante explicitar 

as citadas questões concernentes à sexualidade. Porém, como este não é o objeto privilegiado desta dissertação, 

para melhores esclarecimentos, deve-se consultar o volume que trata a respeito de “Algumas consequências 

psíquicas da distinção anatômica entre os sexos” (Freud, 1925/2006).  
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desprovida de demais familiares, acaba por desviar sua predileção para o amigo de infância, 

Norbert. Este, com o passar dos anos, adquiriu as características capazes de intensificar o desejo 

da vizinha, aproximando-se da imagem do pai desta ao se dedicar, exclusivamente, às 

investigações científicas tal qual o pai da moça realizara. 

Ao longo da história, à medida que o contato com a jovem se intensifica, as conversas 

entre o par passam a sugerir uma proximidade mais remota do que a representação da Gradiva 

grega lhe indicava. Fato intensificado em uma passagem do romance, na qual, durante um dos 

encontros com a moça, Norbert acaba por tocá-la, a fim de desvencilhar-se de uma mosca que 

pousara na mão desta. Gradiva-Zoé, prontamente, o recrimina pela atitude questionando se o 

rapaz estava desprovido de pleno gozo da razão. O questionamento da jovem provoca espanto 

e alegria, uma vez que comprovava estar Gradiva realmente viva, percebendo, então, que a 

mulher com quem estava fantasiando era real e o chamava pelo nome.  

O enredo amoroso narrado provocou Freud (1907[1906]/2006) a analisar os sonhos, as 

cenas repletas de fantasia descritas na “Gradiva de Jensen”. O arqueólogo, ao se deparar com a 

escultura, nomeada por ele como Gradiva, desperta para sensações há muito relegadas ao 

esquecimento em virtude do desejo sentido pela amiga de infância. Dessa feita, conforme Freud 

(1900[1901]/2006) sugere em “A interpretação dos sonhos”, avistar a imagem daquela mulher 

tão peculiar despertou aspectos inconscientes do jovem no que tange à relação com uma mulher.  

Na passagem retomada, vislumbram-se características do que Freud (1912/2006), em 

“A dinâmica da transferência”, conceituou como transferência assim expostas no texto 

psicanalítico: 

 

Cada indivíduo, através da ação combinada de sua disposição inata e das influências sofridas durante os 

primeiros anos, conseguiu um método específico próprio de conduzir-se na vida erótica, isto é, nas 

precondições para enamorar-se que estabelece, nos instintos que satisfaz e nos objetivos que determina a 

si mesmo no decurso daquela. Isso produz o que se poderia descrever como um clichê estereotípico (ou 

diversos deles), constantemente repetido – reimpresso – no decorrer da vida da pessoa na medida em que 

as circunstâncias externas e a natureza dos objetos amorosos a ela acessíveis permitam, e que decerto não 

é inteiramente incapaz de mudar, frente a experiências recentes (p. 111). 

 

Diante do exposto, examina-se que a transferência parece se fazer presente no interesse 

pela escultura, sendo utilizada como mecanismo por meio do qual a menina amada na infância, 

mas perdida durante os anos da juventude, é reencontrada nas peças de mármore. As 

características amadas na Zoé da infância foram reimpressas na Gradiva e parece ser esse um 

elemento forte o suficiente para participar da escolha da caminhante como objeto de atenção.  

Em muitos aspectos, as histórias de Norbert e de Raskólnikov se assemelham. A respeito 

da transferência assim como o primeiro direciona a atenção aos estudos arqueológicos e nesta 
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área de pesquisa se depara novamente com a moça que amou, mas abandonou, Raskólnikov, 

como será melhor explorado no capítulo 5, sobre o desejo, conduz seu investimento pulsional 

para o estudo do direito. Tal escolha profissional é observada por nós como uma tentativa de 

reencontro com a lei simbólica, fragilizada pelo pai, ainda durante a infância quando este não 

apenas se cala diante de uma injustiça como corrobora a licitude do assassinato de um animal 

indefeso sob a justificativa de que aquele que cometeu o ato criminoso era proprietário do 

animal14. Todavia, quando o jovem é afastado dos estudos, essa tentativa de amarração se esvai, 

sobrevindo, novamente, o crime como alternativa, a fim de testar a incidência da sanção legal. 

 Todas as elaborações feitas até o momento são de fundamental importância para se 

tencionar a narrativa encontrada em “Crime e Castigo”. O reexame da obra freudiana a respeito 

da história de outro jovem estudante, em muitos aspectos semelhante à de Raskólnikov, propicia 

argumentos para apreciar o livro de Dostoiévski (1866/2001).  

Em especial, presta suporte para avançar na investigação dos elementos da narrativa do 

escritor russo com o objetivo de elucidar uma circunstância intrigante, que impele à 

investigação realizada neste trabalho. Tal questionamento se refere ao fato de que muitos 

personagens encontram alívio para seu sofrimento em atividades ou relacionamentos saudáveis. 

No entanto, isso não é verificado em Raskólnikov, que acaba cometendo um assassinato.  

Diversamente ao personagem russo, Norbert ensina que o reencontro amoroso suplanta 

a angústia e oferece suporte à fantasia que o mantém à distância do objeto amado. Pouco a 

pouco, o rapaz se permite aproximar da realidade, que indica a possibilidade de estar com a 

Gradiva na mesma época vivida por ele e, assim, acessível ao encontro amoroso. Mesmo que 

este não seja completo, isto é, não conceda respostas a todas as questões do rapaz, ainda 

viabiliza um alívio e a felicidade momentânea. Transpondo esse modelo para a história descrita 

em “Crime e Castigo” (1866/2001), observa-se que, mesmo utilizando recursos análogos aos 

praticados pelo arqueólogo, Raskólnikov não logra êxito até que a lei lhe é aplicada. 

Movida por essa interrogação, continua-se revisitando textos freudianos, que sugerem 

ser de elevada pertinência para a elaboração a respeito desse fracasso notado na trama que 

perpassa o bárbaro crime contra uma idosa e sua irmã. Uma vez revisitada a obra de Jensen 

(1903/1987), segue-se tratando de um outro texto imprescindível para a elucidação da obra de 

Dostoiévski: “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico” (Freud, 

1916/2006). 

 

 
14 Essa questão será melhor abordada no tópico 5.4 da presente dissertação. 
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4.3.2 “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico” 

 

Continuando a investigação a respeito dos textos nos quais Freud utiliza a literatura e a 

mitologia para elucidar alguns conceitos psicanalíticos destaca-se o título “Alguns tipos de 

caráter encontrados no trabalho psicanalítico” (1916/2006). A obra publicada em 1916 iniciou-

se com a afirmação de que o tratamento sob referencial psicanalítico prima pela compreensão 

dos sintomas, importando mais as satisfações que estes provocam, o caminho pelo qual os 

desejos levam aos sintomas, do que o caráter do doente.  

Para compreender melhor a que Freud (1916/2006) se refere no texto em questão é 

necessário retomar o conceito de sintoma. Este perpassa toda a literatura psicanalítica, já que 

se trata de um conceito essencial para orientar a prática clínica. Arbitrariamente o termo será 

abordado a partir da posição que Freud assumiu ao pesquisá-lo após 1920, tendo em vista que 

sua conceituação passou por transformações ao longo da trajetória freudiana.  

Em “Além do princípio do prazer,” Freud (1920/2006) retoma a conceituação do 

sintoma, compreendendo que este representa uma satisfação pulsional e como representante de 

uma satisfação é um forte aliado da resistência ao tratamento. Tendo em vista que a pulsão 

tende à sua satisfação, conforme o princípio do prazer, o aparelho psíquico manifesta uma 

reação a fim de não abrir mão daquele regozijo momentâneo, realizando um movimento que 

objetiva evitar a dor. Esse funcionamento, que prima pela manutenção de um ganho, está 

intimamente relacionado ao princípio de realidade, segundo o qual se deve adiar a gratificação 

e suportar a dor. Com isso, o sujeito estaria se protegendo ao regular a busca por satisfação e 

considerar as exigências da realidade externa. Por outro lado, o sintoma também é tomado como 

elemento carregado de sentido, que deve ser interpretado.  

Por sua vez, em “Inibições, sintomas e ansiedade” (1926[1925]/2006), o sintoma foi 

identificado com a pulsão recalcada, como um substituto desta, exigindo constantemente a 

repetição da satisfação, o que obriga o ego a se colocar em posição de defesa e, assim, dar sinais 

de desprazer. O sintoma passa a representar uma necessidade de restabelecimento do equilíbrio 

afetado pelo conflito psíquico, conquanto para cumprir essa função de balancear prazer e 

desprazer acaba por perturbar a satisfação. Nesse momento da obra freudiana se sustenta que o 

sintoma aparece como uma resposta que aplaca o conflito, liberando um prazer provisório, mas, 

ao eliminar o conflito acarreta uma perturbação ou desordem, pois essa satisfação ainda provoca 

desprazer. 

Embora a explicação acima a respeito dos sintomas tenha vigorado durante certo 

período, sabe-se que esta não é suficiente para abarcar a compreensão do conceito em tela. De 
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maneira mais abrangente, na “Conferência XVII”, Freud (1917[1916]/2006) identifica o 

sintoma como “solução de compromisso”, através da qual o sujeito alcança uma satisfação 

substitutiva, que funciona, em parte, para dissimular e, de maneira oposta, em parte, para 

evidenciar o conflito psíquico. O ajustamento entre aquilo que é permitido socialmente e os 

desejos dos sujeitos visa a um arranjo na tentativa de conciliar as forças que imperam no 

inconsciente. Uma vez que a satisfação é censurada, mas ainda há um desejo inconsciente 

subjacente, o sujeito precisa encontrar uma fórmula para lidar com a proibição.  

A solução de compromisso funciona descaracterizando o que representa ameaça ao 

recalque; por isso, é passível de admissão na consciência. Conforme foi explanado no subtítulo 

4.2, a fantasia caberia a tais propósitos tendo potencial para se configurar como uma solução 

de compromisso diante do mal-estar provocado pelo conflito entre os desejos inconscientes e 

os ditames da cultura.   

Sugere-se que a personagem principal da obra de Dostoiévski (1866/2001) constrói, 

como fórmula para lidar com a proibição, a fantasia de exceção. Esta outorga aos eleitos o poder 

de exercer plenamente qualquer ação, inclusive a relação incestuosa. Todavia, a condição de 

superioridade não é auferida por Raskólnikov, posto que, para este, lograr êxito nessa posição 

elevada necessita de convalidação dos demais, a fim de recepcionarem seu ato como algo 

grandioso, não como um bárbaro crime. Destaca-se que, dentro dessa construção imaginária, a 

permissão e a anuência da sociedade, em especial dos representantes da lei, configuram 

condição irrevogável para que o rapaz pudesse se comprazer do ato praticado. Dessa forma, sua 

solução falha, pois não é convalidada pelos demais e, com isso, perde seu potencial de oferecer 

recurso para enfrentar o mal-estar, recolocando a personagem diante dos seus conflitos.     

Partindo da compreensão a respeito do conceito de sintoma, pode-se voltar à análise do 

artigo em estudo: “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico”. Neste, é 

fundamental destacar a tese de que algumas pessoas adoecem exatamente no momento em que 

obteriam êxito em seus objetivos. Freud (1916/2006) se serve de narrativas literárias, a fim de 

demonstrar a hipótese erigida.   

O referido artigo está dividido em três capítulos: o primeiro, intitulado “As exceções”; 

o segundo, “Os que fracassam pelo êxito”; e o terceiro, “Os criminosos por consciência de 

culpa”. Nos três capítulos, sustenta-se a tese de que um adoecimento pode advir no momento 

em que ocorre a realização de um desejo inconsciente.  

No capítulo sobre “As exceções”, Freud (1916/2006) argumenta que, no trabalho 

analítico, por vezes, depara-se com pessoas, que se opõem fortemente ao imperativo de 

provisoriamente renunciar a uma satisfação de prazer, suportando certa parcela de sofrimento. 
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Tais pessoas afirmam já terem se submetido a muito sofrimento e não estarem dispostas a 

suportarem outra restrição.  

Para sustentar a identificação de pessoas apegadas a uma satisfação proveniente de um 

adoecimento, Freud (1916/2006) utiliza como alegoria a peça “Ricardo III”, escrita por William 

Shakespeare entre 1592 e 1593. Ricardo III é uma personagem histórica, que viveu na Inglaterra 

entre 1452 e 1485, e governou seu país de 1483 até a data de sua morte. A peça shakespeariana 

se passa durante a chamada Guerra das Rosas na Inglaterra, um conflito marcado por lutas pela 

sucessão do trono inglês entre as Casas de York e de Lancaster.  

Freud (1916/2006) analisa que Ricardo III15, devido a deformidades atribuídas a ele 

historicamente, recorria à crueldade, praticando injustiças com os demais, para reparar ou 

igualar às iniquidades sofridas por ele. Sustenta-se que o referido monarca teria reivindicado 

uma reparação da vida por tê-lo privado de possuir formas perfeitas, que lhe garantiriam o amor 

das pessoas, exigindo, ser uma exceção. Assim, é demonstrado no Ato I, Cena I, da peça em 

questão, por meio da fala de Ricardo: 

 

RICARDO (Duque de Gloucester) — (...) E agora, em vez de montar cavalos armados para amedrontar 

as almas dos temíveis adversários, pula como um potro nos aposentos de uma dama ao som lascivo e 

ameno do alaúde. Mas eu, que não fui moldado para jogos nem brincos amorosos, nem feito para cortejar 

um espelho enamorado. Eu, que rudemente sou marcado, e que não tenho a majestade do amor para me 

pavonear diante de uma musa furtiva e viciosa, eu, que privado sou da harmoniosa proporção, erro de 

formação, obra da natureza enganadora, disforme, inacabado, lançado antes de tempo para este mundo 

que respira, quando muito meio feito e de tal modo imperfeito e tão fora de estação que os cães me 

ladram quando passo, coxeando, perto deles. Pois eu, neste ocioso e mole tempo de paz, não tenho outro 

deleite para passar o tempo afora a espiar a minha sombra ao sol e cantar a minha própria deformidade. 

E assim, já que não posso ser amante que goze estes dias de práticas suaves, estou decidido a ser ruim 

vilão e odiar os prazeres vazios destes dias. (...) (Shakespeare, 1592[1593]/2014, s.d.). 

 

O fragmento da obra em destaque, somado à figura horrenda que foi historicamente 

atribuída a Ricardo III, auxilia a compreensão da sustentação teórica feita por Freud 

(1916/2006) ao analisar a peça. Afirma-se que, devido às formas assustadoras possuídas pelo 

soberano, este compôs uma trama para a vida por meio da qual a ele não se atribuiriam as 

mesmas restrições que se aplicavam aos demais providos de beleza. Essa injustiça sofrida lhe 

 
15 Ricardo III foi retratado na história como uma pessoa feia, deformada, apesar de anos mais tarde cientistas terem 

encontrado os restos mortais do monarca e, a partir de reconstrução por imagem computadorizada, demonstrado 

que a figura do referido Rei não correspondia à feiura registrada na obra de Shakespeare (1592[1593]/2014). De 

acordo com notícia veiculada no jornal “El País”, a jornalista Patrícia Tubella (2014) afirma que, pelo contrário, 

Ricardo III era um homem esbelto e perfeitamente capaz de lutar. Tal fato reforça a tese de que a peça constituiria 

uma propaganda contra o Rei, que foi derrotado tragicamente por Henrique VII na Batalha de Boswotth, expondo 

o corpo do antigo monarca durante três dias. Após a derrota, Ricardo III foi repudiado por seus súditos, e a peça 

teria sido escrita para agradar a família Lancaster, vencedora da batalha. 
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conferiria o direito de causar danos aos outros para retribuir o ressentimento pela sua natureza 

disforme. 

Esta leitura da obra “Crime e Castigo” sugere que, tal qual o Ricardo III shakespeariano, 

Raskólnikov, acometido por uma vida desafortunada, privado da boa educação à qual tanto se 

empenhou e ameaçado de perder a irmã para um casamento desvantajoso, requer um tratamento 

diferenciado. Tendo em vista todas as contenções experimentadas pela classe social à qual o 

jovem pertence, este edifica a fantasia de que, apesar da miséria, sua inteligência superior o 

destinava a outro nível na coletividade, não sendo conferidas a ele as mesmas limitações legais 

impostas a todos. 

Contudo, o quadro desenvolvido no capítulo sobre “As exceções” não é a única maneira 

de abordar os tipos de caráter pesquisados por Freud (1916/2017). Não obstante, tem especial 

relevo aqueles que se arruínam no momento do júbilo.  

A respeito dessa categoria peculiar, o autor desenvolveu o capítulo seguinte da obra em 

relevo, “Os que fracassam pelo êxito”. Neste, Freud (1916/2006) recorre à tragédia “Macbeth”, 

de Shakespeare (1603[1606]/2000), para exemplificar as proposições teóricas realizadas. No 

referido trabalho, o fundador da psicanálise argumenta que a neurose seria proveniente das 

privações das satisfações de desejos inconscientes pelas quais as pessoas passam ao longo de 

suas trajetórias, uma vez que a neurose é consequência dos conflitos entre os desejos libidinais 

ou pulsões sexuais e a pulsão do ego. O conflito seria causado por esta tensão entre a libido e a 

autoconservação tendo em vista que tal pressão tem por finalidade a tentativa do sujeito de se 

manter sob menor nível possível de tensão. 

Freud (1916/2006) argumenta que pode ser desconcertante se deparar com pessoas que 

adoecem no momento exato em que um desejo há muito ansiado é conquistado. Conquanto, 

não resta dúvidas da relação intrínseca entre o êxito e o adoecimento, sugerindo que tal pessoa 

não suporta a própria felicidade. Em contrapartida, avaliando melhor a relação entre fracasso e 

êxito, o autor esclarece que a questão está diretamente evolvida com a culpa e com a maneira 

peculiar que cada sujeito encontra para lidar com esse sentimento proveniente do desejo 

inconsciente.  

No que tange à peça descrita por Freud (1916/2006), “Macbeth”, esta retrata a tragédia 

escrita entre 1603 e 1606 pelo dramaturgo Willian Shakespeare (1603[1606]/2000). A história 

se passa na Escócia e tem início com a aparição de bruxas, no campo de batalha, para o herói 

Macbeth, general do exército, e Banquo, outro general apoiador do exército escocês. Elas 

profetizam que o primeiro será rei e o segundo será pai de reis. Ao retornarem da guerra, 

Macbeth relata o augúrio feito pelas bruxas à sua esposa, Lady Macbeth, que, devido à sua 
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ambição e ao poder exercido sobre o marido, direciona o esposo para a concretização do 

prenúncio e ascensão ao trono. Assim, impulsiona o esposo para assassinar o monarca Duncan.  

Logo que assume o trono, o casal passa a apresentar um estado de extrema apatia, 

chegando a questionar a falta de contentamento mesmo após obterem o que haviam planejado 

e desejado. Conquanto, o anúncio das bruxas contém um elemento ainda mais perturbador, o 

de que Macbeth cometeria um ato atroz para assumir o trono, mas não daria início a uma 

dinastia, sendo os filhos de Banquo os sucessores ao trono. Diante de tal destino, passa a esperar 

que sua forte mulher lhe dê filhos homens. Porém, a Lady, por mais forte, destemida e leal que 

seja, não é capaz de ter filhos varões e acaba por adoecer em consequência de sua incapacidade 

perante os desígnios do destino.  

Nesse ponto da análise da obra de Shakespeare (1603[1606]/2017), Freud (1916/2006) 

alega não encontrar na literatura em destaque elementos para responder sobre os motivos pelos 

quais a Lady sucumbe ao adoecimento apesar de ter alcançado o objetivo de assumir o trono. 

Então, para realizar a análise psicológica intentada, recorre a outro texto, “Rosmersholm”, 

escrito por Henrik Ibsen (1886/2003).  

O enredo dessa peça gira em torno do ardente desejo de Rebecca pelo senhor da 

propriedade na qual esta trabalha, Senhor Rosmer, porém este é casado e vive com sua esposa, 

Beate. No entanto, esta é uma pessoa bastante doente, incapaz de gerar filhos para o casal. 

Percebendo a fragilidade da rival, Rebecca trama para que a esposa de Rosmer questione a 

validade de seu matrimônio ao ler um livro indicado por ela. Tal obra sustenta a noção de que 

o casamento tem por objetivo a geração da prole, e isso encontra eco nas convicções religiosas 

da personagem. O plano de Rebecca inclui, ainda, fazer com que Beate acredite que há uma 

relação entre ela e o Senhor Rosmer. Ao perceber que seu casamento está em decadência, a 

Senhora Rosmer é acometida por profunda melancolia e comete suicídio. 

Após o falecimento da esposa, o Senhor Rosmer pede a Rebecca para se tornar sua 

segunda esposa. Causa imenso espanto é que, apesar de, inicialmente, se contentar com o 

pedido, Rebecca o recusa não como dissimulação, para exaltar a conquista, mas afirmando estar 

seguindo no mesmo caminho de Beate; ou seja, tomada pela melancolia.   

Esse momento do enredo da trama chama especial atenção de Freud (1916/2006) e traz 

o ponto de articulação entre a história contada por Ibsen (1886/2003) e “Os que fracassam pelo 

êxito”. Quando Rosmer atende ao que Rebecca havia tão obstinadamente perseguido, esta se 

depara com o sentimento de culpa, compreendendo que seu passado é um obstáculo à própria 

felicidade.  
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Ainda seguindo a trilha proposta, em outra cena, Rebecca se assume como criminosa e 

confessa, diante de Rosmer e do irmão de Beate, como derrotou sua opositora, 

responsabilizando-se pelo ato cometido. Por outro lado, o enredo se complexifica, pois Rosmer 

a perdoa e pede, novamente, que ela seja sua esposa. Todavia, ao contrário do que se esperava, 

Rebecca proíbe Johannes de tocar outra vez no assunto do casamento, asseverando ser portadora 

de um passado.  

À primeira vista, indica-se que se trataria de um passado com outros homens. Porém, 

uma descoberta feita por Rebecca elucida melhor a recusa e a justificativa feita por ela. Após 

assumir o que fez com Beate, o irmão desta, Kroll, confronta Rebecca com a informação de que 

ela era filha ilegítima do Dr. West. O golpe da notícia dada a Rebecca foi mais profundo do que 

Kroll poderia imaginar, uma vez que esta não era apenas a filha adotiva de West, mas sua 

amante. Aqui, então, elucida-se o crime pelo qual a personagem se culpa: o incesto. 

A relação entre o sentimento de culpa e a incapacidade de lograr êxito é desenhada por 

Freud (1916/2006) pela realização do desejo inconsciente experimentado durante o complexo 

de Édipo. Na alegoria utilizada, a relação de Rebecca com os Rosmer atualiza seu complexo 

retirado da relação entre sua mãe e o Dr. West. No artigo sobre “Os que fracassam pelo êxito”, 

Freud (1916/2006) remonta à culpa no complexo de Édipo. Além disso, assegura que tal enredo 

permeia a fantasia de muitas outras pessoas e que, na prática clínica, encontra-se tal história 

com certa regularidade, verificando que algumas pessoas aderem ao adoecimento, ao invés da 

renúncia, como recurso para lidar com a culpa pelos sentimentos provocados pela relação 

edípica.  

Esse ponto é fundamental para se analisar a história de Raskólnikov, que, 

evidentemente, tem sua condição de saúde deteriorada após cometer o ato criminoso. Embora 

esse delito, parece ter sido planejado para promover o fim do martírio imposto tanto a ele quanto 

à sua família. 

Mais uma vez, nota-se a similaridade entre o texto freudiano em estudo e a história de 

Raskólnikov. Essa personagem, também, apresenta uma trama capaz de elucidar a premissa 

derivada do êxito obtido pelo fracasso. Causa admiração todo o processo passado pelo rapaz 

até conseguir concretizar o assassinato outrora planejado, envolvendo pensamentos frequentes 

sobre a morte da velha usurária, o bem que promoveria a toda a sociedade, que estaria livre de 

uma pessoa desprezível e exploradora das mazelas, ao se aproveitar do desespero e praticar 

taxas altíssimas para empréstimos. A isso, somam-se as constantes recriminações meramente 

por considerar o cometimento daquele comportamento brutal.  
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Conquanto, após transpor esses obstáculos e concretizar o ato criminoso e, ainda, não 

ser descoberta a autoria do crime, podendo o jovem usufruir livremente do lucro obtido, ao 

contrário do que se esperaria, Raskólnikov adoece severamente e, a partir de então, se empenha, 

imensamente, a fim de ser descoberto. O caso se torna ainda mais complexo ao identificar que, 

após confessar a autoria do crime, a personagem deixa de manifestar o sofrimento até então 

intenso e frequente em sua vida. Todavia, esse detalhe pode ser melhor esclarecido se analisado 

sob as premissas desenvolvidas no terceiro capítulo da obra freudiana em relevo. 

Isso posto, no terceiro capítulo do texto “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho 

psicanalítico”, intitulado “Os criminosos por consciência de culpa”, Freud (1916/2006) 

deparou-se com relatos de seus pacientes sobre pequenos delitos cometidos durante a juventude 

e que causavam sentimento de culpa naqueles que praticavam tais atos. Entretanto, em alguns 

casos, as ações proibidas foram consumadas durante o tratamento analítico e identificadas como 

situações nas quais a delinquência estava ligada a um alívio psíquico. Percebeu-se que as 

pessoas que relatavam a realização de atos proibidos sofriam pressão da consciência por uma 

culpa para a qual não encontravam a origem ou a causa, mas que obtinham alívio na realização 

de atividades ilícitas. 

Para essas situações, Freud (1916/2006) asseverou que haveria um sentimento de culpa 

anterior ao ato e que este foi originado pela consciência de culpa, e não o contrário, conforme 

se deveria supor. A tais tipos de pessoas, foi atribuída a alcunha de criminosos por consciência 

de culpa. No geral, o tratamento psicanalítico encontrou, como fonte do sentimento de culpa, o 

complexo de Édipo, posto que este responde ao incesto e ao parricídio, dois crimes 

intensamente censurados, mas que perpassam o desejo inconsciente dos indivíduos. Tendo em 

vista a gravidade dos dois últimos ilícitos, os “pequenos” delitos que provocam a culpa, na 

atualidade, seriam brandos o suficiente para causarem consolo. Disso, decorre que o sentimento 

de culpa procura por punição, acarretando certos comportamentos desregrados, mas cujas 

punições seriam menos severas, a fim de apaziguar a consciência, que requer castigo. 

Neste ponto, pode-se retomar o movimento apresentado por Raskólnikov, a fim de recair 

sobre si a punição. Apontou-se, anteriormente, que a personagem parece lograr êxito ao assumir 

a autoria dos assassinatos, abandonando, assim, o estado físico debilitado e assumindo uma 

nova postura diante da vida. Diante disso, pode-se tecer a hipótese de que o rapaz sofria com o 

sentimento de culpa muito antes do crime e que pôde alcançar algum alívio apenas quando 

recebeu uma sanção.   

Voltando ao capítulo freudiano descrito, ressalta-se que este termina com a designação 

da história escrita por Friedrich Nietzsche (1892/2014) como alusiva aos pontos descritos 
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anteriormente. Contudo, Freud (1916/2006) não detalha a relação entre a obra do filósofo citado 

e a argumentação relativa ao sentimento de culpa presente nos seres humanos. 

Em linhas gerais, a título de complementação ao texto freudiano, a obra recortada de 

maneira alusiva para elucidar a ideia sustentada em “Os criminosos por consciência de culpa” 

é o texto intitulado “Assim falou Zaratustra”. Esta foi escrita pelo filósofo alemão entre os anos 

de 1883 e 1885 – editada por completo em 1892 – e trata do misto entre o personagem histórico 

e a construção teórica realizada por Nietzsche (1892/2014). Zaratustra foi um profeta que, por 

volta dos anos 600 a.C., fundou a primeira religião monoteísta da qual se tem registro: o 

zoroastrismo.  

 Do título escrito por Nietzsche (1892/2014), Freud (1916/2006) selecionou um tópico 

da primeira parte do texto, “O pálido criminoso”. No entanto, não especifica a relação que 

pretendia estabelecer. Ao se analisar detidamente o trecho em relevo, é possível pensar que o 

paralelo ao qual a teoria psicanalítica faz menção tem sua pertinência, como se observa no 

seguinte fragmento: 

 

E tu, juiz vermelho, se dissesses em voz alta o que fizeste em pensamento, todo o mundo gritaria: ‘Fora 

com essa imundície, com esse verme venenoso!’ 

Mas uma coisa é o pensamento e a outra é a ação, e outra a imagem da ação. A roda da causalidade não 

gira entre elas (Nietzsche, 1892/2014, p. 41). 

  

O delito cometido pelo criminoso pálido é comum, vulgar. Embora haja punição para o 

ato, não há acesso aos pensamentos, às transgressões imperdoáveis: desejo de incesto e/ou de 

parricídio. Como afirma Nietzsche (1892/2014) no mesmo texto: “O seu momento maior foi 

aquele em que a si mesmo se julgou” (p. 41), demonstrando que o criminoso, ao qual faz 

menção, se julga, se pune, não pelo ato que engendra, mas pelo que ousou pensar.  

Nos casos em que não se identifica a razão clara ou uma forma de justificar o crime, 

sendo este ininteligível ou até absurdo, as colocações realizadas por Nietzsche (1892/2014) 

elucidam bem a situação embora se saiba que tais justificativas não remontem fidedignamente 

à causa dos fatos. Zaratustra retorquiu o juiz, que questionava o motivo pelo qual o criminoso 

cometeu o assassinato, afirmando que o malfeitor tinha sede de sangue. O autor amplia, ainda, 

a questão, aproximando-se da sustentação realizada por Freud (1916/2006), sem a este fazer 

menção, quando relata sobre uma loucura posterior ao ato, que seria correspondente à 

explicação dos motivos para um crime. Esta se fundamenta além do simples fato de cometer o 

ato para atender ao desejo por sangue. 
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O aprofundamento na análise da obra que retrata, “Alguns tipos de caráter encontrados 

no trabalho psicanalítico”, Freud (1916/2006), além de demonstrar uma importante articulação 

entre textos literários e a teoria psicanalítica, auxilia na ampliação do estudo do conceito de 

culpa, tópico essencial à pesquisa realizada. Pode-se identificar que o sentimento de culpa e o 

desejo inconsciente são elementos centrais tanto das tramas literárias escolhidas para lucidar o 

trabalho freudiano quanto para se tencionarem as questões originadas na experiência edípica.  

Salienta-se que, ao longo deste capítulo, foram analisados textos freudianos 

indispensáveis para a leitura da obra “Crime e Castigo”, que irá se efetivar no último capítulo. 

Cumpre, ainda, frisar que, até o momento, apenas esboçaram-se as ideias que foram construídas 

a respeito da história do jovem ex-estudante de direito, a fim de explicitar a analogia intentada. 

Porém, essas análises serão aprofundadas a partir do próximo capítulo. 

Com base no exposto, pode-se reconhecer a contribuição intrínseca que as obras 

literárias possibilitaram para o entendimento da psicanálise e para a ampliação do conhecimento 

da psique humana. Por meio das histórias contadas em alguns textos, Freud formaliza conceitos 

significativos da teoria psicanalítica, tais como o entendimento dos delírios e dos sonhos, o 

complexo de Édipo, a noção de fantasia, o sentimento de culpa e a transferência, revelando, por 

meio desses conceitos, que a presença da obra literária em seu percurso e o modo particular 

como essas obras são tratadas revelam como as manifestações culturais, sociais e inconscientes 

se entrelaçam em um modo peculiar de abordar o psiquismo. 

 Então, será realizado um aprofundamento nos conceitos de desejo e de culpa, a fim de 

destacá-los como operadores lógicos a partir dos quais se poderá construir uma abordagem da 

obra de Dostoiévski (1866/2001) “Crime e Castigo”.  
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5 DESEJO E CULPA 

 

“Começo a conhecer-me. Não existo. Sou o intervalo entre o que desejo ser 

e os outros me fizeram, ou metade desse intervalo, porque também há vida... Sou 

isso, enfim...” 

(Pessoa, 2007, s.p.). 

 

A literatura e os artistas mostram que a escrita pode se configurar ao mesmo tempo 

como possibilidade de expressão do inconsciente e como maneira particular de exteriorização 

pela via da palavra de um incômodo, que não cessa de se reproduzir, manifestando o mal-estar. 

Por caminhos diversos, a escrita, como forma de comunicação, marca a história da humanidade 

como uma expressão capaz de ecoar no outro a partir de algo que toca a cada um de modo 

particular. 

Geralmente, em algum momento da vida, as pessoas se deparam com a questão em torno 

de “quem sou eu”. Esse atravessamento pode ser cotemplado pela via da representação artística. 

No âmbito da psicanálise, tal ponderação pode ser correlacionada à esfera do desejo tendo em 

vista que, de acordo com tal corrente teórica, o sujeito é aquele que deseja. De tal forma, essa 

abordagem faz vacilar o estatuto da certeza, cartesiano, e a supremacia da razão como aquela 

que, supostamente, governa todas as ações. 

René Descartes (1637/2005), no “Discurso sobre o método”, apresenta uma teoria 

empregada na condução da procura pelo conhecimento. Embora indicasse não se tratar de uma 

normativa, a fim de ensinar a todos o método sobre o qual devessem pautar sua razão, mas 

apenas a metodologia utilizada na condução da própria busca. O filósofo instaura uma prática 

de pesquisa que visa a indagar sobre a realidade postulada e as certezas apresentadas como 

verdades inquestionáveis. A tese central é configurada pelo aforismo “penso, logo existo”. Este, 

segundo o autor, possibilita o questionamento de todas as verdades preconcebidas. Contudo, 

preserva a única certeza possível: a nossa existência.  

Todavia, conforme aponta Quinet (2000), na obra “A descoberta do inconsciente: do 

desejo ao sintoma”: “o pensamento não o define [o sujeito], pois não há representação própria 

para o desejo, pois, como o sujeito, ele não é substância; é vazio, aspiração, falta, se não deixaria 

de ser desejo” (p. 13). Isso posto, questiona-se a primazia da racionalidade como central para o 

sujeito, uma vez ser este perpassado pelo desejo e, para o desejo, não há lógica sobre a qual se 

assentar.  

Ampliando a oposição entre o pensamento cartesiano e o pensamento psicanalítico, o 

segundo instaura a perspectiva do inconsciente, conforme a qual o sujeito é regido por uma 
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instância repleta de conteúdos recalcados, aos quais não tem acesso, mas que governam as ações 

deste (Freud, 1915/2006a). Kaufmann (1996) traz uma importante contribuição para este debate 

ao afirmar sobre o inconsciente que “a pressuposição de uma dimensão psíquica inconsciente 

se mostra ainda mais justificada na medida em que os dados lacunares da consciência supõem 

– pelo menos a título de hipótese – um mais além psíquico capaz de explicá-los” (p. 264). À 

vista disso, há uma instância que derruba os pressupostos de certeza balizados na consciência e 

no eu, marcados pela existência de ações, aparentemente conscientes e recobertas de 

racionalidade, mas que não é possível ao sujeito justificar, uma vez que são impelidas por 

pensamentos, cuja origem é inconsciente.  

No que tange ao inconsciente, dois cruciais aspectos serão objeto de apreciação: a 

contradição, que comporta o desejo tendo em vista que este passa por caminhos tortuosos e, 

muitas vezes, aparentemente, avessos à escolha consciente do sujeito; e a culpa, que, em grande 

parte dos casos, esbarra na concretização dos desejos. Tal sentimento de culpa perpassa as ações 

do indivíduo, direcionando suas escolhas e, paradoxalmente, se impondo como uma força 

contundente a cobrar do sujeito um alto preço pelo seu desejo. 

Na obra “O mal-estar na civilização”, Freud (1930[1929]/2006) assevera que a 

sociedade civilizada requer do homem um elevado custo, pois tanto sua agressividade quanto 

sua sexualidade passam a ser objeto de restrições. Tal imposição parece dificultar o acesso à 

felicidade aos homens. Dessa forma, o desejo é impedido pela cultura. Freud 

(1930[1929]/2006) demonstra que  

 

 (...) a intenção de que o homem seja ‘feliz’ não se acha incluída no plano da ‘Criação’. O que chamamos 

de felicidade no sentido mais restrito provém da satisfação (de preferência, repentina) de necessidades 

represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma manifestação episódica (p. 

84). 

 

De igual modo, decorre do desejo o sentimento de culpa devido ao anseio por algo 

proibido. Dessa relação entre desejo e culpa, resulta uma necessidade premente de estabelecer 

formas para lidar com a recusa que a cultura impõe à satisfação dos desejos humanos. Este mal-

estar, oriundo do impedimento à plena satisfação dos desejos, requer a criação de formas, 

socialmente aceitas, de representação. 

 Se, de acordo com Lacan (1959[1960]1991), em “O Seminário: livro 7: A ética da 

psicanálise”, “a única coisa da qual não se pode ser culpado é de ter cedido de seu desejo” (p. 

385), mas a sociedade civilizada pune todo aquele que ultrapassa as leis, depara-se com um 

paradoxo que inviabiliza o pleno exercício do desejo. O homem se vê, então, diante de um 
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impasse, a saber: renunciar ao desejo, traindo a si mesmo em nome da coletividade, ou romper 

a barreira do incesto. Ao mesmo tempo, sabe-se que o desejo não se satisfaz plenamente, 

deixando sempre um resto a desejar. Assim, cabe a cada um buscar satisfações substitutivas 

como formas de lidar com o mal-estar proveniente da negativa de satisfação. 

A respeito das possíveis vias de satisfações substitutivas, a arte se apresenta como uma 

alternativa à expressão de sentimentos, de realização dos desejos, sem arcar com o tributo da 

culpa. Como representante das mais diversas manifestações artísticas, a escrita oportuniza um 

espaço de criação onde alguma satisfação pode ser obtida e diversas personagens são alusivas 

dessa possibilidade de elaboração. Buscando compreender melhor essa vertente da criação em 

sua possibilidade de alcance de certa satisfação, os temas desejo e culpa serão desenvolvidos, 

a fim de se estabelecer a ligação descrita.   

 

5.1 O desejo na obra freudiana  

 

Freud passou por um longo percurso teórico até a identificação das principais 

características que tangem aos conceitos fundamentais da psicanálise. Durante a referida 

trajetória, concedeu especial atenção à articulação entre o desejo e o sentimento de culpa, sendo 

essas noções primordiais para se pensar a clínica psicanalítica.  

No tocante ao desejo, este foi, inicialmente, relacionado à renúncia ao incesto, dado que, 

após inserido na ordem da castração, são impostas ao sujeito restrições à ligação imaginária 

com o primeiro objeto de amor, a mãe. A fim de evitar o desprazer proveniente da negativa à 

realização do desejo, o neurótico16 recalca essa experiência. A partir disso, pode-se perceber 

que o recalque17 é um importante conceito ligado ao desejo tendo em vista que, desta 

experiência inicial, que nega ao sujeito a realização de seu desejo direcionado aos pais, decorre 

a instauração do desejo como um movimento de busca por satisfação, e tal energia libidinal 

despendida remete à pulsão.  

 Segundo Roudinesco e Plon (1998), no “Dicionário de psicanálise”, a palavra desejo é 

utilizada pelo senso comum e por outras correntes como um anseio, um apetite. Destaca-se a 

ideia de este relacionar-se a “um movimento em direção a um objeto cuja atração espiritual ou 

sexual é sentida pela alma e pelo corpo” (Roudinesco e Plon, 1998, p. 146). Freud 

 
16 A neurose é uma das estruturas clínicas identificadas por Freud. De acordo com Quinet (2009), citando Lacan, 

o neurótico nega o Édipo – negação da castração do Outro – conservando-o no recalque. Essa negação realizada 

no simbólico retorna no simbólico sob a forma do sintoma. 
17 De acordo com Roudinesco e Plon (1998), recalque designa o movimento por meio do qual se mantêm 

representações ou ideias no inconsciente, a fim de evitar um desequilíbrio psíquico. 
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(1900[1901]/2006), em “A interpretação dos sonhos”, qualifica o desejo ao empregá-lo em 

articulação com o inconsciente, uma vez que, “quando o trabalho de interpretação se conclui, 

percebemos que o sonho é a realização de um desejo” (p. 155), ressaltando que essa explicação 

freudiana sobre o desejo está calcada no sonho, posto ser este realização de desejo. Além disso, 

remonta à fantasia como uma maneira alucinatória de realização do desejo.  

Nas obras freudianas, o termo desejo é notado desde as primeiras formulações, sendo 

melhor estruturado na segunda parte de “A interpretação dos sonhos”. Nessa obra, Freud 

(1900[1901]/2006) postula que “é fácil provar que os sonhos muitas vezes se revelam, sem 

qualquer disfarce, como realizações de desejos, de modo que talvez pareça surpreendente que 

a linguagem dos sonhos não tenha sido compreendida há muito tempo” (p. 158). Buscando 

elucidar como os desejos são construídos no aparelho psíquico, o autor formulou, ainda, uma 

conceituação, na qual afirma que os desejos são originados na infância, já que a criança, para 

se constituir como sujeito, precisa passar pelo complexo de Édipo. 

Outra imprescindível colaboração freudiana no tocante ao desejo é o texto “Totem e 

tabu”. Embora tenha se detido sobre o tema em textos anteriores, nesse trabalho, o autor explora 

o conceito já citado, mediante a metáfora do mito da horda primitiva relacionado ao pai 

totêmico. Para o próprio autor a tese defendida era a mais audaciosa desenvolvida por ele até o 

momento, porque, a partir do mito totêmico, Freud (1913[1912]/2006) identificou que a 

inserção na cultura ocorre por meio da morte do pai.  

O mito construído por Freud (1913[1912]/2006) para apoiar a noção de desejo se baseia 

em uma série de estudos etnográficos realizados pelo psicanalista com o objetivo de investigar 

o horror causado pelo incesto. A narrativa contempla a perspectiva de que, no início dos tempos, 

a humanidade se organizava em torno de hordas, chefiadas pelo membro mais forte. Este, por 

sua vez, oprimia os restantes por meio de sua força, e expulsava todos os demais, a fim de que 

não tivessem acesso às mulheres, que sobravam para seu próprio deleite. Contudo, em 

determinado momento, os filhos homens se rebelaram, assassinando o pai e tomando o lugar 

deste. Conquanto a oposição dos novos subjugados causaria a continuidade das mortes. Criou-

se, pois, o totem, elemento mítico capaz de representar simbolicamente o pai morto. A partir de 

então, ao erigir-se o totem, surge um acordo primordial, por intermédio desse objeto sagrado, 

que remonta o pai primevo e a interdição do incesto. 

Destaca-se que, ainda em “Totem e tabu”, Freud (1913[1912]/2006) associou o desejo 

à realização edípica do incesto, demarcando, desse modo, o conceito como correlato a uma falta 

instaurada por sua interdição. Sendo assim, o desejo se caracteriza como inalcançável, 

impossível de ser atingido, tendo em vista que ele representa a lei máxima sobre a qual toda a 
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estrutura social está organizada. Dessa forma, a satisfação do desejo é limitada pela norma 

fundante da cultura sobre a qual a humanidade foi edificada. A partir de então, o homem passa 

a tolerar sua infelicidade e a negativa de usufruto dos anseios para experimentar a vivência em 

grupo, culturalmente organizada em torno do tabu do incesto. Koltai (2010) aponta que a 

hipótese construída no referido texto atrela a morte do pai à origem da cultura. 

No mesmo trabalho, Freud (1913[1912]/2006) demarca uma relação entre o desejo e a 

culpa, já que, mesmo naqueles que obedeciam ao vedado, persistia o desejo inconsciente de 

violá-lo, isto é, o desejo de infringir a lei do tabu que organiza a sociedade. Isso posto, instaura-

se, também, a ambivalência diante da proibição designada pelo temor e pelo desejo. Em 

decorrência, parece elucidar a percepção de que o homem abre mão de parcela de seu desejo 

para viver em sociedade, mas continua a sentir-se culpado por desejar transpor aquilo que lhe 

foi interditado.  

Conforme apontado por Lustoza (2006), no sentido comum, o termo desejo retrata o 

movimento de impulso realizado pelo próprio sujeito em direção ao objeto externo, objeto esse 

designado como sujeito. Tal indicação realizada pela autora remonta à leitura do seminário de 

Lacan (1962/2005), que aborda “A angústia”. Dessa maneira, Lacan (1962/2005) afirma que, 

para que tal desejo se constitua, a inserção do sujeito no campo do Outro se faz necessária, 

sendo esse Outro o portador do código da língua dos significantes do simbólico, que constituem 

o sujeito no seu advir. Entretanto, a psicanálise inaugura uma diferenciação conceitual, 

identificada pela premissa de que o sujeito, para se constituir como tal, precisa do Outro.  

No mesmo seminário, Lacan (1962/2005) aponta o desejo como uma falta fundamental 

de um objeto que não é passível de recuperação. Essa falta fundamental remete ao primeiro 

objeto de desejo, que foi outrora perdido, impedido de realização. Esse impedimento de acesso 

ao objeto seria responsável pelo desejo no sujeito. Assim, este passaria a desejar objetos 

pretensamente capazes de substituir o objeto primário. Porém, retomando a significação 

freudiana sobre o tema, indica-se que a falta fundamental seria apenas a reprodução de uma 

perda anterior, cuja fonte está, irremediavelmente, perdida.   

Diante dessa impossibilidade, a arte poderia advir como algo que irrompe através do 

inconsciente. Jorge (2010) descreve que a arte possui a capacidade de conferir um “testemunho 

do inconsciente” (p. 39). Isso ocorreria pelo exercício da linguagem, repleta de jogos de 

palavras, tal qual o inconsciente, e pelo fato de a criatividade se expressar como algo alheio a 

um tipo de controle, aquilo que brota, exatamente nas lacunas, na falta de explicações, da 

mesma forma que o inconsciente.  
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Calzavara e Silva (2016), retomando a teorização lacaniana, sustentam que “o advento 

do sujeito (...) é resultado da relação intrínseca do desejo, da linguagem e do inconsciente. O 

aparecimento do sujeito, como sujeito do inconsciente, é efeito de sua divisão subjetiva” (p. 

90). A fim de investigar a questão adjacente ao desejo do sujeito, Lacan (1962/2008), no 

seminário sobre “Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, estabelece, em seu ensino, 

duas operações lógicas constitutivas do sujeito: a alienação e a separação.  

No tocante à alienação, Lacan (1962/2008) diz que esta ocorre em dois momentos: há 

um primeiro momento em que existe a alienação do sujeito à linguagem de forma elementar. 

Pode-se dizer que, nesse momento, o sujeito está alienado à linguagem e, desse modo, ao 

primeiro significante (S1) mesmo que não haja articulação de um discurso. Este só ocorrerá a 

partir do momento em que o primeiro significante (S1) se ligar ao segundo significante (S2); 

ou seja, articulá-lo. A alienação não é somente o fato de tomar S1 como representante, mas, 

principalmente, o fato de articulá-lo com o S2.  

Lacan (1960[1964]/1998), no seminário sobre a “Posição do inconsciente no Congresso 

de Bonneval”, ilustra a alienação a partir do exemplo a bolsa ou a vida. O autor pontua que, 

uma vez alienado na linguagem, haverá sempre uma escolha forçada, entre o ser – situado no 

campo do Sujeito, e o sentido – situado no campo do Outro, pois não há possibilidade de o 

sujeito escolher um sem prescindir do outro; ou seja, sempre haverá uma perda, “de qualquer 

modo o sujeito fica desfalcado” (p. 855). Dessa maneira, a partir da alienação significante, o 

sujeito se vê diante de dois tempos: ou ele escolhe o ser e se petrifica no significante primeiro 

(S1), ou ele escolhe deslizar no sentido a partir da articulação com S2.  

A partir de então, há a segunda operação lógica de constituição do sujeito – a separação. 

Isso porque, como efeito de escolher o sentido, ele se torna uma falta a ser. Ao perceber que o 

desejo do Outro vai além dele, o sujeito assume uma posição de separação, a posição de sujeito 

desejante. Assim, o sujeito, ao se separar da posição de objeto de desejo do Outro, o que ocorre 

como efeito dessa separação é a queda do objeto a18 como causa do desejo. Somente há queda 

do objeto a quando há um corte na relação do sujeito com o Outro. O objeto a é um resto 

produzido pela separação. Contudo, esse objeto a, conforme Fink (1998), remete ao indício de 

uma unidade entre o sujeito e a mãe. 

 
18 Fink (1998), explicando a teoria lacaniana, afirma que “a criança gostaria de ser o único objeto de afeto da mãe, 

mas o desejo desta quase sempre vai além da criança: há algo sobre o desejo da mãe que escapa à criança, que está 

além do controle desta. Uma identidade estreita entre o desejo da criança e o desejo da mãe não pode ser mantida; 

a independência do desejo da mãe do desejo da criança cria um corte entre elas, uma lacuna na qual o desejo da 

mãe, incompreensível para a criança, funciona de uma maneira singular. Esse resumo superficial sobre a separação 

postula que um corte é induzido na unidade hipotética mãe-criança devido à própria natureza do desejo, e é esse 

corte que leva ao advento do objeto a” (p. 82). 
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Ainda segundo Calzavara e Silva (2016), “(...) essa relação de objeto nos diz da relação 

que o sujeito enfrenta com o mundo, apontando que cada sujeito tem com o objeto uma relação 

particular” (p. 91). Isso posto, apreende-se que a escolha desses objetos está a serviço de um 

tamponamento da falta, como uma tentativa de ocultar a angústia, a qual se instaura por meio 

das relações que o sujeito estabelece com os demais. 

Esses dois operadores lógicos apresentados são fundamentais para se pensar a questão 

em torno do desejo. Lacan (1959/1986), na obra “Hamlet por Lacan”, recupera um termo 

desenvolvido por Ernest Jones, nomeado como afânise, mas elabora alterações neste. Sob a 

premissa lacaniana, o conceito exposto é representado pela ideia de que o sujeito desaparece 

diante do objeto de seu desejo. De tal maneira, Lacan (1962/2008), em “Os quatro conceitos 

fundamentais da psicanálise”, elucida que o desejo se encontra entre a alienação e a separação: 

  

É no que seu desejo está para além ou para aquém no que ela (mãe) diz, do que ela intima, do que ela 

faz surgir como sentido, é no que seu desejo é desconhecido, é nesse ponto de falta que se constitui o 

desejo do sujeito. O sujeito – por um processo que não deixa de conter engano, que não deixa de 

representar essa torção fundamental pela qual o que o sujeito reencontra não é o que anima seu 

movimento de tornar a achar – retoma então ao ponto inicial, que é o de sua falta como tal, da falta de 

sua afânise (p. 207). 

 

Esta descrição da falta fundamental leva a considerar o que cada sujeito tenta fazer na 

vida para reencontrar a ilusão do primeiro objeto perdido. Desse modo, acredita-se que a arte, 

em especial a escrita, por meio das histórias representadas pelas personagens, se apresenta como 

operadora de suplência que apazigue essa falta. Nessa operação, veem-se sujeitos que acreditam 

estarem completos, que encontraram algo passível de preencher seu desejo. Isso apazigua o que 

é do campo da angústia.  

Com o intuito de melhor compreender as incidências do conceito de desejo na obra 

freudiana, a seguir, será feita uma digressão pelos textos, nos quais este é trabalhado por Freud.  

 

5.1.1 Os sonhos como representação do desejo  

 

Após apresentar “O método de interpretação dos sonhos: análise de um sonho modelo”, 

Freud (1900[1901]/2006) demonstra a necessidade de envolver o próprio sonhador na 

interpretação do fragmento narrado. Para efetivar a participação intentada, Freud 

(1900[1901]/2006) direciona ao analisante a seguinte pergunta: “Que é que lhe ocorre em 

relação a esse sonho?” (p. 138)  
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De tal modo, é lançada a necessidade de efetivar a elaboração do conteúdo relatado do 

sonho. Essa operação consiste em extrair dele uma narrativa que amplia aquilo que foi 

apresentado por meio de um fragmento, viabilizando que outras histórias e manifestações 

possam surgir e serem atreladas ao conteúdo contado. De maneira contundente, o psicanalista 

sintetiza essa ideia pelo aforismo “o sonho é a realização de um desejo” (Freud, 

1900[1901]/2006, p. 155). Assim, quando se relata algo do que foi sonhado, torna-se possível 

ter acesso à dimensão do desejo bem como à maneira como este se mobiliza em direção ao 

objetivo de alcançar alguma satisfação, pois esta, como se sabe, será sempre parcial. 

A fim de esclarecer os procedimentos e as maneiras diversas como a técnica de 

interpretação é realizada, o autor incorpora ao texto um sonho e procede a análise deste. O 

sonho apresentado é datado de 23 ou 24 de julho de 1895 e versa sobre o encontro com uma de 

suas pacientes, Irma, durante uma festa repleta de colegas de profissão do médico. Neste, Freud 

(1900[1901]/2006) repreende Irma, assegurando que se esta continua sofrendo com dores é por 

responsabilidade dela, uma vez que não acatou uma indicação do analista. Irma lhe responde 

fazendo menção às sensações de sufocamento, que tanto a têm afligido e impedido de seguir as 

determinações do médico.  

 Em virtude da queixa proferida pela paciente, Freud (1900[1901]/2006) a fita e percebe 

que a senhora estava bastante pálida e inchada. A constatação enseja o questionamento sobre o 

direcionamento do caso, no qual o médico estabelece a possibilidade de ter menosprezado um 

aspecto orgânico em favor do diagnóstico psíquico. Com isso, realizou novo exame, para o qual 

contou com a participação de Otto, Leopold e um colega nomeado apenas pela letra M. A 

consulta pelos diversos profissionais prontamente diagnosticou que Irma sofria de uma 

infecção. A origem da inflamação encontrada foi pensada, ainda no sonho, como procedente de 

uma injeção ministrada por Otto, que, sob o prisma de Freud (1900[1901]/2006), não deveria 

ser aplicada sem a devida cautela bem como, provavelmente, foi efetivada com uma seringa 

suja. 

Em seguida, Freud (1900[1901]/2006) se dedica ao estudo pormenorizado de cada 

situação, frase, contexto ou outro fator que possa auxiliar na elucidação do conteúdo do sonho 

narrado. Entre os diversos pontos que merecem destaque na análise realizada, frisa-se a 

repreensão a Irma, feita por Freud no sonho, que, na verdade, tinha seu sentido melhor 

explicado como uma reprimenda ao próprio Freud. Este culpabiliza Irma pela manutenção e até 

pela complicação dos sintomas apresentados por ela, argumentando que o quadro apresentado 

seria devido ao descumprimento das orientações proferidas pelo médico, porém o sonhador 

assume que estava equivocado em seu julgamento, porque sua tarefa consiste em desvendar o 
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sentido oculto dos sintomas, não em impor uma norma de conduta ou de tratamento. O último 

fator estaria a cargo do paciente, que não deve ser admoestado em sua escolha. Isso posto, a 

culpa sentida por Freud foi atribuída a Irma, não podendo mais estar sob a responsabilidade 

deste. 

Outro aspecto importante exposto pelo trabalho onírico está assentado na explanação 

relativa aos sintomas presentes no quadro clínico apresentado por Irma, a saber: extensas placas 

e crostas na garganta. Freud (1900[1901]/2006) recorda de quatro situações aflitivas, pelas 

quais passou, que estão ligadas às afecções ocorridas na boca. A primeira se refere a uma séria 

doença desenvolvida pela filha mais velha, que manifestou sintomas parecidos com os 

revelados por Irma; a segunda, uma amiga, a quem o médico recomendou o uso de cocaína, 

acarretando as mesmas placas na região bucal e da garganta, indicação que rendeu severas 

críticas ao médico; a terceira, a morte, no mesmo ano em que o sonho ocorreu, de um amigo 

muito íntimo do psicanalista, em virtude da utilização de cocaína como método de tratamento; 

e, por último, o próprio Freud, que vinha utilizando a droga com regularidade, a fim de se livrar 

de desagradáveis inchaços nasais. 

 Prosseguindo na interpretação do conteúdo do sonho, Freud (1900[1901]/2006) se 

debruça sobre os motivos que o levaram a colocar em cena os três médicos em detrimento de 

quaisquer outros. Quanto ao Dr. M., facilmente, percebeu que algumas características atribuídas 

a tal figura no sonho remetiam ao irmão mais velho de Freud, do qual havia recebido notícias 

recentes de que estaria mancando em decorrência de uma inflamação no quadril. E a junção das 

duas figuras foi identificada como uma correlação devido ao fato de que ambos haviam 

rejeitado uma indicação recente feita por Freud a cada um deles.  

Relativamente aos outros dois médicos presentes no sonho, Otto e Leopold, foi 

primordial uma investigação mais detalhada. Esta contou com a explicação em torno da relação 

de parentesco entre os referidos médicos. Além disso, ambos se dedicavam à mesma área da 

medicina, e isso lhes rendia constantes comparações. Freud havia sido assistido por ambos, 

identificando que Otto se mostrava mais ágil na identificação dos problemas apresentados pelos 

pacientes, ao passo que Leopold, geralmente, dispendia uma investigação mais apurada e, 

consequentemente, mais demorada sobre os motivos e declarações dos pacientes, ocasionando, 

com frequência, um diagnóstico mais preciso do que o proferido pelo primo. Feita essa 

digressão, o sonhador reconheceu que a comparação efetivada no seu sonho concedia vantagens 

a Leopold; ou seja, seria um especialista melhor do que Otto. 

 Alguns momentos do sonho sugerem uma censura a Otto, ora pela escolha irrefletida 

de ministrar aquela medicação por via intravenosa, ora pela falta de rigidez no manuseio do 
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equipamento. A desaprovação da conduta do amigo foi interpretada como a realização do desejo 

de que não tivesse responsabilidade sobre o quadro atual de Irma. Otto havia desagradado Freud 

na noite anterior ao sonho quando relatou notícias do agravamento do estado de saúde de Irma. 

As informações, no tocante à incompletude do tratamento da paciente, aborreceram o médico, 

que satisfez sua vingança contra o colega no decurso do sonho. 

Dessa maneira, observa-se a melindrosa maneira pela qual o desejo se manifesta no 

sonho a fim de realizar-se. Todo esse cuidado, marcado pelos mecanismos de condensação19, 

deslocamento20, figuração21 e a crucial importância de proceder a uma elaboração secundária22, 

demonstra que, pela via onírica, o desejo alcança um escoamento dificilmente obtido de outra 

forma, dado que, por representarem conteúdos que sofreram o mecanismo do recalque, não são 

facilmente trazidos à tona, sem a utilização de disfarces, cujo objetivo principal é burlar a 

resistência. Do mesmo modo, na obra “Crime e Castigo”, pode-se vislumbrar a realização de 

desejos inconscientes por meio dos sonhos, que serão analisados no próximo capítulo. 

  

5.1.2 O inconsciente e sua relação com o desejo 

 

Ponto central da teoria freudiana, indicado como “a grande descoberta da psicanálise”, 

o inconsciente se configura como o tópico fundamental sobre o qual foi erigida a proposta 

psicanalítica, sendo apontado, inclusive, como um divisor de águas entre a referida teoria e 

outras metodologias terapêuticas. Roudinesco e Plon (1998) sintetizam a definição de 

inconsciente com a seguinte fórmula: 

 

Em psicanálise, o inconsciente é um lugar desconhecido pela consciência: uma ‘outra cena’. Na primeira 

tópica elaborada por Sigmund Freud, trata-se de uma instância ou um sistema (Ics) constituído por 

conteúdos recalcados que escapam às outras instâncias, o pré-consciente e o consciente (Pcs-Cs). Na 

segunda tópica, deixa de ser uma instância, passando a servir para qualificar o isso e, em grande parte, 

o eu e o supereu (p. 375).  

 
19 Condensação: uma vez que os sonhos são bastante curtos e lacônicos se comparados à gama de conteúdo presente 

no psiquismo. Isso indica que eles representam a compressão de um material muito maior e repleto de conteúdo 

do que o teor relatado. Prova disso seria a discrepância em termos de volume entre o fragmento narrado e a análise 

realizada, sendo que a segunda supera em muito o volume da primeira. 
20 Deslocamento: mecanismo através do qual a tônica de uma questão é direcionada para outra, que não mobiliza 

tanto afeto quanto a primeira. 
21 Figuração: há nos sonhos uma série de trocas entre personagens, o que indica um procedimento que expressa 

que a figura composta no sonho representa mais de uma pessoa ao mesmo tempo, entre as quais é possível, no 

trabalho de elaboração, identificar certos padrões que produziram a assimilação. 
22 Elaboração secundária: devido à necessidade de tornar o conteúdo do sonho mais tolerável para o sonhador, 

impondo-se sobre este menor parcela de resistência. Com isso, identifica-se que nem tudo que está presente no 

sonho se refere a uma proposição dos pensamentos oníricos; ou seja, conteúdo latente, mas que se encontra também 

contribuições de outras funções psíquicas oriundas do pensamento de vigília. 

 



78 
 

 

A explicação descrita concede pistas importantes para a análise desta noção primordial 

da obra freudiana, o inconsciente, porém não comtempla muitas questões em torno do tema, 

que necessita ser melhor elucidado. A fim de ampliar a compreensão do conceito em destaque, 

deve-se enfatizar que, segundo Freud (1915/2006a), no texto intitulado “O inconsciente”, tal 

instância psíquica se refere a um sistema, que apresenta um modo de funcionamento capaz de 

abarcar, ao mesmo tempo, as dimensões dinâmica, topográfica e econômica. 

Cabe salientar que o citado sistema é constituído, do ponto de vista dinâmico, por um 

processo que funciona de maneira a interferir nos pensamentos a partir de um limite entre o 

inconsciente e o pré-consciente. Além disso, topograficamente, aponta que há uma relação entre 

esses sistemas, podendo se verificar em qual deles melhor se identifica determinado ato mental. 

Por último, o aspecto econômico consiste na constatação de que os processos inconscientes 

estão carregados de afeto e excitação, podendo, de acordo com seu esforço, extrair uma 

estimativa dessa força tendo como consequência que algumas representações lhe escapem, 

alcançando a consciência. 

Da orientação a respeito de que se pode ter alguma espécie de acesso às representações 

inconscientes, parte-se para a edificação do que foi nomeado como fenômenos lacunares. Esse 

hiato, por meio do qual o inconsciente se evidencia, foi descrito por Freud (1915/2006a) 

abrangendo os sonhos, os lapsos, os chistes, os atos falhos e os sintomas. Conforme apresentado 

pelo autor no item sobre “a justificação do conceito de inconsciente”: “(...) os dados da 

consciência apresentam um número muito grande de lacunas; (...) ocorrem com frequência atos 

psíquicos que só podem ser explicados pela pressuposição de outros atos, para os quais, não 

obstante, a consciência não oferece qualquer prova” (Freud, 1915/2006a, p. 172). Garcia-Roza 

(2009), retomando o texto freudiano, pontua que “é nas lacunas das manifestações conscientes 

que temos de procurar o caminho do inconsciente” (p. 171, grifo do autor). Tais ocorrências 

passam a apontar para o caminho em direção ao qual o inconsciente se torna acessível. 

A relevância dessas formações está não apenas no fato de elas possibilitarem condições 

de acesso às representações inconscientes, pela via da escuta psicanalítica, como também pelo 

princípio de que, através do merecido destaque concedido pela psicanálise a elas, é transferida 

a ênfase de importância, até então concedida à consciência. Com isso, essas informações, que 

irrompem o discurso como se tivessem vindo de outro lugar, como se não representassem o 

próprio eu, são destacadas por apresentarem uma narrativa da verdade do sujeito, posto que ali, 

de fato, incide o desejo.  
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Além das concepções dinâmica, topográfica e econômica, propostas por Freud como 

primeira teoria do psiquismo, Lacan (1957[1958]1999), no seminário sobre “A ética da 

psicanálise”, insere a perspectiva ética ao elucidar que o inconsciente é ético. Sob tal 

designação, encontra-se que o inconsciente é o desejo. A esse respeito, Nasio (1999) esclarece 

que, do ponto de vista ético, o inconsciente, marcado pelo desejo, é formalizado como 

“movimento de uma intenção inconsciente que aspira a um objetivo, o da satisfação absoluta” 

(p. 29, grifo do autor). Ao estabelecer a premissa “sujeito do inconsciente”, Lacan 

(1957[1958]1999) assegura que o sujeito está submetido/sujeitado ao inconsciente, não 

podendo se furtar às determinações deste, uma vez que, como representante dos desejos, requer 

sua satisfação. 

Considerando que o inconsciente comporta um movimento de energia libidinal que 

busca frequentemente a satisfação, esta se refere à experiência do desejo. A satisfação adviria, 

portanto, do alcance daquilo que foi intentado. Porém, em última instância, o que se deseja, 

sobretudo, é o incesto, e como este não é permitido, a satisfação total, também, não é obtida. 

Como a satisfação nunca é plena e a energia pulsional não cessa de buscar descarga, o indivíduo 

passa a escolher objetos, que, pretensamente, poderiam proporcionar aquilo que foi 

originalmente ansiado, mas se trata sempre de um objeto substituto. 

Por outro lado, observa-se que aquilo que não encontra na realidade espaço para 

realização pode ser atingido de maneiras auxiliares. Ao invés de insurgir contra as normas e as 

regras que asseguram o convívio social, o desejo ganha uma dimensão de ficção. Não se deve 

assassinar o semelhante, mas pode-se fazê-lo com uma personagem. Não se pode cometer o 

incesto, mas pode-se representar sua concretização por meio da criação imaginária. Além disso, 

é interessante notar como são apreciadas as obras que contêm em seus enredos tramas 

envolvendo temáticas que causariam horror se ocorridas na vida real, mas entusiasmam os 

apreciadores a ponto até mesmo de se torcer para que um criminoso se torne o herói ou se 

desvencilhe da punição pelos delitos cometidos.  

Nesse ponto, a história de Raskólnikov demonstra as tentativas da personagem de obter 

satisfação. O rapaz direciona sua energia para as atividades estudantis e, posteriormente, para 

o planejamento do assassinato da velha usurária. Contudo, como característica dessa satisfação 

parcial, ao concluir o assassinato, até então fantasiado como solução para as frustrações e 

humilhações, percebe-se que, ainda, não se sente completo. Além disso, Raskólnikov falha 

nesse processo de edificar uma alternativa capaz de promover satisfação parcial sem 

comprometer as restrições sociais proibitivas. 
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A esse respeito, é relevante destacar que o sujeito busca essas satisfações parciais e 

substitutivas em várias atividades e as escolhe de acordo com o próprio direcionamento 

pulsional; isto é, aqueles objetos, ações, relacionamentos, que remetem às experiências iniciais 

das pessoas. No que tange ao movimento pulsional, é fundamental retomar Freud (1915/2006c) 

na obra que versa sobre a “Repressão”23. Nesta, o psicanalista afirma haver uma quantidade de 

energia ou de investimento disponível na psique, a qual chamou de quota de afeto.  

Devido ao recalque, as representações inconscientes precisam distinguir caminhos 

através das pulsões. Freud (1915/2006c) delimita três trajetos possíveis ao afeto: no primeiro 

deles, o afeto se mantém como é, ao passo que, no segundo caminho, o afeto passa por 

alterações, tornando-se, qualitativamente, diverso e transformando-se, pois, em medo ou em 

angústia; e na terceira direção, a ideia sofre o recalque, porém o afeto fica livre, podendo 

retornar, sobretudo, sob a forma de angústia.   

Freud (1915/2006c) assegura que a quota de afeto “corresponde ao instinto24 à medida 

que este se afasta da ideia e encontra expressão, proporcional à sua quantidade, em processos 

que são sentidos como afetos” (p. 147). De acordo com a noção descrita, torna-se fundamental 

identificar separadamente o que acontece com a ideia recalcada e o que acomete a energia 

pulsional ligada ao afeto. Tendo em vista que o recalque tem como função evitar o desprazer, 

quando este não é eficiente nessa tarefa, acaba por favorecer que alguma representação escape 

pela barreira da censura, tornando-se acessível. Esse “escape” de informação concernente ao 

afeto possibilita algumas indicações a respeito do trajeto pulsional e das quotas de afeto 

envolvidas nesse processo. 

Evidencia-se que, como seres imersos na cultura, os sujeitos, constantemente, 

estabelecem relações com os demais. É em um mundo repleto de outros que o psiquismo se 

desenvolve, sendo, assim, um prolongamento do psiquismo daqueles com quem se estabelece 

contato. Lacan (1954[1955]/1985), em “O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise”, 

certifica que o desejo é o desejo do Outro, referindo-se à questão da constituição da identidade, 

que precisa dos contatos com elementos externos para se desenvolver. Depreende-se, disso, que 

os sujeitos se identificam com as pessoas com as quais mantêm relações. Estas configuram 

 
23 O termo repressão aparece na tradução realizada pela editora Imago. Contudo, sabe-se que essa não é a melhor 

correspondência em língua portuguesa para o conceito. Dessa forma, nos demais trechos nos quais o conceito de 

repressão for utilizado, será feita a opção pelo termo recalque.  
24 O termo instinto aparece na tradução realizada pela editora Imago. Contudo, sabe-se que essa, assim como ocorre 

com a repressão, não é a melhor correspondência em língua portuguesa para o conceito. Dessa forma, nos demais 

trechos nos quais o conceito de instinto for utilizado, será feita a opção pelo termo pulsão. 
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imagens, que passam a ser admiradas e seguidas, passando a representar-se-á um ideal para o 

sujeito. 

Em vista disso, a noção de inconsciente ético demonstra que, com seu modo particular 

de funcionamento, este remonta à questão do desejo, posto que essa instância psíquica está 

repleta de representações dos afetos experimentados ao longo da vida, comportando uma fonte 

exigente de descarga dessa energia pulsional. Contudo, em virtude da não consecução plena da 

satisfação, elegem-se objetos substitutivos, que são perseguidos pelo sujeito, para obter uma 

parcela dessa satisfação. A fim de analisar melhor esse quadro, perpassaremos pela pulsão e 

suas incidências no tocante ao desejo. 

 

5.1.3 O desejo e sua relação com a pulsão 

 

A todo instante, quando se pesquisa a questão do desejo, depara-se com a indicação de 

que o referido conceito comporta uma espécie estreita de relação com a formulação tocante à 

pulsão. Tendo em vista o paralelo traçado nos trabalhos sobre esse tema bem como a recorrente 

assinalação de que há uma amarração entre as noções de desejo e de pulsão, faz-se primordial 

contextualizar a última e verificar a conexão existente entre ela e o desejo. 

Inicialmente, Freud (1905/2006b) retrata a pulsão, no texto que versa sobre os “Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade”. Neste, afirma que a pulsão pode ser compreendida como 

representante psíquica proveniente de uma fonte somática, que estimula o sujeito com 

frequência. Além disso, frisa que, nestas, o estímulo é produzido internamente ao sujeito, não 

sendo oriundo de uma excitação externa. Como o autor não se estendeu na construção teórica 

da noção em destaque no referido texto, importa seguir em direção ao momento no qual uma 

estruturação teórica de fato começou a ser delineada. 

Assim, em 1911, na obra “Formulações sobre os dois princípios do funcionamento 

mental, Freud estabelece que a neurose teria como função o afastamento do sujeito da realidade. 

Com isso, sustenta que “os neuróticos afastam-se da realidade por achá-la insuportável – seja 

no todo ou em parte” (Freud, 1911/2006, p. 237). Seguindo essa observação, o autor busca 

investigar a participação do mundo externo na estrutura das neuroses.  

O aparelho psíquico engendra esforços, a fim de evitar o desprazer. Esse processo foi 

nomeado como princípio de prazer. Em oposição a este, o autor identificou haver uma 

perturbação ocasionada pelas exigências das necessidades internas. Porém, tais desejos não 

encontram satisfação na realidade, acarretando a premência de se estabelecer um novo princípio 

de funcionamento, que considerasse a realidade externa e as oposições ao exercício do desejo 
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que esta impõe. Nesse ínterim, o recalque exerce uma importante função, no intuito de verificar 

se as exigências internas são passíveis de realização no mundo externo; isto é, se estão de acordo 

com a realidade. 

Diante disso, nota-se um processo de pensamento capaz de viabilizar certa tolerância à 

tensão ensejada pelo adiamento da satisfação. Entretanto, uma atividade permaneceu sob os 

auspícios do princípio de prazer, a fantasia, uma vez que esta rompe com a sujeição ou a 

necessidade de elementos reais para alcançar a satisfação, dedicando-se à criação alucinatória 

de uma realidade que remonte à execução do desejo. 

 Nesse momento, Freud (1911/2006) estabelece um destaque essencial ao artista, pois 

compreende que este consegue acomodar os dois princípios de funcionamento: 

  

Um artista é originalmente um homem que se afasta da realidade, porque não pode concordar com a 

renúncia à satisfação instintual que ela a princípio exige, e que concede a seus desejos eróticos e 

ambiciosos completa liberdade na vida de fantasia. Todavia, encontra o caminho de volta deste mundo 

de fantasia para a realidade, fazendo uso de dons especiais que transformam suas fantasias em verdades 

de um novo tipo, que são valorizadas pelos homens como reflexos preciosos da realidade. Assim, de 

certa maneira, ele na verdade se torna o herói, o rei, o criador ou o favorito que desejava ser, sem seguir 

o longo caminho sinuoso de efetuar alterações reais no mundo externo (...) (p. 242).  

 

De tal modo, a criação artística se configura como uma maneira peculiar de conciliar os 

princípios de prazer e de realidade. A arte ocasionaria um escape, pela construção de espaço 

socialmente aceitável para a realização dos desejos, uma vez que rompe com a pura necessidade 

de alcance dos objetos de anseio, mas se funda na fantasia como forma de descarga de prazer. 

É curioso que o apreço pelas mais variadas manifestações artísticas provoque prazer, também, 

naqueles que apenas as contemplam. Todavia, a formulação freudiana assinala que todos estão 

submetidos às exigências do mundo externo e sofrem com o desprazer que estas proporcionam, 

encontrando eco para suas frustrações nas obras produzidas pelos artistas.  

“Crime e Castigo” parece memorável no que tange à utilização da fantasia como 

substituta de uma satisfação parcial. No entanto, Raskólnikov demonstra-se ineficiente em 

manter seu direcionamento pulsional apenas na esfera da fantasia, acabando por transferir uma 

atividade ficcional, imaginária, para a realidade, no plano da ação. Isso posto, nota-se que a 

personagem não consegue desenvolver e manter uma maneira saudável e socialmente 

convalidada para obter satisfação parcial e lidar com seu mal-estar.  

Em 1915, teve-se um redirecionamento do relevo concedido pelo psicanalista à pesquisa 

sobre as pulsões25. Com isso, o autor, efetivamente, se debruça sobre a temática, desenvolvendo 

 
25 No decorrer da obra freudiana, são introduzidos outros temas que comportam certa correlação com a pulsão. 

Seriam estes a pressão, que denota a fonte motora da primeira. Sempre há uma ação, um movimento, mesmo que 



83 
 

uma série de observações e aprimorando a ideia em torno dos mecanismos envolvidos na 

pulsão. Conforme notado, há certa confusão no que tange à diferenciação entre estímulo e 

pulsão, porém se pode afirmar que os dois não se equivalem, uma vez que existem estímulos 

variados que incidem sobre o psiquismo além dos provenientes da pulsão. Freud (1915/2019), 

também, garante que a última exerce uma força contínua e que, considerando ser proveniente 

do próprio corpo, não cabe buscar fontes externas. Devido a isso, não há como dissuadi-la.  

O autor conclui que as “pulsões (...) são os verdadeiros motores dos progressos que 

conduzem o sistema nervoso, com sua infindável capacidade de realização, ao seu tão elevado 

patamar atual de desenvolvimento” (Freud, 1915/2019, p. 23). Sob essa premissa, Freud 

(1915/2019) anuncia que o que impele a humanidade a progredir, a se desenvolver e a se 

direcionar à alguma atividade ou ação está diretamente ligado a um processo proveniente do 

interior do psiquismo de cada um. 

Enriquecendo a compreensão no que concerne às pulsões, Freud (1915/2019) discorre 

sobre os tipos de pulsão encontrados no trabalho analítico até o momento em que o texto em 

relevo foi editado. Naquele instante, aparecem, de maneira distinta, as pulsões do eu ou de 

autopreservação e as pulsões sexuais, sobre as quais, inicialmente, afirma que há “um conflito 

entre as exigências da sexualidade e as do Eu26” (Freud, 1915/2019, p. 31). Essas exigências 

acarretam ao sujeito padecer de certas enfermidades, uma vez que a satisfação pulsional e sua 

insistência em emergir exigem que o Eu busque satisfação por meio de mecanismos de defesa, 

que proporcionem um alívio, mesmo que parcial, da pulsão. 

A pulsão sexual, cuja primazia é objeto de destaque na obra freudiana, corresponde a 

uma manifestação pulsional e não se restringe à atividade sexual biológica. Essa acepção 

freudiana da pulsão sexual traça uma alteração significativa na maneira pela qual a sexualidade 

humana era, até então, compreendida, posto que desloca a ênfase do sexo, apenas como 

necessidade orgânica e de cunho reprodutivo, para uma função ligada à satisfação pulsional. 

 
a pulsão seja direcionada à passividade. Outro tópico explanado diz respeito à meta, que, invariavelmente, é a 

satisfação. É relevante o fato de que se encontram “pulsões inibidas em sua meta”, ou seja, pleitos que demandam 

satisfação, mas que, por inibição ou desvio, retêm uma parcela de investimento que não é escoada. Por sua vez, o 

objeto é aquilo que foi eleito, por meio do qual a pulsão atinge sua meta, podendo ser os mais diversificados 

possíveis tendo em vista que são designados, de maneira arbitrária, com o fim de conquistar a satisfação tão 

ansiada. Por último, a fonte representa um órgão ou um fragmento do corpo, caracterizado pela presença de um 

estímulo psíquico, que incide sobre o corpo. 
26 Na tradução ao texto de 1915, realizada pela editora Imago, utiliza-se o termo ego devido à tradição 

estadunidense da qual deriva o texto que foi trazido no Brasil. Entretanto, optou-se pela tradução lançada em 2019 

realizada pela editora Autêntica, uma vez ter sido esta efetivada a partir da obra original, em alemão, e passando 

por uma revisão mais cuidadosa no tocante ao significado que possuísse a melhor correspondência conceitual em 

língua portuguesa. O mesmo será aplicado ao termo isso, anteriormente encontrado como id e supereu, tratado 

como superego. 
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Nessa perspectiva, a sexualidade adquire a conotação de algo imanente ao psiquismo e essencial 

no que diz respeito às manifestações psíquicas. 

Em contrapartida, as pulsões do eu são fontes provenientes do próprio eu, que, a 

princípio, era tomado como fora da sexualidade. Haveria, segundo Freud (1915/2019), um 

embate entre essas duas pulsões, conquanto a natureza imponderável da sexualidade, que acaba 

por exercer primazia sobre os processos psíquicos, acarretam um desequilíbrio para o ego em 

virtude das exigências das pulsões sexuais que se precipitam sobre o corpo do sujeito. Tal 

situação requer que o aparelho psíquico crie mecanismos com o objetivo de regular essa 

exigência pulsional, implementando métodos para balancear essas aspirações e criando os 

mecanismos de defesa psíquica.  

No decorrer dos anos, com a identificação de outras modalidades de sofrimento 

psíquico, a teoria fundamentada no texto “As pulsões e seus destinos” (Freud, 1915/2019) 

começou a se mostrar insuficiente para abarcar o entendimento a respeito da sexualidade. Haja 

vista a descoberta de que as pulsões do eu não eram dessexualizadas e que a pulsão sexual, 

antes vista como oposta ao eu e capaz de ameaçá-lo, a partir de então, passou a ser elaborada 

como parte essencial da própria constituição do eu27.  

Isso posto, em 1920, em “Além do princípio do prazer”, o psicanalista retoma a oposição 

entre as pulsões do eu e as sexuais. Tal acontecimento se deve à percepção de que a noção sobre 

a qual o psiquismo se movimenta em direção à satisfação, ou seja, ao prazer, evitando o 

desprazer, demonstrou-se insuficiente para explicar a multiplicidade de funcionamentos 

psíquicos, que se pode encontrar no trabalho psicanalítico. O reconhecimento de que muitos 

pacientes repetiam situações traumáticas e que poderiam funcionar, de modo masoquista, 

impingindo ou solicitando sofrimento contra si próprio, está no cerne da questão que levou 

Freud (1920/2006) a implementar uma reformulação teórica, capaz de abarcar, de maneira mais 

satisfatória, esse contratempo. 

Na segunda concepção no tocante às pulsões, Freud (1920/2006) engendra uma nova 

oposição, agora entre pulsão de vida e pulsão de morte. Essa última se refere à disposição do 

organismo a retornar a um determinado estado inorgânico. De acordo com o autor, a pulsão de 

morte impele os indivíduos a procurarem por descarga imediata, que se caracteriza por um 

 
27 Essa modificação teórica, trabalhada inicialmente na obra “Sobre o narcisismo: uma introdução”, ocasionou a 

Freud (1914/2006b), após a descoberta do narcisismo, o surgimento de uma complexidade ainda mais contundente. 

Devido à construção da teoria na perspectiva do dualismo, este foi perdido quando a tônica da questão da 

sexualidade foi redirecionada para a oposição entre a libido do ego e a do objeto. Estes, na verdade, constituem 

duas parcelas da pulsão sexual, perdendo-se o caráter de duplo polo presente, até então, nas pulsões identificadas. 

 



85 
 

esforço, a fim de regressar ao estado em que supostamente não havia tanta tensão, buscando, 

assim, regredir ao estado inanimado. As exigências do cotidiano bem como a realidade externa 

se impõem ao sujeito causando-lhe incômodos ao fixar-se como elemento externo, que provoca 

impactos no interior do indivíduo. Diante dessas perturbações, o psiquismo busca escoamento 

instantâneo, visando à aniquilação de qualquer tensão que possa ameaçar seu funcionamento.  

Por sua vez, a pulsão de vida seria composta por uma energia voltada às novas 

produções. Constituída pela natureza sexual, esta impulsiona à ação, porém não mais de retorno 

ao inorgânico, mas de criação. Inicialmente, os princípios distintivos da pulsão de morte 

causaram certa confusão para se conceituarem as duas pulsões, uma vez que se encontra uma 

sobredeterminação do princípio do prazer, haja visto que o aparelho psíquico visa à manutenção 

do menor nível possível de excitação ou, ao menos, de uma manutenção constante de 

determinado estado.   

A pulsão de vida comporta uma tentativa recorrente de atingir a satisfação, porém esta 

é sempre parcial e incompleta. Por essa razão, o sujeito continua sempre desejando. Nesse caso, 

haveria, então, um objeto inicial, para o qual se dirige a pulsão com o objetivo de experimentar, 

novamente, uma primeira sensação de completude embora isso não seja viável. 

Como se pode constatar, a pulsão condiz com o desejo. Por intermédio de uma 

experiência originária de satisfação, estabelece-se, no indivíduo, a condição de desejante. Dessa 

feita, passa-se a repetir trajetórias reconhecidas, cuja finalidade é a retomada desse estado 

inicial de satisfação. A matriz capaz de instaurar o desejo procede da expectativa de obter o 

prêmio absoluto, a satisfação. No entanto, essa satisfação será sempre parcial e, desse modo, 

será o motor do desejo, porque este, na tentativa recorrente de reencontrar o objeto de satisfação, 

obterá apenas uma parcela desta, pois esse reencontro sempre será faltoso. 

Nesse caso, o desejo se configura como um movimento constante, que impele o sujeito 

tanto à ação, caracterizada pela pulsão de vida, quanto ao ostracismo, marca fundamental da 

pulsão de morte. Isso posto, o sujeito pode se dirigir nas escolhas que estabelece ao longo da 

vida de maneira produtiva ou destrutiva. Assim, a pessoa passa a se conduzir diante da pulsão 

de maneira ambivalente, ao mesmo tempo em que há um direcionamento para a criação e para 

a construção de projetos. Tendo as pulsões orientadas como uma espécie de motor na busca de 

objetos de suplência, mantêm-se expectativas e planejamentos futuros, mobilizando reações 

balizadas pela rejeição a tudo que possa provocar frustração. Isso pode ser identificado, entre 

outras coisas, na tentativa de evitar que o desprazer se instaure.  

Como se verá de maneira mais pormenorizada no capítulo 6, destinado à análise da obra 

“Crime e Castigo”, Raskólnikov demonstra esta dubiedade, posto que, inicialmente, se volta 
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para si mesmo, passando dias trancado em casa sem realizar qualquer atividade, e, depois, 

começa a se movimentar. Entretanto, sua atividade não remete à pulsão de vida no sentido da 

construção de uma nova possibilidade ou perspectivas para criar um fazer diante do mal-estar. 

Pelo contrário, o que se observa na personagem em questão é uma atuação destrutiva. 

Tal identificação remonta ao que Freud (1923/2006) indicou no texto sobre “O ego e o 

id”. Neste, é demonstrada a existência de uma tendência do sujeito para extrair da doença 

alguma satisfação, uma vez que encontra dificuldades para se desvencilhar dos desejos 

socialmente recrimináveis. Tal movimento está intrincadamente próximo às questões que 

envolvem o sentimento de culpa. Dessa feita, urge avaliar as imbricações que tangem ao 

conceito de culpa. Contudo, para se alcançar o sentimento de culpa, faz-se imprescindível 

percorrer as noções de complexo de Édipo e de castração tendo em vista que são pontos de 

amarração presentes na teoria da culpa. 

 

5.2 Édipo: a passagem do desejo à culpa 

 

O percurso psicanalítico realizado por Freud designa o complexo de Édipo como o mito 

fundador de sua teoria. Como ponto de ancoragem estrutural e relevante na obra freudiana, para 

o entendimento das relações do sujeito consigo e com o outro, o Édipo e sua organização 

estrutural delimitam as funções e os lugares de personagens fundamentais para a estruturação 

psíquica do sujeito. Amparados na importância dessa representação inconsciente, será iniciado 

o percurso sobre a história desse complexo para maior esclarecimento dessa representação 

estruturante do psiquismo.   

“Édipo Rei” retrata uma tragédia do teatro grego. Esse clássico, escrito por Sófocles 

(427 a.C./2005) e marcado por um período áureo da tragédia grega, foi representado nos 

festivais, em adoração ao Deus Dionísio, durante o século V a.C. Naquele período, as tragédias 

eram encenadas em praça pública e remetiam à possibilidade de cultuar e promover uma espécie 

de transe por meio do qual os participantes experimentavam uma forma de ligação com o 

sublime, com aquilo que está além da realidade presente imediata, bem como assumiam uma 

persona, capaz de provocar a representação de diferentes tipos e personalidades. Esse culto não 

era privilégio apenas dos atores profissionais como também do coro, composto por amadores, 

que eram convocados à encenação e, também, à descarga de prazer provocada pela 

mimetização. 

Freud (1917/2006), ao reconhecer que “o ego não é senhor em sua própria casa” (p. 

153), reafirma o desconhecimento que o homem possui sobre suas paixões. Da mesma forma, 
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Édipo não é senhor de seu destino, não por desconhecimento dos fatos, transmitidos a ele por 

meio do Oráculo, mas por ignorar que, embora acreditasse estar fugindo da previsão, se 

encaminhava para a concretização do que a divindade anunciara, funcionando, de maneira 

incerta, para a realização do desejo – não admissível – do incesto.  

“Édipo Rei” compartilha com a humanidade o anseio pela própria identidade. O herói 

se movimenta em busca de saber sobre si mesmo. A trama edípica, ainda, apresenta a habilidade 

de demonstrar uma certa liberdade de ação diante dos ditames dos deuses. A insubmissão de 

Édipo, que tenta reescrever seu destino, demonstra a tentativa de romper com o programado, 

mas, por suas próprias características de personalidade, acaba por se conduzir à consumação do 

prenúncio. A personagem dramática acessa a profecia sobre seu futuro, devido à vontade de 

saber, quando começa a investigar o mal que assolava a cidade sem perceber que sua procura o 

levaria à realização do Oráculo.   

A personagem em relevo é emblemática, não apenas para os amantes das artes e para o 

senso comum, mas, principalmente, por retratar o desejo do filho pela mãe, tornando-se figura 

fundamental para a teoria psicanalítica. A correlação do mito em estudo e o complexo descrito 

por Freud, em alguns textos, marca a estrutura metafórica do inconsciente ao abordar os desejos 

e as proibições aos quais todos estão submetidos. Diante dessa proibição, ligada ao recalque, 

desvela-se o surgimento dos sintomas provenientes das proibições e dos conflitos psíquicos. 

A amarração entre o mito e a teoria psicanalítica perpassa a possibilidade de extrair de 

uma tragédia particular e remotamente construída uma relação com cada sujeito e com a 

humanidade. Dessa forma, as narrativas mitológicas concedem uma ilustração do drama 

cotidiano presente na população em geral. Este fator – de tragédia compartilhada – pode ser 

constatado nos relatos de Freud (1950[1892-1899]/2006) sobre seus próprios sonhos e seus 

sintomas.   

O exame de algumas cartas enviadas por Freud (1950[1892-1899]/2006) ao amigo 

Fliess auxilia na compreensão do processo pelo qual o próprio Freud percorreu para realizar a 

descoberta do complexo de Édipo. Na “Carta 69”, o autor declara seu descontentamento com 

os resultados de seu trabalho a ponto de afirmar não mais acreditar na sua neurótica. Na mesma 

correspondência, acentua não ser possível, quando se refere ao inconsciente, distinguir entre a 

realidade e a ficção, tal como Freud (1950[1892-1899]/2006) pensava durante a teorização 

concernente à sedução. Porém, o médico descobriu que as narrativas colhidas se relacionavam 

à fantasia, e não a um fato da realidade, conforme acreditava anteriormente, mas se referiam ao 

momento da vivência do complexo edípico.  
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Em continuidade às comunicações feitas ao amigo Fliess, na “Carta 70”, Freud 

(1950[1892-1899]/2006) descreve fragmentos de sonhos diversos, que teve com uma babá mais 

velha, com a qual, em determinado momento, viajou para Viena, e, devido a ter dormido junto 

com a senhora e, possivelmente, tê-la visto nua, despertou-lhe desejos sexuais. Na referida 

produção onírica, aparecem, ainda, outros familiares como o irmão mais velho de Freud, um 

irmão mais novo, que falecera pouco tempo após o nascimento, e alguns sobrinhos. Contudo, 

naquele momento, Freud (1950[1892-1899]/2006) analisa tais sonhos, ligando-os à insatisfação 

com o próprio trabalho e à crença de que seria impotente como terapeuta, afirmando que o 

sonho poderia ser resumido como mau tratamento, uma vez ter relacionado a imagem de notas 

vistas no sonho e as moedas que a babá o fazia furtar e entregar para ela. 

Mais adiante, na “Carta 71”, a questão é melhor elucidada. Após uma conversa com a 

mãe, na qual questiona sobre a antiga babá, e a genitora lhe conta que, após o nascimento de 

uma irmã mais nova, Anna, a família descobriu que a babá furtava objetos e dinheiro. Diante 

dessa nova informação, Freud (1950[1892-1899]/2006) esclarece que, no sonho, a babá 

representava, ao mesmo tempo, ele e a mãe do médico, que, em sonho anterior, aparece como 

alguém de quem o autor não deveria ter cobrado pelo tratamento. 

Na mesma correspondência, Freud (1950[1892-1899]/2006) relata outro extrato de 

sonho, no qual aparecia seu irmão mais velho abrindo um guarda-louça, a pedido do sonhador, 

a fim de procurar por sua mãe, que estaria desaparecida, supostamente tendo-o abandonado. Ao 

verificar que a mãe não estava dentro do móvel citado, começou a chorar. Conquanto, sua mãe 

aparece. Após a descoberta de que a babá seria uma ladra, ficou mais acessível a identificação 

de que o pedido destinado ao irmão, para que abrisse o móvel, à procura de sua mãe, fazia 

alusão a um termo, provavelmente, utilizado para se referir ao desaparecimento da babá, de que 

ela estava trancafiada ou encaixotada. Com isso, foi possível desvendar a troca das personagens 

no sonho – a mãe pela babá. 

Terminada toda a digressão pelos excertos dos sonhos relatados por Freud (1950[1892-

1899]/2006), este conclui que toda a questão se passava ao redor do desejo dele pela própria 

mãe, acarretando uma rivalidade com o pai. O autor, também, infere que o sentimento 

incestuoso não é algo isolado, experimentado por poucas pessoas, mas, na verdade, é algo 

universal. Diante disso, expõe-se a força de “Édipo”, destacando que o mito grego captura algo 

relativo a todas as pessoas mesmo contra a mais contundente resistência. Nas referidas cartas, 

encontram-se os primórdios da identificação do desejo incestuoso pela mãe e sua consequente 

ligação ao mito “Édipo Rei”, cuja trajetória, devido ao compartilhamento da experiência do 

desejo com a humanidade, garantiu sua titulação como complexo de Édipo. 
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A esse respeito, Roudinesco e Plon (1998) afirmam que “o complexo de Édipo é uma 

noção tão central em psicanálise quanto a universalidade da interdição do incesto a que está 

ligado” (p. 166). Tal premissa simboliza um retrato do desejo inconsciente por um dos genitores 

e a especial rivalidade com o outro genitor. Isso pode ocorrer entre a criança e o genitor do sexo 

oposto, o do mesmo sexo ou, ainda, uma mescla das duas formas. Essa manifestação, 

geralmente, acontece entre os três e os cinco anos de idade, tendendo ao enfraquecimento 

próximo ao período de latência e sendo concluído após a puberdade. O fechamento desse 

processo indica uma nova posição para o sujeito relativa à escolha de objeto. 

Conquanto o criador da psicanálise não tenha escrito um texto único para abordar o 

complexo de Édipo e o significado deste para a psicanálise, pode-se encontrar vestígios do 

conceito ao longo de toda a obra freudiana. Freud foi o primeiro a utilizar a referida narrativa 

mitológica como alegoria para o processo psíquico em exame.   

Ainda de acordo com Roudinesco e Plon (1998), a primeira comunicação contendo uma 

interpretação de “Édipo Rei” foi endereçada ao amigo Fliess em 1897. Na referida publicação, 

Freud (1950[1892-1899]/2006) pontua que  

 

cada pessoa da plateia foi, um dia, em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada qual 

recua, horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a realidade, com toda a carga de 

recalcamento que separa seu estado infantil do seu estado atual (p. 316).  

 

Nessa comunicação, o autor declara ter percebido a universalidade do Édipo, decorrente 

das primeiras experiências de vida, marcadas pelo sentimento amoroso nutrido pela mãe, 

acarretando hostilidade contra o pai.  

Não apenas a observação do desejo libidinoso por um dos genitores acompanha as 

crianças como também o complexo responsável pela finalização do estágio intitulado edipiano, 

o complexo de castração28. Assim, o Édipo é arrematado pelo reconhecimento da figura do pai, 

impondo-se como entrave à concretização do desejo incestuoso. Desvinculando-se do 

investimento direcionado à mãe, o menino passa a uma identificação com esse pai, 

consequentemente tendo essa passagem como matriz para as novas escolhas de objeto 

realizadas. 

Se a angústia de castração está encarregada de proporcionar a saída do complexo de 

Édipo no menino, na menina, essa mesma angústia é responsável pelo início do Édipo. Todavia, 

 
28 Segundo Roudinesco e Plon (1998), após a identificação do contraste entre a anatomia feminina e a masculina, 

a criança sofre com uma ameaça inconscientemente sentida de que, no caso dos meninos, o órgão genital pode ser 

retirado e, no caso das meninas, o órgão outrora lhe foi cortado. 
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na menina, são encontradas duas respostas possíveis ao complexo de castração: a angústia e a 

inveja do pênis. Na primeira delas, a menina não se ressente pela perda de um pênis, uma vez 

que nunca o possuiu, mas de ser preterida no amor do objeto amado. Dessa maneira, a angústia 

seria proveniente do medo de perder o amor. Já na segunda opção, a menina, ao perceber que 

não possui um pênis, assim como sua mãe, passa a se opor a esta, encontrando como saída, para 

sua falta, o desejo por ter um filho do pai. Esse desejo por um filho, impossibilitado de se 

realizar com o pai, é reeditado, passando a orbitar em torno de um outro homem, eleito para 

completar seu desejo.  

Destaca-se que, após o período descrito, tanto o menino quanto a menina experimentam 

a perda do objeto desejado, a mãe, subordinando-se ao universal da lei, a proibição do incesto. 

Dessa forma, a lei se apresenta como instância que marca a presença de uma punição àqueles 

que não se submeterem à norma. Essa instância, responsável pela manutenção do imperativo 

da culpa, que será melhor elucidado, é o supereu.  

 

5.3 O supereu como instância agenciadora da culpa  

 

Fazendo um percurso pela primeira tópica freudiana, marcada pelo aforismo de tornar 

consciente o inconsciente, Freud (1920/2006) constatou certa insuficiência nesse processo, uma 

vez que algo da ordem de uma insistência e da recorrência do sintoma persistia. Desse modo, 

Freud se dirige ao ano de 1920 e, no texto “Além do princípio do prazer”, identifica a 

necessidade de avançar na teoria até então elaborada, para abarcar o conceito de pulsão de 

morte, no qual já integra um mais além do princípio do prazer recém-descoberto. Cabe frisar 

que há um percurso teórico até a identificação da pulsão de morte, que foi abordado no item 

5.1.3 da presente dissertação.   

Em “O ego e o id”, Freud (1923/2006) estrutura a teoria da segunda tópica, dividindo o 

aparelho psíquico em isso, eu e supereu. Esse avanço da teoria surge para abarcar o conceito de 

pulsão de morte, delimitado pelo autor após a formulação da primeira tópica, que estabelece a 

divisão do aparelho psíquico em consciente, pré-consciente e inconsciente. Alguns anos depois 

de ter procedido à organização da primeira tópica, especialmente referenciado pelas descobertas 

reproduzidas nos textos “Além do princípio o prazer”, de 1920, e “Psicologia de grupos e a 

análise do ego”, de 1921, houve a apreciação do campo pulsional, da compulsão à repetição e 

da questão da identificação como elementos primordiais para a revisão metapsicológica 

realizada. A partir disso, o autor identifica que essa primeira divisão não contemplava toda a 
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complexidade do aparelho psíquico, então constituindo a segunda tópica, na qual já integra um 

mais além do princípio do prazer e a pulsão recém-descoberta. 

Considerando o supereu um conceito fundamental para a análise realizada na presente 

dissertação, será percorrida a incidência deste na primeira e na segunda tópicas. Conforme 

exposto anteriormente, a primeira das estruturas topográficas demonstrada por Freud dividia o 

aparelho psíquico em inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Tal abordagem foi utilizada 

pelo psicanalista até 1920, momento no qual reelaborou sua concepção teórica e estruturou a 

chamada segunda tópica, responsável por dividir o aparelho psíquico em eu, isso e supereu.  

A segunda tópica, ou modelo estrutural, seria, então, uma ampliação da primeira, porém 

servindo de substituta a esta. Contudo, a descoberta da segunda tópica acabou por endossar que 

o inconsciente não era o único representante do recalcado, mas que havia outras instâncias no 

aparelho psíquico, cuja representação remetia ao inconsciente.   

Embora o supereu tenha sido formalizado a partir do texto “O ego e o id”, no qual Freud 

(1923/2006) o estabelece como um agente de crítica, pode-se identificar os primórdios de sua 

elaboração teórica em trabalhos realizados antes de 1920; portanto, delimitados como 

representantes da primeira tópica freudiana, em especial em “Sobre o narcisismo: uma 

introdução”, texto de 1914. Isso posto, na intitulada primeira tópica, o supereu aparece, em 

alguns momentos, confundido com uma espécie de consciência especial, conforme se pode 

verificar na obra “Atos obsessivos e práticas religiosas”.  

No citado texto, Freud (1907/2006) assegura a existência do recalcamento de ideias 

opostas à consciência, incompatíveis com aquilo que a consciência é capaz de admitir. Essa 

seria uma espécie de consciência diferenciada, marcada por certa moralidade, exemplificada 

pelo autor por meio da presença de atos repetitivos e recobertos por cerimônia, como se pode 

observar nos casos de neurose obsessiva. 

Continuando o percurso freudiano, em 1923, momento em que Freud implementa a 

segunda tópica do aparelho psíquico, ele apresenta duas tendências para o superego: uma 

vinculada às proibições e outra vinculada à reivindicação do ideal. No primeiro sentido, o 

supereu é herdeiro do complexo de Édipo e manifesta-se, muitas vezes, na obra freudiana como 

sinônimo de Ideal do eu29. Posteriormente à dissolução do complexo de Édipo, a criança se 

identifica com o pai, pois este desfruta do amor da mãe, tornando o pai um Ideal a ser seguido. 

 
29 O Ideal do eu é descrito por Freud (1923/2006) como um elemento sobre o qual se oculta a primeira e mais 

importante identificação de um indivíduo: a sua identificação com o pai em sua própria pré-história pessoal. Isso, 

aparentemente, não é, em primeira instância, a consequência ou resultado de uma catexia do objeto. Trata-se de 

uma identificação direta e imediata, e se efetua mais primitivamente do que qualquer catexia do objeto. 
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O supereu assume a exigência de atender ao Ideal, tornando-se instância severa de punição a 

toda e qualquer manifestação discrepante desse Ideal, impondo ao sujeito condutas adequadas 

ao cumprimento da aspiração a perfeição e passando, assim, a exigir um funcionamento 

conforme o idealizado. No entanto, mesmo com as restrições impostas pelo supereu, causando 

conflitos e necessidade de punição, o aparelho psíquico extrai prazer do desprazer, da 

severidade com a qual se articula pela via superegoica. 

Esse ponto é essencial para a interpretação do comportamento adotado por Raskólnikov 

na trama deslindada em “Crime e Castigo” tendo em vista que, segundo esta leitura, a 

personagem demonstra a presença dessa instância superegoica extremamente atuante. Dessa 

forma, vêem-se uma constante cobrança e o sofrimento proveniente dessa dinâmica, mas, 

apesar disso, o rapaz parece obter certa satisfação em ser descoberto como culpado.  

Entretanto, essa não é a única maneira como o supereu é trabalhado na obra freudiana. 

Outra vertente encontrada para o conceito remete ao estabelecimento do supereu como corolário 

do isso. Essa vinculação remontaria ao supereu em fase anterior do desenvolvimento; portanto, 

antes do complexo de Édipo. Ao estabelecer a teoria estrutural, Freud (1923/2006) apresenta o 

inconsciente como aquele que qualifica o isso e aplica-se em parte ao eu e em parte ao supereu.  

Conforme Freud (1923/2006) esclarece, o supereu possui uma natureza contraditória. 

Ao mesmo tempo em que se configura como uma espécie de parceiro do eu, a fim de conter o 

isso, estabelece estreita relação com o último. Desse modo, o supereu exerce uma função dúbia 

impondo limites aos desejos ao mesmo tempo em que assegura a manutenção da pulsão no isso. 

Todavia, Freud (1923/2006) destaca, sobremaneira, a função de exercer vigilância 

constante e promover o sentimento de culpa. Essa dimensão, altamente punitiva, remete ao 

exercício da função paterna, responsável pelo estabelecimento das normas e de observação 

constante da conduta. Em contrapartida, o supereu, também, realiza atribuições do Ideal do eu, 

que, narcisicamente, provoca angústia.  

Outro elemento fundamental que aparece ao se analisar o supereu é a maneira 

implacável com a qual busca suprimir as exigências pulsionais. Freud (1930[1929]/2006) 

retrata a questão da violência como uma característica comum a todos os seres humanos, porém 

ela foi destinada a um mecanismo de controle devido à necessidade humana de viver em grupos. 

Essa hostilidade, sobrepujada pela renúncia à pulsão, não perde sua força. Pelo contrário, 

intensifica-se, cada vez mais, à medida que uma nova abstenção ao escoamento pulsional é 

exigida, retornando para o próprio eu. Isso posto, identifica-se que, quanto mais o sujeito 

consegue refrear sua pulsão agressiva dirigida ao ambiente externo, mais se torna severo 
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consigo. Essa severidade pode ser identificada no sentimento de culpa. Por conseguinte, o 

conceito será analisado no item que segue. 

  

5.4 O sentimento de culpa em Freud  

 

A análise do texto freudiano evidencia que o conceito de culpa aparece como elemento 

central em sua obra, uma vez que esta se fundamenta nas concepções de inconsciente, recalque 

e conflito. O que resta do complexo de Édipo é o sentimento de culpa em cada sujeito. Essa 

ideia aparece, inicialmente, quando Freud (1913[1912]/2006) faz menção à origem do 

sentimento de culpa no texto “Totem e tabu”. Neste, a culpa está relacionada ao ato parricida, 

proveniente do assassinato do pai da horda primitiva executado pelos filhos. Isso posto, a culpa 

seria originária do sentimento que emerge nos filhos após cometerem o parricídio.  

Em “Duas histórias clínicas: O ‘pequeno Hans’ e o ‘Homem dos Ratos’”, Freud 

(1909/2006) relaciona o sentimento de culpa à neurose obsessiva passando pelas 

autodepreciações e autoacusações. O termo, também, tem papel relevante nos apontamentos 

sobre o masoquismo. Em “Totem e tabu”, o autor desenvolve a ideia de que a cultura está 

fundamentada na culpa proveniente do assassinato do pai primitivo e nos tabus decorrentes 

desse ato: a proibição do incesto e a submissão à autoridade do pai. De acordo com essa ideia, 

a relação, constantemente conflituosa, entre o sujeito e seu meio social é especialmente 

perturbadora devido ao sentimento de culpa sentido pelos sujeitos e reeditada nas relações 

sociais. Em consonância com esse apontamento, em “O ego e o id”, Freud (1923/2006) associa 

o sentimento de culpa como simultâneo ao surgimento do supereu, demarcando a importância 

do tema para o agrupamento e o laço social. 

Destacando o sentimento de culpa como importante embaraço ao desenvolvimento da 

civilização, Freud (1930[1929]/2006), em “O mal-estar na civilização”, demarca a culpa em 

articulação com a angústia tendo em vista que os sujeitos se sentem culpados pelos seus desejos 

e se angustiam diante da possibilidade de serem destituídos do lugar de objeto amado. De 

acordo com tal posicionamento, em “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho 

psicanalítico”, o autor determina o sentimento de culpa como anterior à prática do crime, e não 

como uma sensação decorrente deste; ou seja, experimentado após a efetivação da ação 

contrária às normas.   

Siqueira (2015) ressalta: 
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(...) duas situações para a origem do sentimento de culpa. Freud (1929/1974) nos fala que a primeira 

situação decorre do medo da autoridade e do temor de perder o seu amor; e a segunda situação é aquela 

em que o sentimento de culpa surge do medo do supereu. E mais, ele diferencia, na primeira situação, 

a renúncia às satisfações pulsionais; enquanto, na segunda, à renúncia às satisfações acrescenta-se a 

exigência de punição, uma vez que os desejos proibidos não podem ser escondidos do supereu, motivo 

pelo qual ocorre o sentimento de culpa. Ao supereu vigilante e punitivo, destacamos a severidade com 

que retorna contra o eu, já que substitui agora a autoridade externa (p. 145).  

 

A teoria psicanalítica se posiciona a respeito da culpa como uma condição sine qua non 

para os seres humanos, e Freud tratou dessa temática em uma série de textos. Frisa-se que a 

questão da culpa aparece atrelada ao complexo de Édipo, o que propicia a compreensão de que 

os desejos experimentados em tenra infância, devido à libido direcionada aos genitores, durante 

a fase de desenvolvimento na qual o complexo de Édipo é vivenciado, criam um traço marcante 

a ponto de acompanhar o sujeito durante toda a vida. Tal traço é dotado da capacidade de, ainda, 

impor seus efeitos, lembrando e cobrando o sujeito pelo desejo proibido e pelas fantasias 

provenientes dessa relação. 

Recuperando alguns textos nos quais Freud perpassa a questão da culpa, encontram-se 

muitas obras. Porém, optou-se por um recorte entre os variados capítulos, acentuando os títulos 

“As neuropsicoses de defesa” (1894/2006), “A psicanálise e a determinação dos fatos nos 

processos jurídicos” (1906/2006), “Atos obsessivos e práticas religiosas” (1907/2006), 

“Reflexões para os tempos de guerra e morte” (1915/2006b), “O ego e o id” (1923/2006) e “O 

mal-estar na civilização” (1930[1929]/2006).  

Ressalta-se que um trabalho essencial para as pesquisas, que visam a perpassar a questão 

da culpa, é a obra intitulada “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico”, 

que foi objeto de apreciação no tópico 4.3.230. Em seguida, serão analisados, mais detidamente, 

os títulos elencados. A primazia será concedida aos momentos nos quais a culpa é enfocada em 

cada um dos textos e como esta é evidenciada ao longo da trajetória da construção da 

psicanálise. 

 

5.4.1 A culpa nas “Neuropsicoses de defesa” 

  

Na conferência sobre “As neuropsicoses de defesa”, Freud (1894/2006) estabelece o que 

chamou de “tentativa de explicação desses sintomas” (p. 53), tais como: histerias, fobias, 

obsessões e algumas psicoses alucinatórias. Como é habitual no método de escrita do referido 

psicanalista, foram utilizados exemplos de casos, nos quais o tema da culpa é central. Nesse 

 
30 Para a retomada da análise realizada, ver item 4.3.2 da presente dissertação. 
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momento, foram escolhidos os casos da Senhorita Elizabeth von R. e da Miss Lucy para 

elucidar a teoriazação proposta. 

No primeiro caso apontado a título exemplificativo, Elizabeth von R., trata-se de uma 

jovem de 24 anos, encaminhada a Freud para tratar de dores nas pernas sem origem orgânica 

identificada. Durante o processo analítico, descobriu-se que a moça cuidava do pai doente e, 

durante o período em que exercia tal função, enamorou-se por um jovem, que lhe provocava 

interesse erótico. Isso lhe causara intenso sentimento de culpa, pois se ressentia por pensar no 

rapaz enquanto necessitava zelar pela saúde do pai. Outro elemento evidenciado foi um desejo 

pelo cunhado, esposo de uma das irmãs da jovem, que havia falecido. 

Já o segundo caso, o de Miss Lucy, se refere a uma senhora inglesa, que procurou Freud 

para tratar de uma alucinação olfativa. Esta era governanta e contava, na época, em média, 30 

anos. Relatava sentir com frequência um cheiro de pudim queimado, o qual Miss Lucy ligou ao 

recebimento de uma carta da mãe. Ocorre que a comunicação proferida pela genitora informava 

sobre o adoecimento desta e a necessidade de retorno da filha para a casa materna, a fim de 

exercer os cuidados à mãe, afastando-se do lar no qual trabalhava. A leitura da carta coincidiu 

com o fato de ter deixado o pudim queimar e exalar o desagradável aroma de queimado.   

A situação remeteu ao forte afeto sentido pelas crianças cuidadas por ela e a conflitos 

com as outras funcionárias da casa. Todavia, o principal motivo para a sintomatologia 

apresentada aludia a uma promessa feita à falecida mãe das crianças de que cuidaria dos 

pequenos, e a opção por abandonar o emprego a conduzia para a quebra do juramento realizado 

à falecida Senhora da casa. O cheiro de queimado se tornou, então, um símbolo de retomada do 

trauma infantil. Outro motivo elucidado pelos sintomas estava conectado ao desejo amoroso 

pelo patrão, com quem ansiava estreitar os laços afetivos. Contudo, embora aguardasse por uma 

iniciativa dele, a fantasia amorosa não se concretizou.  

As pacientes em estudo não foram eficientes na tentativa de afastar as situações aflitivas 

relacionadas às sensações sexuais, que lhes remetiam a afetos e memórias traumáticas, passando 

a produzir reações patológicas, que acarretaram histeria, psicose alucinatória ou obsessão. 

Freud (1894/2006) demonstra que tanto o traço de memória quanto a representação de afeto 

não podem ser afastados, uma vez que criam um traço permanente. No texto em relevo, o autor 

continua a análise identificando as diferenças da histeria, da obsessão e da psicose alucinatória, 

pontos esses que não se configuram como objeto privilegiado de estudo realizado nesta 

dissertação. A respeito do sentimento de culpa, Freud continua a citá-lo em um texto de 1906, 

no qual perpassa a questão dos fatos encontrados nos processos jurídicos.  
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5.4.2 A culpa em “A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos” 

 

No trabalho intitulado “A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos 

jurídicos”, Freud (1906/2006) questiona a fidedignidade das declarações prestadas por 

testemunhas durante os processos judiciais, sendo estas capazes de sustentar a condenação de 

muitas pessoas. A fim de estabelecer um procedimento que contornasse tal dificuldade com os 

testemunhos, começou-se a disseminar a experiência, balizada pela psicologia de Wundt, de 

utilização de uma palavra-estímulo, a fim de que o próprio acusado fizesse uma confissão de 

sua culpa. Jung et al. (1988), também, se dedicaram à temática, acrescentando ao estudo a 

perspectiva de que “a reação à palavra-estímulo não podia ser fruto do acaso, mas devia ser 

determinada pelo conteúdo ideativo presente na mente do sujeito que reagia” (pp. 95-96). Essa 

asserção redireciona a questão do testemunho para a premência dos processos inconscientes e 

a maneira como o conteúdo deste é externalizado. 

Freud (1906/2006) sustenta a ideia de que alguns neuróticos, mesmo estando inocentes 

diante de uma acusação a eles atribuída, se comportam como se fossem culpados. Tal fenômeno 

está ligado a um sentimento de culpa, que já se achava presente no sujeito e que encontra uma 

via para se manifestar quando advém a acusação. Ampliando as possibilidades de compreensão 

do sentimento em análise, no ano seguinte, 1907, o autor correlacionou a culpa aos rituais do 

neurótico obsessivo, conforme é abordado no item subsequente.  

 

5.4.3 A culpa nos “Atos obsessivos e práticas religiosas” 

 

No texto que versa sobre os “Atos obsessivos e práticas religiosas”, Freud (1907/2006) 

atrela a culpa às compulsões e às proibições, cuja fonte deriva de eventos mentais remotos, 

frequentemente revividos a cada nova situação em que um estímulo tentador surge. A pessoa 

cria uma cerimônia, a fim de evitar que um mal lhe ocorra. Essa expectativa é sustentada pela 

ansiedade.  

Assim, Freud (1907/2006) demonstra que o sentimento de culpa, experimentado pelos 

obsessivos, ajusta-se à crença religiosa, na qual o indivíduo, diferente de Deus, é, 

originariamente, pecador e necessita penitenciar-se. Os obsessivos realizam essas práticas 

repetidamente, de forma dedicada, como se pudessem controlar ou se defender de algum mal. 

Há uma espécie de renúncia às pulsões, que, em geral, comportam elementos sexuais, e o ritual 

visa à tentativa de não experimentar a tentação e a culpa proveniente de ter desejado algo 

proibido, impuro, imoral ou obsceno. 
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A fim de localizar a interrogação a respeito da culpa, o psicanalista continua 

enveredando esforços para elucidar melhor tanto a origem do sentimento de culpa quanto as 

implicações da presença constante da culpa nas pessoas. Com isso, anos após a edição do 

capítulo sobre “Atos obsessivos e práticas religiosas”, outro texto procurou reapresentar a 

questão, sob ângulos diversos, como se pode identificar no tópico posterior.  

 

5.4.4 A culpa em “Reflexões para os tempos de guerra e morte” 

 

No texto que versa sobre as “Reflexões para os tempos de guerra e morte”, Freud 

(1915/2006b) anuncia uma espécie de indicação do que, posteriormente, foi consagrado como 

sentimento de culpa, constituído a partir do complexo de Édipo. Revisitando a concepção sobre 

a qual a culpa é erigida desde os tempos primitivos, quando os filhos da horda assassinaram o 

pai, o autor aponta para mais um elemento a ser considerado como uma fonte presente no 

conceito exposto. Tal componente estaria adstrito ao desejo inconsciente. 

Na citada obra, o sentimento de culpa adquire uma nova amplitude ao fundamentar que 

sua existência não dependeria de um ato originário; ou seja, não estaria, obrigatoriamente, 

atrelada ao parricídio. Freud (1915/2006b) recorre ao princípio religioso fundamental, que 

proíbe o assassinato para elucidar melhor a tese defendida. Nesta, identifica-se que a premência 

dessa lei se sustenta no imperativo da existência de um desejo de executar o ato parricida mesmo 

que não o tenha efetivado. Caso não houvesse desejo, também não haveria necessidade de 

manter o dever de preservação da vida de outrem, assegurado por uma lei sagrada expressa pelo 

imperativo “Não matarás”. 

 

5.4.5 A culpa em “O Problema Econômico do Masoquismo” 

 

Ao se deparar com a perspectiva do masoquismo, Freud (1924/2006b), no trabalho 

intitulado “O Problema Econômico do Masoquismo”, sustenta, definitivamente, a tese 

ligeiramente iniciada em 1915, quando elaborou as “Reflexões para os tempos de guerra e 

morte”. Neste, a culpa dispensa o ato parricida para existir, dado que esse sentimento pode ser 

encontrado em período que antecede ao assassinato. 

O masoquismo, também, é uma concepção freudiana associada à noção de culpa e que 

passou pelo processo de transformação teórica por meio do qual era compreendido, a princípio, 

como resultado da culpa. Desse modo, o sujeito masoquista era entendido como alguém que se 
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penaliza, como uma penitência indispensável para a pessoa que cometeu algum pecado e, com 

isso, sente-se culpada. 

Primando pela elucidação a respeito de como o sentimento de culpa se instaura tendo 

em vista a aposta de que este não estaria mais diretamente relacionado à morte do pai totêmico, 

Freud (1924/2006b) conclui que a culpa estaria conectada à masturbação infantil. Por 

intermédio dessa suposição, o masoquismo foi, equivocadamente, atrelado a uma ação, a de 

masturbar-se. Essa confusão foi, posteriormente, superada pelo psicanalista quando este 

esclareceu melhor a questão em torno da masturbação nas crianças e passou a buscar uma 

gênese ainda mais remota, capaz de dispensar um comportamento real. Isso posto, o autor 

descobriu que o sentimento de culpa seria proveniente da fantasia. A pessoa se reconhece como 

merecedora de castigo, porque ousou desejar uma relação incestuosa, e a masturbação apenas 

reedita, pela via da imaginação, o desejo inconsciente oriundo do complexo de Édipo. 

Nesse instante da construção teórica realizada por Freud (1924/2006b), o supereu 

aparece como o regulador de toda a atuação do sujeito ao longo de sua trajetória. Logo, a 

manutenção do sentimento de culpa está intimamente correlacionada com a sensação de 

inferioridade. Mediante essa sensação de menos valia, o sujeito se identifica como alguém 

indigno, ordinário, ou, ainda, ruim e, portanto, merecedor de punições e admoestação pública.  

Com base nesse enunciado freudiano, é possível realizar inferências a respeito da obra 

“Crime e Castigo”, uma vez que sua personagem principal, recorrentemente, afirma o quanto é 

desprezível, como será demonstrado no tópico 6. Raskólnikov representa um sujeito derrotado 

pela vida e confirma essa inferioridade nas escolhas que realiza, inicialmente, como uma 

tentativa de se erigir como alguém superior e, posteriormente, apenas ratificando uma sensação 

experimentada há muito relativa à culpa.  

No que tange ao masoquismo, distinguem-se três modalidades de manifestação. A 

primeira delas seria o erógeno31. Neste, evidencia-se um sofrimento que gera prazer. Nessa 

expressão do masoquismo, certa parcela da pulsão associada à destruição passa a exercer 

importante função em favor da questão sexual. Essa parcela é direcionada aos objetos externos 

e é chamada sadismo. Porém, outra parcela se mantém no interior do organismo, permanecendo 

presa, do ponto de vista da libido, ao próprio organismo. 

 
31 De acordo com Kaufmann (1996, p. 323), o masoquismo erógeno consiste no “prazer da dor”. Este representa 

um “modo da excitação sexual”, que acompanha o desenvolvimento da libido e assume formas específicas nos 

diferentes estádios desta: a organização oral é a fonte de uma “angústia de ser devorado pelo animal totêmico”, o 

pai; a fase sádico-anal engendra o desejo de ser surrado por este; o estádio fálico introduz a fantasia da castração; 

e o estádio genital, “as situações características da feminilidade, sofrer o coito e parir”. Com isso, veem-se reunidas 

as condições necessárias para o aparecimento dos dois outros modos – feminino e moral – do masoquismo. 
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Ainda seguindo os postulados desenvolvidos no texto “O Problema Econômico do 

Masoquismo”, pode-se delimitar que Freud (1924/2006b) revela um desdobramento do 

masoquismo erógeno, intitulado como masoquismo feminino32. Este ocorre quando o primeiro 

passa por uma transformação implementada na mesma época em que o sujeito experiencia o 

complexo de castração. No masoquismo feminino, ainda está ressaltada a obtenção de prazer 

pelo sofrimento. Todavia, há uma elaboração da fantasia masoquista, aproximando, inclusive, 

o indivíduo do sexo masculino à posição feminina, posto que passa a ser pertencente ao grupo 

de indivíduos castrados.  

Além disso, a noção de castração se torna mais complexa ao adquirir o sentido de que, 

a partir de então, o indivíduo passa a possuir a capacidade de gerar um bebê ou de ser possuído 

de forma correlata “igualando-se” a uma mulher. A fantasia desse tipo de indivíduo o remete a 

essa posição feminina, de maneira infantil, a colocá-lo em situações, nas quais o crime cometido 

originalmente por ele está liquidado. A remissão acontece quando se submete a situações 

embaraçosas, complicadas e degradantes. Também, essa forma de masoquismo passa por uma 

modificação, pela incidência da culpa, despontando o caráter moral. 

Destarte, o masoquismo moral33 se desconecta da sexualidade passando à primazia do 

sofrimento. Nesse caso, a imposição da purgação se sustenta em assegurar uma dupla fonte de 

punição: uma oriunda do supereu e outra proveniente da parentalidade externa ao eu. O 

masoquista, caracterizado pela espécie moral, anseia por episódios em que pode se oferecer ao 

ridículo e à humilhação. Dessa maneira, garante a purgação dos pecados por um poder externo, 

paterno e normativo, sem perceber sua parcela de responsabilidade nas ações que lhe 

acarretaram a punição. Essa falta de reconhecimento é explicada pelo fato de o sentimento de 

culpa se manter inconsciente.   

Persistindo nessa nova concepção no que concerne à culpa, Freud (1923/2006) continua, 

já em estágio posterior à concepção metapsicológica, a elaborar a ideia de culpa bem como 

 
32 O masoquismo feminino define a posição feminina conforme esta se manifesta na fantasia dos homens 

masoquistas perversos. Freud já se explicara claramente em “Bate-se numa criança”: “Revela-se de fato”, escreve 

ele, “que, tanto em suas fantasias masoquistas como em suas encenações que permitem que elas se realizem, eles 

[os homens masoquistas] adotam regularmente papéis de mulheres; em outras palavras, seu masoquismo coincide 

com uma posição feminina (...) as pessoas que seviciam são sempre, tanto nas fantasias como nas encenações, 

mulheres” (Kaufmann, 1996, p. 323, grifo do autor). 
33 Kaufmann (1996, pp. 323-324) assegura que o masoquismo moral desempenha um papel essencial no 

sentimento, geralmente inconsciente, de culpa. Caracteriza-se por uma relação aparentemente frouxa com a 

sexualidade e por uma indiferença pela causa do sofrimento: importa somente a intensidade deste, quer venha de 

uma pessoa amada (como nos outros casos), ou de uma força impessoal. Pode ser analisado como uma 

agressividade feroz do supereu em face do eu, eu  e supereu formando, então, um verdadeiro par sadomasoquista 

em que, mediante o sentimento inconsciente de culpa, a moral se vê, observa Freud, “ressexualizada”, quando ela 

só pudera surgir depois que o complexo de Édipo fora superado, isto é, dessexualizado.  
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ampara, de maneira mais consistente, a permeabilidade entre esta e o supereu. Logo, o estudo 

do texto “O ego e o id” se faz fundamental para clarificar melhor a elaboração teórica que vem 

sendo desenvolvida. 

 

5.4.6 A culpa em “O ego e o id” 

 

Ainda a respeito da culpa, Freud (1923/2006), em “O ego e o id”, assegura haver pessoas 

extremamente autocríticas, e essa faculdade mental fornece importantes consequências. Essa 

revelação, feita pelo autor, considerando que esta deriva de um sentimento inconsciente de 

culpa, suporta a verificação de que tal sentimento se coloca como um poderoso empecilho ao 

objetivo de melhora dos pacientes.  

Freud (1923/2006) demonstra que algumas pessoas apresentam uma resistência 

diferenciada do habitual durante o trabalho analítico. Estas, com o transcorrer do processo, 

podem ter seu estado agravado ao contrário do que se poderia supor. O autor nomeou esse 

fenômeno como “reação terapêutica negativa” (Freud, 1923/2006, p. 62), uma vez que a 

melhora do quadro é percebida como ameaçadora, havendo uma sobreposição do desejo de 

restituir a saúde, que sobrepuja a necessidade da doença.  

Essa situação é apontada como o maior entrave ao tratamento tendo em vista que se 

relaciona com uma satisfação extraída da doença, negando-se a renunciar à punição. Deriva 

dessa descrição uma espécie particular de adoecimento por meio do qual o paciente direciona 

sua atenção para os sintomas, desviando-se da culpa. Uma função significativa desse sentimento 

seria a de que, ao invés de o sujeito se sentir ou se identificar como um criminoso ou pecador, 

ele se torna doente, apegando-se a esse estado como forma de ganho secundário. 

Como resultado das pesquisas e observações realizadas por Freud (1930[1929]/2006) 

ao longo de tantos anos de investigação teórica, o escritor estabeleceu a existência de uma 

variante do sentimento de culpa; esta, não apenas como um componente que atravessa cada 

pessoa, individualmente, mas remonta a conveniência do estabelecimento de laços sociais, dos 

quais derivaram novas imposições ao funcionamento da humanidade. A esse respeito, serão 

abordados “O mal-estar na civilização” e as inferências no tocante à culpa que tal obra nos 

sugere. 

 

5.4.7 A culpa em “O mal-estar na civilização” 
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O tema da culpa aparece com bastante frequência, também, no texto que aborda “O mal-

estar na civilização”. Na referida obra, Freud (1930[1929]/2006) retoma o sentimento de culpa, 

a fim de rastrear sua origem arcaica ligada às relações objetais mais primitivas. Nesse texto, o 

autor declara a culpa como a adversária mais relevante no que tange ao processo civilizatório, 

do qual decorre outro problema fundamental, que é a pulsão de destruição. 

 Freud (1930[1929]/2006) afiança que, no desenvolvimento da civilização, o homem 

necessitou abrir mão de parcela da sua felicidade em prol de segurança. Por conseguinte, a 

agressividade e a pulsão de destruição passam a ser objeto de grande repressão, a fim de domar 

os corpos e promover a vida comum sempre de acordo com determinadas regras de conduta. 

Contudo, os mecanismos de coação não são tão eficazes, quanto se quer acreditar, para impedir 

a pulsão agressiva de se manifestar.  

A situação descrita suscita o questionamento a respeito dos meios utilizados para se 

erradicar ou, minimamente, inibir a expressão da pulsão agressiva. Freud (1930[1929]/2006) 

aborda vários métodos ao longo de sua obra, mas opta por evidenciar como o mais importante 

meio de tornar inócuo o desejo agressivo o retorno dessa energia para o próprio eu. Tem papel 

preponderante nesse movimento o supereu, que assume a função de algoz do eu, tornando o 

sujeito severo consigo. Desta tensão que surge entre o eu e o supereu, resulta o sentimento de 

culpa; e de tal conjuntura, decorre uma supervigilância interna, um gerenciador dentro do 

próprio sujeito, distanciando da sociedade a premência de se ocupar da pulsão agressiva. 

Ao indagar sobre a gênese do sentimento de culpa, Freud (1930[1929]/2006) afirma que 

uma primeira resposta seria que alguém se sente culpado devido ao fato de ter praticado algo 

reprovável. Porém, pode-se inferir que mesmo alguém que não tenha cometido uma infração 

pode ser acometido de tal sentimento apenas por ter desejado fazê-la. Surge, nesse ponto, uma 

controvérsia a respeito do que é considerado bom ou mal. O julgamento sobre o que é aceitável 

ou não, em termos de comportamento civilizado, não é operado pelo próprio sujeito, mas 

construído socialmente e introjetado pelo indivíduo. Posto isso, devido ao fato de esse 

entendimento ser externo e produzido pela coletividade, a asserção sobre o certo e o errado não 

é natural, mas criada, incidindo efeitos sobre o desejo. Além disso, aquilo que foi introduzido 

como ruim não o é, necessariamente, para o eu, podendo, inclusive, coincidir com o desejo e 

provocar prazer a ele. 

Dessa maneira, o sujeito se impõe uma necessidade de punição mesmo sem ter praticado 

algum ato recriminável, apenas por se impelir no sentido daquilo que é reprovado. A explicação 

para essa forma de funcionamento se encontra em outro desejo primordial: ser amado e no 

receio de ficar desamparado ou distante do amor do outro. Por outro lado, também, aparece o 
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receio de ficar desprotegido, passível de uma punição vinda desse outro, mais forte. Neste 

ponto, seria tentador acreditar que somente adviria sentimento de culpa proveniente do medo 

de ser apanhado na realização da ação proibida, porém o supereu assume a jurisdição sobre as 

atitudes boas ou más, passando, então, a importunar o eu e aguardando o momento propício 

para receber, ou até mesmo provocar, a punição externa contra si. 

Advém dessa construção a existência de duas fontes do sentimento de culpa. Uma delas 

é proveniente do medo da autoridade, acarretando a abdicação à satisfação. A outra origem 

citada é o medo do supereu, que, além de renegar qualquer júbilo, requer a devida punição pelo 

desejo intentado. Essa forma de manifestação do afeto, ao contrário do que se poderia supor, 

não resulta em alívio decorrente de não ceder ao desejo, mas comporta, ainda, a dúvida quanto 

ao amor do outro. 

 Freud (1930[1929]/2006) agrega ao estudo acerca do mal-estar presente na cultura a 

culpa existente na humanidade e oriunda do assassinato do pai primevo. O autor conecta esse 

sentimento originário ao arrependimento decorrente do ato cometido. Conquanto, o sentimento 

direcionado ao pai não é apenas resultado da disputa pelo amor da mãe e ódio direcionado 

àquele que detém esse amor, mas o pai, também, é amado pelo filho. Assim sendo, em 

consequência de atender à pulsão agressiva, o amor ressurge derivando o pesar pelo assassinato. 

O supereu seria, então, um produto dessa experiência, oriundo da identificação com o 

pai, objeto amado; e o poder de punir, educar e ditar as normas, originalmente possuído pelo 

pai, é concedido ao supereu, tornando-se representante da moral. À medida que essa maneira 

inaugural de descarga da agressividade é repetida nas gerações posteriores, excluindo a 

necessidade do ato de matar, o sentimento de culpa passa a erigir-se pela via da consciência e 

do remorso, transformando-se em algo impassível de dispensa, comum aos humanos, na medida 

em que todos sentem culpa mesmo sem ter cometido qualquer ato delituoso, mas pelo simples 

fato de ser desejante. 

Conforme se pode constatar, os conceitos de culpa e desejo estão articulados, de maneira 

imbricada, na obra freudiana, uma vez que muitos efeitos, extraídos da escuta clínica dos 

sujeitos em análise, demonstram-se herdeiros do sentimento de culpa e da contestação do 

desejo. Com o objetivo de elucidar melhor as questões trabalhadas ao longo dos capítulos 

anteriores, será procedida a aplicação dos conceitos freudianos até então abordados na obra 

“Crime e Castigo” escrita pelo romancista russo Fiódor Dostoiévski no ano de 1866. A referida 

narrativa ficcional será utilizada como um exemplo no qual se pode identificar as manifestações 

de desejo e de culpa, e, com isso, extrair uma possibilidade de aplicação a outros casos 

encontrados no trabalho analítico.  
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6 INVESTIGAÇÕES ACERCA DAS RELAÇÕES ENTRE PSICANÁLISE E 

LITERATURA A PARTIR DA OBRA “CRIME E CASTIGO” 

 

“(...) A amargura é então uma reconfortante garantia contra a angústia suscitada por dois 

perigos imaginários: a vergonha de fracassar e, o mais paradoxal, a felicidade de ser 

bem-sucedido.” (Nasio, 2017, p. 30) 

 

Conforme foi demonstrado até o momento, os conceitos de culpa e de desejo estão 

articulados de maneira imbricada na obra freudiana, uma vez que muitos recortes extraídos da 

escuta clínica dos sujeitos em análise demonstram-se herdeiros do sentimento de culpa e da 

contestação do desejo inconsciente. Com o objetivo de elucidar melhor as questões trabalhadas 

ao longo do capítulo anterior, será procedida a análise dos conceitos citados utilizando a obra 

“Crime e Castigo”, escrita pelo romancista russo Fiódor Dostoiévski no ano de 1866, como um 

exemplo privilegiado da literatura e da forma como esta é capaz de descrever uma personagem 

representativa dos conflitos humanos e das possíveis soluções escolhidas para lidar com o mal-

estar pungente. A referida narrativa ficcional foi utilizada como um modelo de análise, no qual 

se pode identificar as manifestações de desejo e de culpa, e, com isso, extrair destas a 

possibilidade de análise para outros casos encontrados no trabalho analítico. 

Articula-se a obra “Crime e Castigo” (1866/2001) aos elementos de desejo e de culpa 

que aparecem na história da personagem principal da obra, Rodión Románovitch Raskólnikov. 

Uma manifestação sintomática, evidente e recorrente em Raskólnikov, é o adoecimento que o 

acomete, desde que os primeiros pensamentos versando sobre o assassinato iniciam, e se 

intensifica logo após concluir tal plano. O furto e o objetivo deste se amparavam no desejo da 

personagem de tentar livrar a irmã amada de se submeter, na visão da personagem, a um 

casamento indesejado. No entanto, a cada momento em que pensava em usufruir do produto do 

furto, era impedido por forte convalescência, o que torna evidente que na manifestação da 

doença subjaz um sentimento de culpa, o qual o impede de desfrutar de seu ato criminoso. Além 

disso, o desejo e a culpa serão abordados na história de Raskólnikov, com destaque ao desejo 

inconsciente e sua expressão na história deste, além do sentimento de culpa como elemento 

essencial ao crime cometido.  

No romance escrito por Dostoiévski (1866/2001), o desejo perpassa as personagens e as 

relações que estabelecem entre si. O laço entre Raskólnikov e a irmã delimitam certo conteúdo, 

que remete a questões edípicas, manifestadas pela admiração, pelo cuidado, pelo ciúme, pelo 

excesso de zelo; enfim, pela relação estabelecida entre os dois. Sabe-se que não se trata de mera 
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coincidência o fato de o plano de assassinato ter sido colocado em prática logo após a descoberta 

de que sua irmã se casaria por dinheiro. Demarca, ainda, tal indicação a certeza que Raskólnikov 

tinha de que sua irmã se casaria para garantir que ele concluísse seus estudos, e não para 

melhorar as próprias condições de vida como a mãe aduzira34. 

Nota-se que o latrocínio cometido garantiria a satisfação do anseio por melhorar sua 

condição de vida, alcançando o status e o reconhecimento derivados do desenvolvimento 

intelectual tão apreciado por ele. Além disso, com esse dinheiro, poderia comprar o dote da 

irmã evitando o casamento dela com outro homem. Tal feito leva a considerar que, 

inconscientemente, há o desejo de impedir o matrimônio de sua irmã com outro homem. O que 

subjaz a isso seria o desejo inconsciente de ocupar o lugar de objeto amado pela irmã.   

No entanto, apesar de acreditar ser mais extraordinário, mais frio do que realmente era, 

Raskólnikov se consome em culpa após o assassinato, a ponto de não conseguir usufruir do 

bem subtraído. De acordo com Gerez-Ambertín (2009), “(...) a culpa não provoca somente auto 

aniquilamento, ela também promove o crime com o fim de obter, com o seu castigo, o 

apaziguamento que precisa” (p. 82). Pode-se notar que a culpa sentida por Raskólnikov não é 

um efeito apenas do ato de roubar, mas esse ato em si revela que há algo além desse sentimento 

posterior ao crime, que se evidencia subjacente à necessidade inconsciente de obter castigo por 

meio da ação delituosa. 

Consonante o exposto, no texto de Dostoiévski (1866/2001), é notória a inter-relação 

entre o assassinato, como um ato que revela em seu âmago uma descarga pulsional ligada ao 

desejo inconsciente e o sentimento de culpa. A personagem principal demonstra que o ato 

criminoso atende ao contraditório desejo inconsciente não apenas pelo crime em si, mas pelo 

desejo de obter castigo. Raskólnikov mata, a fim de resolver questões práticas, como obter 

dinheiro e recuperar a posição de estudante, dando seguimento à vida planejada. Todavia, ao 

cometer o crime, que supostamente solucionaria os problemas enfrentados, começa a apresentar 

comportamentos que delimitam haver algo mais em jogo, o que se manifesta pela via do 

adoecimento. Isso posto, matar seria uma solução inconsciente com objetivo de aliviar o sujeito 

do sentimento de culpa, conforme explicitado no decorrer da análise do texto “Alguns tipos de 

caráter encontrados no trabalho psicanalítico”35. Contudo, Raskólnikov esmorece ao 

 
34 Logo no início da obra “Crime e Castigo” (Dostoiévski, 1866/2001, pp. 36-47), é apresentada uma longa carta 

redigida pela mãe de Raskólnikov, endereçada ao filho. Nesta comunicação a mãe expõe os motivos pelos quais 

Dúnia aceitou o pedido de casamento feito por Piotr Pietróvitch e ela consentiu com a escolha da filha mesmo 

antes de consultarem o filho/homem da família. A fim de, segundo nossa leitura, convencer o rapaz a também 

manifestar sua concordância, são elencados motivos pelos quais Dúnia aceitou Piotr como noivo, ressaltando as 

qualidades do pretendente e a bondade da filha como garantias ao desfecho favorável do enlace matrimonial. 
35 O subtítulo está descrito a partir da página 47. 
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pretensamente alcançar aquilo que desejava, o que leva a pensar o adoecimento como um 

castigo ligado à culpa. 

 

6.1 O desejo e sua expressão na narrativa de Raskólnikov 

 

Em consonância com os elementos salientados no capítulo que aborda o desejo e a culpa, 

os sonhos foram amplamente estudados por Freud (1900[1901]/2006), porque estes, como 

representações do inconsciente, manifestam a realização dos desejos. Ao longo da trama criada 

por Dostoiévski (1866/2001), nota-se que as ações realizadas por Ródia denotam que este busca 

se apresentar como um sujeito excepcional, magnânimo, muito embora seus comportamentos e 

atos se revelem de maneira completamente contrária a esse desejo, agindo, frequentemente, 

como um sujeito que se coloca na posição de derrotado. Isso leva a considerar a dimensão 

antinômica do desejo inconsciente, dado o sujeito se expor de forma contrastante com as 

ambições evidenciadas, ações que parecem irreconciliáveis para um observador incauto, mas, 

ao mesmo tempo, revelando-se como manifestação do inconsciente.    

Uma vez realizado o crime, há indicações de que Raskólnikov buscaria maneiras de se 

manter escondido. Assim, poderia usufruir de sua liberdade e dos valores adquiridos com o 

roubo, retomando as atividades estudantis e profissionais, deixando de onerar a mãe e a irmã, e 

assumindo o lugar de provedor familiar e homem respeitável para ambas e para a sociedade na 

qual estava inserido. Entretanto, esse não configura o único desejo da personagem, já que o 

desejo inconsciente possui diversas nuanças. De certa forma, em diferentes momentos da 

história, Raskólnikov se movimenta, a fim de ser descoberto. Sendo o desejo ambivalente, a 

personagem, ao mesmo tempo em que deseja ser grandioso, também indica, por meio de seus 

comportamentos, que deseja ser desmascarado. O sintoma, assim, se expressa por uma 

duplicidade, a fim de obter satisfação das pulsões. 

Isso nos direciona à identificação de que o desejo inconsciente de Raskólnikov não é o 

de ser um criminoso por meio da realização de um crime perfeito, bem-sucedido. Todavia, suas 

ações conduzem a produzir pistas que indicam sua culpa, podendo, desse modo, ser descoberta 

a autoria do crime cometido por ele, como, por exemplo, no momento em que, logo após o 

assassinato, se encontra com um integrante da equipe de polícia e, ao questionar sobre a 

investigação, critica a prisão de alguns suspeitos afirmando que o fato deveria ter ocorrido de 

outra forma. Em seguida, passa a relatar ao investigador como teria procedido se fosse o 

culpado. Nesse momento, Raskólnikov começa a descrever o crime de maneira confessional, 

exatamente da forma como este foi realizado. Isso sugere um direcionamento a fim de ser 
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descoberto tendo em vista que concede detalhes que não foram a público, mas que, 

inevitavelmente, os envolvidos na investigação, se ainda não tivessem ciência, logo teriam.  

Com o objetivo de identificar a manifestação do desejo inconsciente representado pela 

trajetória de Raskólnikov, torna-se fundamental analisar os sonhos narrados no romance em 

estudo. Logo no começo da obra, Dostoiévski (1866/2001) apresenta uma descrição do que 

seriam os sonhos da personagem afirmando que se trataria de sonhos de um doente e que estes 

teriam como peculiaridade a caraterística de serem análogos à realidade36.  

No entanto, embora o escritor faça referência a uma espécie particular de sonhador, ou 

seja, uma pessoa doente, a descrição realizada se assemelha aos mais variados sonhos relatados 

por pessoas sadias, cujas representações oníricas também configuram narrativas que ora 

parecem fantásticas, ora são bastante fidedignas ao que se encontra no cotidiano. Já sobre a 

alegação de que os sonhos parecem extraordinários, pode-se relacionar com o que Freud 

(1900[1901]/2006) descreve como mecanismos de condensação, deslocamento, figuração e 

elaboração secundária37. 

Outro ponto crucial revelado por Dostoiévski (1866/2001) se refere às impressões 

causadas no sonhador: “Tais sonhos, doentios sonhos, sempre ficam por muito tempo na 

memória e produzem forte impressão sobre o organismo perturbado e já excitado do homem” 

(pp. 61-62). No texto “Delírios e Sonhos na ‘Gradiva’ de Jensen”, Freud (1907[1906]/2006) se 

debruça sobre o elemento em relevo ao salientar que, após sonhar com a destruição em Pompeia 

e acordar em meio aos sons provenientes da rua, Norbert Hanold encontra dificuldades para 

distinguir entre o sonho e a realidade, passando certo período de tempo, mesmo após ter 

acordado, sob efeito do conteúdo do sonho38.  

Retomando “Crime e Castigo” (1866/2001), é possível extrair da obra alguns sonhos, 

que auxiliam na identificação da realização dos desejos na produção onírica. Raskólnikov 

experimenta tal satisfação de maneiras diversas nos sonhos ocorridos antes e após o crime. No 

primeiro sonho descrito na trama, a personagem ainda não havia praticado o ato delituoso. 

Nesse momento, tem um sonho que remete à infância, no qual se dirigia junto com o pai ao 

cemitério da cidade em que nasceu, a fim de visitar o túmulo do irmão, que sobrevivera por 

 
36 Em conformidade com o exposto, o escritor afirma: “Às vezes forma-se um quadro monstruoso, mas o clima e 

todo o processo de toda a representação chegam a ser aí tão verossímeis e cheios de detalhes sutis, que 

surpreendem, mas correspondem artisticamente a toda a plenitude do quadro, que não podem ser inventados na 

realidade por esse mesmo sonhador, ainda que ele seja um artista como Púchkin ou Turguêniev. Tais sonhos, 

doentios sonhos, sempre ficam por muito tempo na memória e produzem forte impressão sobre o organismo 

perturbado e já excitado do homem” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 61).  
37 Os conceitos em destaque foram explicitados no tópico 4 desta dissertação. 
38 A esse respeito, consultar o tópico 4.3.1 desta dissertação. 
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apenas seis meses. Ao ir ao cemitério, passavam por uma taberna, que sempre lhe causava 

medo, e, na ocasião, avistaram um aglomerado de pessoas em volta de uma telega39 puxada por 

alguns cavalos enormes. Porém, destoa daqueles fortes animais uma pangaré camponesa baia, 

envelhecida e fraca, a qual um homem embriagado açoita e convida os passantes a também 

desferirem golpes contra a pobre criatura.  

A criança, ao observar tamanha covardia, fica estarrecida. Enquanto aqueles homens, 

instigados pelo proprietário, ferem até a morte o animal, corre até a pangaré, a fim de defendê-

la. No entanto, quando alcança o grupo, não há mais o que fazer, pois o animal já havia sido 

morto. A situação recobre a criança de fúria e esta acaba por desferir um soco contra o 

proprietário da pangaré. Logo, seu pai acorre, retirando a criança do local. O pequeno 

Raskólnikov ainda recorre ao pai com o objetivo de saber o motivo pelo qual aquilo estava 

acontecendo com o inocente animal, e o pai lhe responde se tratar de uma algazarra praticada 

por bêbados minimizando a covardia que haviam presenciado.  

Ao acordar, a personagem realiza um processo fundamental para a elaboração do 

conteúdo do sonho, que é o envolvimento do sonhador na interpretação40. Raskólnikov julga o 

sonho abjeto, principalmente por retratar uma morte devido a um golpe desferido utilizando um 

machado, objeto escolhido por ele no plano de assassinar a usurária, e se questiona: 

  

‘Meu Deus!’ – exclamou ele – ‘Será, será que eu vou pegar mesmo o machado, que vou bater na cabeça, 

vou esmigalhar o crânio dela... vou deslizar no sangue viscoso, quente, arrebentar o cadeado, roubar e 

tremer; esconder-me, todo banhado de sangue... com o machado... Meu Deus, será possível?’ 

(Dostoiévski, 1866/2001, p. 67). 

 

Tal fragmento sugere que a personagem identifica que não suportaria concretizar 

semelhante ação e se pergunta sobre o motivo pelo qual, mesmo sabendo que não conseguiria 

realizar tal feito, ainda continuava a ruminar a respeito dessa ideia. Entretanto, ao concluir que 

não aguentaria praticar um comportamento tão asqueroso, relata sentir um alívio conforme se 

identifica na seguinte passagem do texto dostoievskiano:  

 

Ele sentiu que já se havia livrado daquele terrível fardo que o vinha sufocando há tanto tempo, e, súbito, 

a leveza e a paz lhe invadiram a alma. ‘Deus! – rezou – me mostra o meu caminho, e eu renego esse 

maldito... sonho!’ (Dostoiévski, 1866/2001, p. 67). 

 

 
39 Espécie de carroça de quatro rodas comumente usada na Rússia na época em que a trama foi escrita. 
40 Noção desenvolvida ao longo do tópico 4.3.  
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Salienta-se que, mesmo experimentando um abrandamento após acordar e constatar a 

própria incapacidade de realizar aquela repugnante ação, a personagem, ainda assim, comete o 

ato criminoso. Isso sugere que a ação criminosa realizada pela personagem e todos os benefícios 

que por ventura ele poderia obter com ela não expressam o verdadeiro motivo do crime. Porém, 

tal ato revela que algo subjaz inconscientemente.  

Chama, também, a atenção, no decorrer de todo o sonho, um sentimento, que aterroriza 

a criança ao avistar o pobre animal ser repetidamente atingido e a injustiça cometida contra um 

ser indefeso. Raskólnikov apresenta um senso de justiça que privilegia os desvalidos. A 

iniquidade lhe provoca tamanha repulsa que a personagem se revolta contra a humilhação 

daqueles que não possuem meios para se defender. De tal modo, a desigualdade e a submissão 

dos menos favorecidos parecem ser algo com o que ele se identifica. 

Outros sonhos são descritos no decorrer da história e em cada um deles é notória a 

expressão de desejos inconscientes. Ródia41 mantinha uma frágil relação com a proprietária do 

imóvel que alugava, um minúsculo e inóspito quarto. Como sempre passava por dificuldades 

financeiras, constantemente contraía dívidas com a senhoria e, em determinado momento, se 

tornou noivo da única filha dessa senhora. A noiva é retratada como uma mulher letárgica, feia 

e sem atributos capazes de despertar a atenção dos homens, talvez devido a um estado de 

adoecimento apresentado por ela. Esse adoecimento acarretou o falecimento da jovem e a 

promessa de casamento acabou não sendo concretizada. 

Devido ao fim do vínculo estabelecido pelo compromisso matrimonial assumido e de 

certa obrigação familiar entre Raskólnikov e a senhoria, esta lhe solicita que assine uma 

promissória formalizando a dívida e possibilitando ações em virtude de descumprimento da 

promessa de pagamento. Ocorre que, no dia subsequente ao cometimento do assassinato, Ródia 

é intimado a comparecer à delegacia. Devido ao crime praticado e à coincidência de ser 

notificado pela polícia justamente naquele momento, tal fato lhe causa uma profusão de 

sensações, mesclando medo, preocupação e alívio além de agravar, fortemente, seu estado físico 

já tão fragilizado. 

Ao comparecer à delegacia, descobre que sua presença foi solicitada devido à execução 

da nota promissória assinada em favor da senhoria. Embora o motivo que o encaminha à sede 

policial não seja relacionado às mortes da usurária e da irmã desta, a presença de Ródia no local 

favorece a descoberta da autoria do crime, posto que, no momento em que havia esclarecido os 

fatos relativos à dívida, ao perceber que as autoridades mencionavam a ação delituosa contra 

 
41 Ródia e Rodka são diminutivos de Rodión, espécie de maneira carinhosa utilizada, principalmente, pelos 

familiares e amigos para se referir ao jovem. 
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as irmãs, Raskólnikov desmaia. Esse fato agrava, consideravelmente, a péssima impressão 

causada pelo jovem em todos os presentes, uma vez ter agido de maneira muito extravagante, 

dirigindo-se às autoridades com empáfia e notoriamente provocando-as.  

Todo esse acontecimento desperta a hostilidade da personagem em relação à senhoria. 

Logo que este retorna ao seu quarto, sente-se fatigado, adormece e sonha que Iliá Pietróvitch, 

escriturário de polícia, que foi extremamente desagradável com o ex-estudante, estava no prédio 

em que residia e agredia a senhoria. No sonho, Raskólnikov acredita que está acordado e que a 

senhoria está sendo espancada e humilhada pelo escriturário, sem condições de se defender. O 

jovem se questiona sobre o motivo pelo qual aquilo estaria acontecendo. Isso lhe faz pensar que 

seria o próximo a sofrer a violência: 

   

(...) ‘Mas por que isso, por que isso, e como é que pode?’ – repetia ele, pensando seriamente que 

endoidecera por completo. Não, ele está ouvindo com clareza demais!... Portanto, logo virão também 

ao seu quarto, ‘porque... verdade, tudo isso é por causa daquilo... por causa de ontem... Meu Deus!’ 

Quis passar o ferrolho na porta, mas a mão não se ergueu... e demais era inútil! O medo lhe envolvera 

a alma como gelo, acabara por deixá-lo atormentado, hirto... mas eis que todo esse alarido, que durara 

exatos dez minutos, finalmente começou cessar. A senhoria gemia e soltava ais, Iliá Pietróvitch 

continuava ameaçando e xingando... E eis que, finalmente, parece que calou; já não se faz mais ouvir. 

‘Será que foi embora? Meu Deus!’ (...) ‘Mas, Deus, será que tudo isso é possível? E o que, o que ele 

veio fazer aqui?’ (Dostoiévski, 1866/2001, p. 122) 

 

No fragmento citado, distingue-se a satisfação de desejos em dois pontos importantes. 

Inicialmente, Ródia se vinga da senhoria por obrigá-lo a comparecer à delegacia e se submeter 

à humilhação por parte de Iliá Pietróvitch, colocando-a, no sonho, em situação semelhante à 

dele, também ofendida e destratada pelo representante da lei. O segundo ponto se refere à 

presença dele na delegacia, que acaba por despertar suspeitas devido ao comportamento 

manifestado no local. No referido sonho, a personagem acredita que será o próximo a ser 

atacado por Iliá, uma vez julgar que a visita se deva ao acontecido na noite anterior – o 

assassinato –, e pensa em se trancar no quarto, mas não o faz. A esse respeito, depreende-se, 

novamente, a faceta do desejo inconsciente de ser descoberto. O desfecho da representação 

onírica parece indicar a satisfação proveniente do conhecimento por parte dos policiais da 

autoria do crime e de que, ao ser pego por Iliá, a humilhação merecida seria concretizada.  

Freud (1915/2006a), no texto “O inconsciente”, demonstra que este se manifesta de 

algumas maneiras, nomeadas como fenômenos lacunares42, sendo um destes o sonho. Isso 

posto, identifica-se que, nas entrelinhas, nos pequenos detalhes e de forma disfarçada, as 

representações oníricas indicam o caminho para o inconsciente. Ademais, retoma-se a indicação 

 
42 A respeito dos fenômenos lacunares, retomar o tópico 5.1.2.  
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lacaniana exposta no tópico 5.1.2 da presente dissertação, na qual assegura que o sujeito está 

submetido ao inconsciente, ao qual não se pode negar a satisfação exigida por este. O fato de 

sonhar permite a Raskólnikov a satisfação do desejo inconsciente, porque a satisfação almejada 

seria proveniente da descoberta da autoria do assassinato.   

Ainda no que se refere ao desejo inconsciente, aduz-se a necessidade de recorrer ao 

conceito de pulsão, uma vez serem noções imbricadas. Concernente à pulsão, que foi 

apresentada no tópico 5.1.3, é primordial analisar o estado de ânimo atual da personagem 

principal bem como percorrer informações sobre a personalidade do protagonista. Raskólnikov 

é retratado como uma pessoa arrogante, irritadiça e um tanto colérica; ao mesmo tempo, 

demonstra-se melancólico43, taciturno e lúgubre. A própria mãe da personagem, Pulkhéria 

Alieksándrovna, descreve o filho, tal qual também a filha, como pessoas tristes e explosivas, 

conforme se pode notar na seguinte passagem, que retrata uma conversa entre a mãe e Dúnia44: 

  

Sabes, Dúnia, fiquei olhando para vocês dois, tu és o retrato perfeito dele, e não tanto pelo rosto quanto 

pela alma: ambos melancólicos, ambos taciturnos e explosivos, ambos arrogantes e ambos 

magnânimos... Porque não é possível que ele seja egoísta, não é, Dúnia? (...) (Dostoiévski, 1866/2001, 

p. 246).  

 

O romancista faz constantes menções a tais características distintivas da personalidade 

de Raskólnikov. Principalmente durante os períodos que antecedem e que sucedem ao crime, 

ele se apresenta bastante introvertido e imerso nos próprios pensamentos. Assim, medita sobre 

as necessidades pecuniárias, em especial aquelas ligadas à sobrevivência pessoal e ao interesse 

em cuidar da irmã como um movimento que o impele ao assassinato. A constante falta de ânimo 

da personagem, que frequentemente é tomada por um estado de letargia que o leva a dispensar 

pouca atenção ao que ocorre à sua volta, com exceção dos desvalidos45, regularmente 

entregando-se à prostração e à modorra, sugere uma disposição pulsional relativa à pulsão de 

morte.  

Como foi exposto no tópico 5.1.3, a pulsão de morte remete a uma disposição de retorno 

ao estado inorgânico, buscando recobrar um estado, no qual supunha-se não haver tanta tensão. 

É notório que as relações sociais e as exigências que estas impõem a Ródia lhe impingem 

sofrimentos, dos quais, naquele momento, há grande dificuldade para se desvencilhar. Assim, 

 
43 Destaca-se que o termo melancólico utilizado pelo escritor russo corresponde a triste, infeliz, desanimado e até 

sombrio, não podendo ser confundido com o conceito de melancolia desenvolvido anos mais tarde pela psicanálise. 

A teoria psicanalítica sequer existia na época em que a obra foi escrita, 1866. 
44 Diminutivo de Dúnietchka. 
45 Nos momentos em que conversa com pessoas e dispensa atenção à história destas, trata-se de pessoas, cujas 

vidas são miseráveis, repletas de desgosto e infortúnio. Um exemplo disso ocorre quando, em uma taberna, escuta 

a história de Sônia, contada pelo pai desta, também a história de desventuras do bêbado ex-funcionário público. 
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buscando uma descarga imediata da tensão, a personagem, inicialmente, fantasia sobre uma 

vida, na qual os infortúnios pelos quais passa não o podem afligir.  

Ródia, embora impelido pela pulsão de morte, que o impulsiona ao ostracismo, ainda se 

configura como desejante46 e se volta para a ação com intuito de recobrar a satisfação perdida. 

Entretanto, seu ato, conscientemente, é baseado em uma ideia que o convoca ao aniquilamento 

do outro pela via do assassinato. Esse ponto será melhor elucidado no tópico 6.5, que versará a 

respeito das exceções. Neste momento, cabe apenas frisar a crença do rapaz de que algumas 

pessoas, extraordinárias, disporiam de uma concessão para cometer atos bárbaros, cujo objetivo 

final fosse nobre. O que essa personagem não contava era com o fato de que ele mesmo não 

está incluído nessa categoria. Posteriormente, ao crime, ao invés de gozar o espólio e usufruir 

de uma nova vida, repleta de satisfação, é tomado pela culpa.  

 

6.2 O romance familiar de Raskólnikov 

 

Freud (1909[1908]/2006) se debruça sobre o conceito de “Romance familiar”47 em um 

texto de 1909. A fim de elucidar melhor a circunstância exposta, destaca-se que, de acordo com 

Roudinesco e Plon (1998), romance familiar é um conceito freudiano e rankiano que “designa 

a maneira como um sujeito modifica seus laços genealógicos, inventando para si, através de um 

relato ou uma fantasia, uma outra família que não a sua” (p. 668). Acrescenta-se ao exposto a 

descrição feita por Laplanche e Pontalis (1924/2001), segundo a qual tais fantasias “têm o seu 

fundamento no complexo de Édipo” (p. 488) e, por meio do qual, o indivíduo modifica, 

imaginariamente, os seus laços com os pais. Assim, o sujeito poderia desvencilhar-se dos laços 

consanguíneos, que impediriam uma relação incestuosa com os ascendentes e com seus irmãos.    

Por meio dessa fantasia, a criança imagina não ser filha de seus pais verdadeiros, e sim 

de outros de alta linhagem, para os quais, um dia, voltará; ou, é filha de sua mãe, mas não de 

seu pai, atribuindo à mãe aventuras e traições, que culminaram em seu nascimento. Freud 

(1909[1908]/2006) fundamenta que, durante o desenvolvimento, a criança deixa de identificar-

se com o genitor do mesmo sexo e, a partir da socialização secundária, em que passa a conviver 

com pais de outras crianças, começa a questionar a autoridade e as qualidades anteriormente 

atribuídas a estes. 

Nessa etapa em que a criança se ressente, acreditando não ser amada o suficiente pelos 

pais ou ter sido substituída no amor deles, quando nasce um(a) irmão(a) mais novo(a), tal 

 
46 Essa questão foi apreciada ao longo do capítulo 5.  
47 Para mais informações sobre o conceito, deve-se consultar a página 55 desta dissertação. 
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sensação contribui para a criação de um romance, que substitui, na fantasia, a história real 

vivenciada. Isso, geralmente, passa e é lembrado de forma consciente no futuro. No entanto, 

Freud (1909[1908]/2006) prossegue avaliando a fantasia infantil e descreve o que intitulou 

como Romance familiar do neurótico. Este é detalhado como um estágio posterior ao 

afastamento dos pais, para o qual não há lembrança consciente no futuro, que consiste em 

dedicar-se às relações que perpassam sua família, pela via da brincadeira, em que há especial 

relevo para a intensa imaginação. Esta alicerça um desejo de corrigir a história real de vida, 

concedendo uma outra narrativa. 

Analisando a perspectiva freudiana a respeito do romance familiar, embora a obra 

“Crime e Castigo” (1866/2001) não remonte à trama familiar durante a infância do jovem, 

tampouco expressa passagens dessa remota época, a relação entre Ródia e sua irmã sugere 

alguns apontamentos. Além disso, a reação enfurecida do irmão quando soube do noivado de 

Dúnia e o modo ríspido, jocoso e desrespeitoso como ele recebe o pretendente da irmã lançam 

luz sobre as perspectivas freudianas ora referenciadas.  

O primeiro momento em que Ródia é cientificado de que a irmã havia sido pedida em 

casamento ocorreu por meio de uma carta enviada por sua mãe. A reação da personagem ao 

receber notícias da família demonstra a relação afetuosa entre os três integrantes do grupo 

familiar como se pode notar na seguinte passagem: 

 

A carta lhe tremia nas mãos; ele não queria abri-la na presença dela: queria ficar a sós com aquela carta. 

Quando Nastácia saiu, ele a levou rapidamente aos lábios e a beijou; depois ficou muito tempo olhando 

para a letra do endereço, familiar e querida, a letra inclinada da mãe que outrora o ensinara a ler e 

escrever. Demorava a abri-la; parecia até temeroso de alguma coisa (Dostoiévski, 1866/2001, p. 36). 

 

De igual modo, a mãe se refere ao jovem de forma bastante carinhosa: “Sabes como te 

amo; nós, eu e Dúnia, só temos a ti, és tudo para nós, tudo em que confiamos, a esperança 

nossa” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 36). A longa comunicação proferida pela mãe está repleta 

de referências ao afeto e à preocupação que os três membros da família dispensam uns aos 

outros.  

Porém, embora a mãe se refira ao filho como tudo que ela e a filha possuem, ela lhe 

relata que uma bênção aconteceu à família. Após contar a respeito de uma situação vexaminosa 

vivenciada pela irmã, por conta da suspeita de que esta estava seduzindo o proprietário da casa 

na qual trabalhava como governanta, mas que fora esclarecida posteriormente provando a 

inocência de Dúnia, expressa o contentamento pelo inesperado pedido de casamento 

endereçado à filha, o qual a moça havia aceitado sem antes falar com o irmão. A mãe afirma 



113 
 

que, mesmo sem ter sido consultado a respeito da união, a situação não acarretaria reclamações 

da parte dele, uma vez ser bastante vantajosa à família. 

Todavia, a despeito da assertiva expressa pela genitora, antes mesmo de conhecer o 

pretendente da irmã, Ródia decide que o casamento não iria se concretizar. Tal ponto é 

desenvolvido por Dostoiévski (1866/2001) conforme expresso a seguir: 

 

A carta da mãe deixou-o atormentado. Mas em relação ao ponto essencial, capital, não teve dúvidas em 

nenhum momento, nem enquanto lia a carta. A essência da questão estava resolvida em sua cabeça, e 

resolvida de forma definitiva: ‘Esse casamento não vai se realizar enquanto eu estiver vivo, e o senhor 

Lújin que vá para o inferno!’ (Dostoiévski, p. 48) 

 

A carta escrita pela mãe foi recebida antes de Ródia cometer o assassinato e pode ser 

incluída como último impulso a impelir à concretização da ideia que há muito o jovem 

arquitetava. Ródia fica estarrecido com o noivado e com as circunstâncias que o envolve. A 

personagem acredita que a irmã jamais poderia amar o senhor Piotr e que o arranjo do 

casamento seria uma maneira de ela salvar o irmão, um sacrifício pelo amado. Nesse ponto, 

percebe-se uma inversão do objeto de amor e a sustentação de um recurso romântico para a 

trágica história, na qual os amados, impedidos – pela proibição ao incesto – de se unirem em 

matrimônio se martirizam a bem da esperança de que o amado possa ser feliz. Com isso, Dúnia 

se casaria com o pretendente para salvar o irmão, tendo em vista que o noivo exerce atividades 

na mesma área na qual Ródia é estudante, mantendo um escritório com importantes relações, 

que poderiam, futuramente, ser muito úteis para o sucesso do irmão. 

Esse quadro é narrado pela genitora na correspondência em relevo como se pode notar 

no fragmento descrito: 

 

(...) Ele, Piotr Pietróvitch Lújin, já é conselheiro forense (p. 42) (Funcionário civil), (...). Ele é um 

homem confiável e abastado, tem dois empregos e já possui seu capital. (...) É claro que não existem 

grandes amores das partes dela e dele, mas Dúnia, além de ser uma moça inteligente, é ao mesmo tempo 

um ser nobre como um anjo e se proporá o dever de fazer a felicidade do marido (...) (p. 43). (...) querido 

Ródia, também a ti ele pode ser bastante útil, em tudo mesmo, e eu e Dúnia já resolvemos que poderias 

começar tua futura carreira agora mesmo e considerar teu destino já claramente definido. (...) Dúnia só 

sonha com isto. (...) (p. 44) já que não pode passar sem um secretário, naturalmente será melhor pagar 

vencimentos a um parente que a um estranho, (...) Dúnia não pensa em outra coisa. Já faz vários dias 

que anda tomada de um certo fervor e até já compôs um projeto inteirinho de como posteriormente 

poderás ser colega e inclusive sócio de Piotr Pietróvitch nas causas jurídicas, ainda mais porque tu 

mesmo estás cursando a faculdade de Direito (Dostoiévski, 1866/2001, p. 45). 

 

Frisa-se, também, que, após receber essa carta da mãe, Ródia passa a sofrer com um 

frequente estado febril. Em seguida, decide-se por cometer o ato que pouco antes condenava 
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como um comportamento abominável. Já quanto ao pretendente da irmã, ele o trata com 

desprezo, descortesia e superioridade, buscando inferiorizá-lo, como se pode notar: 

  

(...) – Veja uma coisa, Dúnia – começou ele sério e seco –, (...) considero um dever te lembrar mais uma 

vez que não recuei do meu ponto principal. Ou eu ou Lújin. Que eu seja um canalha, mas tu não deves 

aceitar. Um tipo qualquer. E se te casares com Lújin deixo imediatamente de te considerar minha irmã 

(Dostoiévski, 1866/2001, p. 237). 

 

Assim como repudia a escolha da irmã, também demonstra certa peculiaridade nas 

próprias investidas amorosas. Dessa feita, denota-se da escolha de parceiras, efetivada por 

Ródia, uma preferência por pessoas que ou não lhe despertam grande fervor amoroso, como já 

apontado a respeito da filha da senhoria, que foi noiva do jovem, ou que representam as classes 

baixas, excluídas de valor e de reconhecimento social. Estas estariam mais à altura do 

merecimento deste, que, conscientemente, se julgava superior, devido à inteligência, mas 

inconscientemente, em razão dos desejos proibidos pela irmã, se tornou indigno do amor e da 

felicidade ao lado de alguém socialmente bem posicionado.  

Também, deve-se ressaltar que Sónietchka Marmieládova, eleita como objeto amoroso 

após a consumação do ato criminoso, é uma jovem miserável, órfã de um bêbado, com vários 

irmãos pequenos para alimentar, o que se efetiva por meio de prostituição. Esse cenário, no 

qual a moça vivia, a excluía de qualquer posição social, não sendo considerada digna de sentar-

se ao lado da mãe e da irmã do jovem, sendo um absurdo o rapaz tomá-la como companheira. 

Ao mesmo tempo, Razumíkhin, melhor amigo de Raskólnikov, se enamora por Dúnia 

e, ao contrário da reação esboçada a respeito do enlace matrimonial com Piotr, o rapaz recebe, 

positivamente, a união entre estes. Contudo, uma diferença fundamental pode estar no cerne 

desta atitude favorável à possibilidade de casamento da irmã com outro homem. Como se pode 

notar na reação de Ródia que, ao contrário do comportamento agressivo com o qual recebeu o 

primeiro pretendente, provoca, jocosamente, Razumíkin ao perceber que este começou a 

apresentar um “riso maroto” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 252) e estar em “estado extraordinário 

de excitação” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 253) o chama de Romeu. Tal observação se deve à 

forma como o amigo se dirige à irmã de Ródia. É interessante que ele aceite, de bom grado, o 

amigo como pretendente da irmã, mas não um homem com status financeiro elevado. Tal 

contexto sugere que, uma vez a irmã estar impedida de ser desposada por ele próprio, uma 

alternativa seria a escolha por um parceiro, que guarda muitas semelhanças consigo.  

Razumíkin, também, é um paupérrimo estudante de direito, inteligente, mas obrigado a 

se afastar da universidade por razões financeiras. O rapaz exerce pequenos trabalhos de 
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tradução para sobreviver. É um aguerrido defensor das próprias convicções, protegendo seus 

ideais com paixão e certa dose de cólera. Esses aspectos da personalidade se assemelham aos 

apresentados pelo próprio Raskólnikov. Devido a tais afinidades, poderia o amigo, desposando 

Dúnia, se aproximar da realização do desejo edípico do jovem.  

Além das características compartilhadas entre os jovens, Razumíkin é descrito como 

desembaraçado, capaz de resolver questões das quais Ródia não consegue se desvencilhar, bem 

como o primeiro demonstra ser muito amável e cuidadoso com as pessoas, atributos passíveis 

de despertar a admiração de Raskólnikov. Todos os atributos em relevo sugerem que o amigo 

dos tempos de faculdade se configura como imagem com a qual se identifica e, portanto, à 

altura de desfrutar do amor de Dúnia. 

Esse último ponto conjuga com a noção de que o sujeito busca por satisfações parciais 

e substitutivas conforme expresso na página 79. Freud (1915/2006b), na obra que versa sobre 

a “Repressão”, esboça haver na psique uma quantidade de energia, que fica disponível para ser 

reinvestida nos objetos, energia denominada por quota de afeto. Uma das saídas possíveis para 

essa energia, que constantemente afeta o sujeito, é sua transformação em angústia tendo em 

vista que, ao passar pelo recalque, o afeto fica desprendido da representação, e, assim, passível 

de retornar, causando no sujeito a sensação de uma angústia sem objeto. No entanto, esta não é 

sem objeto, mas a representação do objeto da angústia não está acessível, pois foi recalcada. 

Quando Ródia tem ciência do noivado da irmã, a notícia o afeta em grandes proporções, 

a ponto de ele mesmo se questionar do porquê estaria tão interessado no assunto: 

  

– Estranho – falou devagar, como se estivesse subitamente surpreso com algum pensamento novo –, 

por que estou me preocupando tanto? Por que toda essa gritaria? Casa com quem quiseres! 

Falou como se fosse para si, mas o fez em voz alta, e durante algum tempo olhou para a irmã com um 

quê de perplexidade (Dostoiévski, 1866/2001, pp. 238-239). 

 

Sem acesso à representação das fantasias incestuosas vivenciadas em tenra infância, o 

rompante diante da notícia sobre o futuro casamento da irmã parece sem sentido, mas a angústia 

diante da terrível iminência de perder o objeto de investimento o aflige. O recalque, responsável 

por evitar o desprazer que a lei simbólica impõe, foi inepto em sua tarefa, e algo dessa 

experiência se torna acessível à consciência.  

 

6.3 O supereu e sua relação com a culpa manifestada na história de Raskólnikov 
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Como herdeiro do complexo de Édipo, o supereu passa a se manifestar ao longo da vida 

do sujeito como um horizonte a ser seguido a partir dos ideais de lei atribuídos ao pai. Porém, 

com o processo de socialização, o sujeito assimila as imposições morais, legais e sociais, 

passando a regular a si próprio, principalmente por meio das dúvidas a respeito do que é ou não 

permitido e ele. Assim, é estabelecido um ideal de moralidade, um ideal que é social48. 

A inserção do sujeito na cultura é mediada pela passagem pelo complexo de Édipo. Este 

se torna uma marca indelével de que a organização social cobra de seus partícipes um tributo 

representado pelas noções de civilidade, ou seja, pelas regras necessárias à convivência entre 

os homens. Todavia, bem conviver requer sacrifícios ao desejo, e o supereu, também, reivindica 

esta espécie de perda pulsional ao sujeito. O que se observa na trama descrita em “Crime e 

castigo” (1866/2001) é um excesso de negativas ao usufruto das pulsões. Ródia está desprovido 

de dinheiro, de reputação, de atividades socialmente reconhecidas, de moradia, de amizades, de 

alimentação; enfim, de qualquer relação saudável e, possivelmente, satisfatória.  

Nesse contexto, a prática do crime se afigura para a personagem como um horizonte de 

possibilidades de retomada de um lugar social, porém o superego, ao mesmo tempo em que se 

apresenta como mandatário da moral, requer que um Ideal seja atendido, revelando a sua ligação 

com o isso. Contudo, a pretensa saída pela via da agressividade não restitui a pulsão para a qual 

o sujeito supostamente cede em prol do contrato social; apenas, configura como uma outra 

vertente do mal-estar. 

Essa implacável instância psíquica passa a requerer um imperativo de conduta 

ambivalente, ao qual o sujeito deve obedecer; caso contrário, torna-se passível de punição. 

Conquanto, o sujeito extrai uma parcela de satisfação dessa condição de culpado. Tal como a 

reverberação insistente por meio da qual Ródia se questiona a respeito dos pensamentos 

recorrentes que, ora planejam o assassinato da usurária, ora lhe provocam repugnância pelo 

simples fato de pensar em protagonizar tal barbaridade, especialmente, após a conclusão do 

homicídio. Isso pode ser notado no momento em que o jovem pensa em ir à casa do colega de 

estudos, Razumíkhin, e, em seguida, é tomado pela resolução “Depois daquilo – exclamou ele, 

arrancando-se do banco –, ora, por acaso aquilo vai acontecer? Será possível que vá mesmo 

acontecer?” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 60). Nesse fragmento da obra, Ródia, mesmo tendo 

decidido que o assassinato de Aliena Ivánovna seria uma atitude muito brutal e desprezível, 

sem meditar a respeito, resolve que apenas procurará por ajuda, como a do amigo Razumíkhin, 

 
48 A noção trabalhada encontra-se desenvolvida no subtítulo 5.3.  
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após o crime. Esse pensamento lhe causa espanto ao perceber que um ato tão chocante e 

repreensível seria praticado por ele muito embora o rapaz questione se poderia de fato fazê-lo.  

Ainda, pode-se notar um momento, no qual Ródia praticamente expulsa a irmã de seu 

quarto e esta acata à ordem do irmão, mas continua a olhar para ele enquanto se afasta e este 

gesticula impaciente, com o punho fechado, para que ela continue a se afastar. Logo em seguida, 

o jovem se arrepende e pensa “Sou mal, percebo isto. (...) Mas por que elas mesmas me amam 

tanto se eu não mereço isso? (...) (Dostoiévski, 1866/2001, p. 529). Nessa passagem, observa-

se essa instância que impele o sujeito a se recriminar acreditando ser uma pessoa malvada. 

Essa deliberação suscita a identificação de que o jovem, que se apresenta como um 

sujeito tomado pela humilhação, miserável e sem esperanças de melhoria no futuro, possui uma 

controversa imagem de si, dado que oscila entre a grandiosidade e a miséria. O supereu, como 

instância normatizadora, passa a lhe cobrar uma ação, que retifique sua posição de inferioridade, 

retomando o status de estudante de direito, rapaz inteligente, orgulhoso e responsável pela mãe 

e pela irmã em falta do pai.  

Como mencionado, a personagem extrai uma parcela de prazer dessa condição de 

miserável. O fato de ter cometido o crime eleva, sobremaneira, seu sentimento de inferioridade, 

o que permite uma manifestação contrária à crença de que seria uma pessoa extraordinária. 

Nessa circunstância, ele se apresenta como um sujeito indigno tanto do amor materno e do 

fraterno quanto da posição que usufruía socialmente.  

Esse sentimento de inferioridade experimentado por Ródia, no entanto negado por ele, 

pode ser observado não apenas no seu ato criminoso, mas em diversas outras atitudes da 

personagem: afrontando os policiais, questionando a prisão de alguns suspeitos, criticando a 

condução da investigação, numa posição claramente provocativa da lei. Isso pode ser notado 

no comportamento manifestado por ele no primeiro comparecimento a uma intimação devido 

a dívidas contraídas com a proprietária do imóvel que ocupava. Na referida situação, ao se 

apresentar ao tenente de polícia, este o questiona sobre o horário de comparecimento, uma vez 

ter sido convocado para se apresentar às nove horas, mas apenas se direcionou à delegacia às 

12 horas. Ródia se justifica dizendo ter sido cientificado da notificação apenas 15 minutos antes 

das 12 horas e que ainda se encontrava em estado febril. Mas o ocorrido desperta no jovem uma 

mistura de irritação e prazer como se pode notar na passagem a seguir, que inicia com uma fala 

proferida por Ródia: 

 

(...) – E já basta eu ter comparecido doente e com febre. 

– E trate de não gritar! 
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– Eu não estou gritando, mas falando de forma bastante regular; o senhor é quem está gritando. Eu sou 

estudante e não permito que gritem comigo. 

O ajudante estava tão encolerizado que no primeiro instante nem conseguiu articular nada, e só alguns 

perdigotos voavam de sua boca. Levantou-se de um pulo. 

– Trate de ca-lar-a-bo-ca! O senhor está numa repartição pública. Nada de grr-rosseria, senhor! 

– Aliás o senhor também está em uma repartição pública – gritou Raskólnikov –, e além de gritar ainda 

está fumando, logo, está nos faltando com o devido respeito. – Ao pronunciar isto, Raskólnikov sentiu 

um prazer indescritível (Dostoiévski, 1866/2001, pp. 104-105). 

 

Toda essa conjuntura proporciona sensações contraditórias na personagem: “Saiu 

tomado de um tremor causado por uma terrível sensação de histeria, na qual, entretanto, havia 

uma parcela de um prazer insuportável – aliás saiu sorumbático, horrivelmente cansado” 

(Dostoiévski, 1866/2001, p. 173). Esse cenário se conjuga com a indicação freudiana de que o 

aparelho psíquico extrai prazer do desprazer49 tendo em vista que, apesar das limitações 

prescritas pelo superego, capazes de suscitar conflitos e exigência de punição, há extração de 

prazer desses infortúnios, que, muitas vezes, são ocasionados pelas ações da personagem, que 

busca meios de se denunciar.  

Em “Totem e tabu”, Freud (1913[1912]/2006) desenvolve a ideia  de que os constantes 

conflitos entre o sujeito e o meio social no qual está inserido comportam estreita relação com o 

sentimento de culpa50, sendo essa culpa reimpressa na relações sociais. Dostoiévski 

(1866/2001) cria, com mestria, uma personagem assolada pela culpa. Raskólnikov talvez seja 

a personificação desse sentimento. Afastado dos estudos e do trabalho, por não dispor de 

condições financeiras para se manter em atividade, durante os seis meses que antecederam ao 

crime, saía muito pouco do minúsculo e pouco arejado quarto que alugava. Quando o fazia, 

caminhava por horas sem destino tanto de local aonde ir quanto dos pensamentos, que vagavam.  

Durante o mesmo período de tempo, manteve raríssimo contato com outras pessoas, 

apenas ocasionalmente ou com pessoas que lhe prestavam algum serviço básico. Passa o tempo 

a ruminar os pensamentos, frequentemente apreensivo com o impacto que sua imagem 

miserável provocava nas pessoas bem como com o peso que se tornou para a família e para a 

sociedade, porém incapaz de solicitar ajuda, uma vez que não se sente merecedor de qualquer 

zelo ou apreço.    

A forma como a personagem estabelece as relações familiares auxiliam na identificação 

de certo pesar, especialmente no que se refere ao casamento da irmã, conforme descrito no 

subtítulo anterior. Contudo, nesse momento, é fundamental articular tal contato familiar com o 

sentimento de culpa. Após receber a carta na qual a mãe menciona a intenção de casamento da 

 
49 A esse respeito, consultar o tópico 5.1.3. 
50 Concepção apresentada a partir do tópico 5.4.  
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filha e a visita à cidade onde Ródia vive, este sofre, principalmente devido ao casamento da 

irmã, pois acredita que este será realizado, a fim de obter benefícios pecuniários para ele e 

acarretar desvantagens para a irmã. Além disso, esta leitura do caso sugere que esse enlace 

matrimonial corresponderia ao impedimento de o desejo incestuoso vir a se realizar. Também, 

verifica-se, como fonte de aflição, o fato de ele depender da pensão da mãe, que sobrevive com 

dificuldades. Outro fator importante para o estado de angústia do rapaz consiste no fato de suas 

amadas, mãe e irmã, constatarem a situação lastimável, a qual está vivendo.  

Freud (1894/2006), no texto sobre “As neuropsicoses de defesa”51, realiza uma 

significativa investigação de processos sintomáticos, em especial aqueles cuja presença não 

dispunha de explicação ou justificativa orgânica para existirem. Nesse estudo, o autor identifica, 

através do acompanhamento de casos representativos da temática, que, inconscientemente, as 

pacientes se desviavam de pensamentos ou sensações ligadas à representação sexual por meio 

da produção de sintomas orgânicos. As reações patológicas observadas pelo psicanalista, 

naquele momento, foram a histeria, a psicose alucinatória ou a obsessão52.  

Ródia é retratado como uma pessoa doente. Em diversos momentos da história, a 

condição física da personagem é citada. Por exemplo, no início do romance, Dostoiévski 

(1866/2001) afirma: “Não é que fosse tão medroso e apagado, antes bem o contrário; mas fazia 

algum tempo que vivia num estado irritadiço e tenso, parecido com hipocondria” (p. 9). Em 

seguida, há um esboço da maneira como o ex-estudante se sentia: “Estava tão cansado de todo 

aquele mês de melancolia consumidora e excitação obscura que queria passar ao menos um 

minuto respirando em outro mundo, fosse lá qual fosse (...)” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 18). 

Tal estado não era exclusividade dos períodos anteriores ao crime. Ao contrário, após o 

assassinato, a personagem passa a apresentar um quadro ainda mais grave de adoecimento. 

Outro fator imprescindível para a articulação entre os sintomas apresentados pela 

personagem e a culpa proveniente de sensações ou pensamentos sexuais é o fato de que Ródia 

é avaliado, mais de uma vez, por um médico, um conhecido do amigo Razumíkhin, chamado 

Zózimov, sendo o diagnóstico sugestivo da alusão realizada: “(...) te examinou atentamente e 

foi logo dizendo que era tudo bobagem – te deu alguma coisa na cabeça, algo assim. Alguma 

bobagem nervosa, a ração foi precária, (...) daí a doença, mas não há de ser nada, vai minguar 

e passar” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 126). Com isso, nota-se que a manifestação sintomática 

que, frequentemente, assola Ródia não se estabeleceu devido a algum acometimento orgânico.  

 
51 O referido texto foi elucidado no item 4.4.1. 
52 A correlação entre os sintomas e acometimentos físicos e os temas sexuais foram objeto de apreciação no tópico 

5.4.2. 
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Não obstante, a teoria psicanalítica se debruça sobre tais manifestações, compreendendo 

que estas possuem uma fonte, que não é física, mas ligada a algum trauma, conforme 

estabelecido por Freud (1894/2006) em “As neuropsicoses de defesa”. Nota-se que Ródia 

manifesta um medo constante, não localizando a fonte deste: irritação, tensão, isolamento 

social, recusa a estudar, sente-se muito fraco e sonolento, em alguns momentos há ausência de 

consciência, torpor, estado febril e com presença de delírios entre outros. Tais sintomas 

remetem à identificação de uma correlação entre a condição social de pobreza, apontada na 

obra literária como algo que oprimia o jovem a ponto de afastá-lo da sociedade, e o adoecimento 

do rapaz.   

Destaca-se que Ródia é retratado como uma pessoa arrogante, crédula de possuir uma 

inteligência superior aos demais, traços distintivos que concederiam a ele uma posição social 

diferente da que ocupa. Todavia, ele acredita não receber da sociedade o merecido 

reconhecimento, tampouco possui meios financeiros para sustentar sua condição de 

superioridade. Diante desse quadro, pode-se inferir que a miséria vivenciada poderia ser um 

dos fatores que confluem para que a personagem manifeste toda a sintomática demonstrada, 

remontando a experiência edípica como fonte do sofrimento do jovem.  

A personagem convoca a tal elucidação, especialmente, quando, durante o julgamento 

do assassinato da usurária, ao ser questionado sobre o motivo que o levou a praticar o ato 

criminoso, afirmou “que a causa de tudo fora a sua situação deplorável, a miséria e o desamparo, 

o desejo de solidificar os primeiros passos de sua carreira na vida com o auxílio, pelo menos, 

dos três mil rublos que contava encontrar com a morta” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 546). Desse 

modo, essa condição o exclui de uma posição de relevo e de alcance do status proveniente da 

posição de poder tal qual exercem as pessoas extraordinárias como Napoleão Bonaparte. Todo 

esse enredo contribui para a eliminação da possibilidade de exercer as funções de cuidado e de 

sustento da mãe e da irmã, função deixada pelo pai falecido, a qual o rapaz não consegue 

realizar, assim, falhando na tentativa de se igualar às figuras de autoridade.  

Na história de Ródia, a tensão entre a crença nas figuras de onipotência, com a presença 

da ideia de que ele pertenceria a esse seleto grupo, e a constante aniquilação do sujeito, por 

meio da inferioridade e da opressão social, parecem explícitas. Em conformidade com essa 

noção, destaca-se um trecho da obra, no qual o rapaz reflete sobre como os responsáveis pela 

consumação de atividades ilícitas eram constantemente descobertos, principalmente por meio 

das pistas deixadas, de maneira bastante óbvia, pelos próprios autores. A esse respeito, 

Dostoiévski (1866/2001) escreve que o jovem conclui: 
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(...) a causa principal não está tanto na impossibilidade material de ocultar um crime quanto no próprio 

crime; já o próprio criminoso, e quase todo indivíduo, no momento do crime passa por um certo 

abatimento da vontade e da razão, que, ao contrário disso, são substituídas por uma fenomenal 

imprudência infantil, e justo no momento em que a razão e a precaução são mais indispensáveis. (...) 

ocorre que esse eclipse da razão e esse abatimento da vontade se apossam do homem como uma doença, 

evoluem gradualmente e chegam ao ponto máximo um pouco antes do cometimento do crime; 

continuam da mesma forma no próprio momento do crime e algum tempo depois dele, dependendo do 

indivíduo; em seguida passam da mesma forma como passa qualquer doença. (...) (p. 78). 

 

No fragmento exposto, Ródia, praticamente, relata o quadro que viria a acometê-lo logo 

após o assassinato. Entretanto, ele acreditava que tal cenário seria característico da maioria dos 

crimes, porque estes são cometidos por pessoas ordinárias, incapazes de suportar o peso de um 

ato grandioso. No entanto, fantasiava que, com ele, sucederia diferente: “(...) no caso dele, essas 

reviravoltas mórbidas não poderiam acontecer, que a razão e a vontade permaneceriam nele, 

inalienáveis, durante todo o tempo da execução do plano, pelo único motivo de que o que ele 

planejara ‘não era crime’ (...)” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 78). Em seguida, o escritor russo 

acrescenta que as necessidades de subsistência material participaram de maneira periférica em 

toda a trama desenrolada no pensamento de Ródia e na opção por viabilizar o ato criminoso, e 

que, apesar da confiança na diferença entre os criminosos comuns e ele, quando executou o 

assassinato, o fez da forma mais comum e descuidada, de maneira idêntica à que havia criticado 

anteriormente. 

Também, pode-se inferir a respeito dos estados físico e emocional apresentados por 

Ródia, que, uma vez não identificada uma origem orgânica para o quadro nervoso, conforme é 

intitulado na obra, tal adoecimento, por si só, não poderia ser o responsável pelo ato criminoso. 

Sendo assim, não se pode assentir com a hipótese de que a personagem tenha praticado o crime 

sob efeito do peculiar estado de saúde, que vinha manifestando, especialmente um mês antes 

do assassinato, porém encontram-se alguns traços como distintivos da personalidade do ex-

estudante. De sorte que esse contexto revela que o ato criminoso pode ter se configurado como 

uma tentativa de solução para o conflito edípico: mata para caracterizar um estado de culpa há 

muito presente no sujeito.  

Nota-se que a história de Raskólnikov pode ser contemplada pelo prisma da noção 

sustentada por Freud (1923/2006) em “O ego e o id”53. Nesse texto, o autor assegura haver 

pessoas extremamente autocríticas e que tal característica está ligada ao sentimento de culpa. 

Diante desses casos, assevera-se que há um importante empecilho à melhora do estado de 

adoecimento, pois, inconscientemente, a melhora na condição de saúde do sujeito é percebida 

 
53  Para outros detalhes sobre esse texto, consultar o item 5.4.6. 
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como uma ameaça em razão de este extrair da doença a punição que acredita ser merecida diante 

da posição de culpado que representa, recusando-se a renunciar ao castigo. 

Ródia se nega a obter ajuda até o momento em que encontra Sônia54 e, paulatinamente, 

vai se distanciando de qualquer relação saudável que estabelecia. Ele se afasta da mãe e da irmã, 

chegando a se despedir oficialmente destas e solicitando que não procurem mais por ele. 

Recusa-se a receber tratamento médico bem como a cumprir as recomendações recebidas. Isso 

posto, constata-se que a personagem, inicialmente, passa por um estado de leve declínio de 

saúde, que parece insuficiente para apaziguar a culpa. Assim, o ato criminoso indica um 

comportamento correlato ao desespero diante da angústia. Isso comunga com a indicação feita 

por Freud (1923/2006), segundo a qual o sujeito se ocuparia da doença, desprendendo-se do 

sentimento de culpa. Dessa forma, contrariamente à posição de pecador, o jovem desfruta da 

condição de doente. 

 

6.4 O ato criminoso como apelo à lei simbólica55 

 

A maneira como Raskólnikov se dirige às figuras de autoridade também é elucidativa 

da relação que este estabelece com a lei simbólica, relação que fornece indicativos de questões 

edípicas. Tendo em vista que o complexo de Édipo apresenta a tese freudiana a respeito do 

social e sobre os efeitos das imposições à tentativa de satisfação dos desejos, as marcas que o 

sujeito carrega dessas primeiras experiências ao longo da vida se tornam manifestas pelas 

condutas diante da lei e dos modelos que as encarnam na sociedade.   

Durante toda a obra literária em relevo, é passível se observar um movimento da 

personagem principal, que remete a um apelo à lei simbólica. Essa direção, característica de um 

sujeito que acredita na própria grandiosidade, supostamente, o separa das demais pessoas. 

Ródia parece apreender que ele, tal qual outros grandes gênios da história, é capaz de se tornar 

uma exceção às regras que instituem a sociedade. Porém, essa posição precisa ser convalidada, 

não sendo sustentada pelo próprio sujeito, que, assim, busca pelo olhar de um Outro sobre si, 

que lhe devolva à esfera dos seres ordinários, comuns, ou seja, àqueles submetidos à lei. Com 

isso, convoca sobre si a imposição da lei. 

 
54 Diminutivo de Sónietchka e usado como um apelido carinhoso. 
55 É necessário distinguir entre as normas jurídicas e a lei simbólica. As primeiras dizem respeito às normas 

editadas pelos homens, a fim de estabelecer condutas que não podem ser praticadas. Impondo limites ao 

comportamento humano, estas podem ser diferentes entre uma cultura e outra. Já a lei simbólica é operada pela 

entrada do sujeito na cultura, por meio da linguagem, e equivale à interdição paterna, que impede acesso das 

crianças às mães.  
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Observa-se a ocorrência de um crime que, sob diversos aspectos, poderia ter se mantido 

encoberto a não ser pelo comportamento peculiar que a personagem passa a apresentar. 

Raskólnikov chama a atenção para sua culpabilidade. Suas ações se tornam suspeitas a ponto 

de ele próprio se questionar sobre o que deseja com as ações praticadas. Esse sofrimento 

imposto a si próprio comporta um prazer. Isso posto, assevera-se haver na personagem a 

manifestação de uma instância superegoica, que exerce vigilância constante, com a presença de 

uma voz interna, que o questiona sobre as próprias ações enquanto as autocensura. Apesar de 

essa instância oferecer um suporte para a exigência de cumprimento da lei ou de exercício da 

moralidade, ela não impõe tal obediência tendo em vista que extrai prazer da posição de culpado 

que a infração fomenta.   

A trajetória que engloba desde a primeira ideia envolvendo o assassinato até a 

concretização deste é repleta de ações ou omissões por parte do autor do crime, as quais se 

aproximam de ações que remetem a uma quase inocência infantil, sobretudo quando se constata 

que foram realizadas por um sujeito inteligente, cognitivamente capaz de evitá-las por 

intermédio do planejamento minucioso intentado por este. Conforme se pode notar, no dia 

escolhido para proceder ao assassinato, Raskólnikov se sentiu indisposto, dormiu 

demasiadamente e pouco se dedicou às atividades indispensáveis à execução do crime.  

Frisa-se que tal data não poderia ser facilmente modificada, aguardando momento mais 

oportuno diante das condições de saúde do autor do delito, devido à certeza de que naquela data 

a velha estaria sozinha em casa, uma vez ter ouvido por acaso uma conversa de Lisavieta, irmã 

mais nova da usurária e residente no mesmo imóvel, combinando encontrar-se com algumas 

pessoas às 19 horas em ponto. Contudo, essa informação preciosa não garante vantagem a 

Raskólnikov, que protela os preparativos para o crime, acabando por realizar tudo o que havia 

pensado durante um mês antes no momento da ação e se expondo ao maior risco de ser visto e 

identificado.  

Após o assassinato, Raskólnikov pensa em confessar diversas vezes. Enquanto não o 

faz, desenrola uma trama de atividades que indicam a autoria do crime. Desse modo, desmaia 

na delegacia quando ouve a notícia envolvendo o crime cometido por ele, volta à cena do crime, 

identifica-se para os pintores que realizavam reparos no apartamento da usurária e pergunta 

sobre o assassinato. Então, concede dados que não foram divulgados pela polícia, sendo de 

conhecimento apenas daqueles que tiveram acesso à cena, bem como afronta os investigadores 

contando como cometeria o crime, mas revelando o que de fato havia acontecido. Essa dinâmica 

de funcionamento aponta a diligência da personagem, a fim de conceder informações preciosas 
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aos investigadores, garantindo, assim, seu reconhecimento como culpado. Portanto, todas essas 

cenas conduzem a extrair do comportamento do jovem uma tentativa de receber punição.  

A organização social, na qual os sujeitos estão inseridos, atribui sanções à satisfação da 

pulsão, que, muitas vezes, é exercida no ou com o outro. Inclusive, no momento em que Ródia 

já não possuía condição alguma de subsistência, este abandona, paulatinamente, as relações 

com os demais. Por isso, essa esfera de satisfação das pulsões agressivas perderam a capacidade 

de proporcionar satisfação.  

À vista disso, uma vez que os objetos externos se encontram desprovidos de capacidade 

de conferir satisfação a Raskólnikov, a pulsão se direciona para o próprio sujeito, encontrando 

na fantasia de onipotência do rapaz um suporte para o ato criminoso. Todavia, essa fantasia de 

potência, também, se demonstra insuficiente, já que ele não faz parte daqueles aos quais é 

permitido transgredir as normas, sendo apenas mais um reles sujeito comum, ordinário. Assim, 

a pulsão de morte se configura por meio do sentimento de culpa, proveniente da insistência 

operada pelo supereu em exigir uma ação contrária à norma, ao mesmo tempo em que exige à 

lei simbólica a imposição da interdição. 

Raskólnikov atende ao imperativo do supereu, que o impele a cometer o ato proibido. 

No entanto, observa-se não se tratar de um crime contrário à lei simbólica, isto é, uma ação que 

viria a demonstrar não um simples recurso à transgressão da lei, mas ainda uma exceção 

permitida. Recuperando a noção trabalhada por Freud em 1913, em “Totem e tabu”, encontra-

se no pai totêmico um elemento ao qual é permitido ultrapassar a lei, mas que decreta o 

impedimento aos demais. Após o assassinato do pai da horda, ao contrário do que se esperaria, 

isto é, a queda da lei para todos, estabelece-se um totem, que relembra a todos a interdição e ao 

qual todos estão submetidos. Porém, é estipulada uma ressalva à ordem totêmica. Durante a 

festividade que marca a refeição totêmica, é permitido/obrigatório a todos comerem o animal 

representativo da lei e realizarem os desejos a que, em todos os outros momentos, são 

impedidos.  

Logo, a personagem, fantasiando a respeito da existência de alguns poucos escolhidos, 

que poderiam ultrapassar as leis, não necessariamente manifesta a ausência da inscrição da lei 

simbólica, pois ainda se pode notar a presença de uma instância reguladora. Como se pode citar, 

Ródia, em alguns momentos, acredita ter executado uma ação benéfica para a sociedade, como 

será exposto adiante, quando o jovem se expressa sobre o crime com sua irmã e afirma ter 

exterminado alguém que não faria falta. Pelo contrário, acredita ter extirpado da sociedade 

alguém que sobrevivia da exploração da miséria das pessoas. Nota-se que o ex-estudante não 

está, necessariamente, alheio à lei simbólica, mas atendendo a uma determinação de que poderia 
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efetivar ações vedadas aos demais, apenas para alcançar objetivos sublimes, para um bem 

maior. Não obstante, Raskólnikov acaba por reconhecer não integrar este seleto grupo, de 

extraordinários, convocando sobre si as sanções merecidas.  

Demonstra-se que ele buscava por reconhecimento, que atendesse a um ideal da lei 

simbólica, de potência, sabedoria e superioridade, visto, inicialmente, no ensino universitário 

e, posteriormente, na prática do ato criminoso, no momento em que Raskólnikov se entrega aos 

representantes da lei. Sob tais circunstâncias, o rapaz, segundo esta leitura, parece convocar ora 

um pai que reconheça seu estatuto de exceção, ora um pai que lhe restitua a condição de 

pecador. Com isso, recobrando a punição por ter desejado, inconscientemente, o incesto, torna-

se, assim, capaz de merecer e receber o amor dos demais.   

 

6.5 O crime como exceção 

 

Buscou-se construir ao longo das hipóteses lançadas na presente dissertação, sustentada 

na circunstância em torno de a personagem em estudo demonstrar vivenciar um constante 

sofrimento devido a um sentimento de culpa proveniente do desejo inconsciente. Esta exibe 

características que se assemelham ao aduzido por Freud (1924/2006b) na obra “O Problema 

Econômico do Masoquismo”, segundo a qual não há necessidade de o parricídio ou o incesto 

acontecer. Para que o sujeito sinta culpa, bastando, conforme apontado no tópico 5.4.5, a 

existência da fantasia incestuosa. Com isso, o sujeito seria acometido pela culpa meramente por 

ter desejado o incesto.  

Resgatando o conceito de fantasia56, pode-se dispor de argumentos para sustentar a 

analogia viabilizada entre o ato criminoso e a crença da personagem principal. Ciente de que a 

fantasia57 deriva de uma elaboração estruturada pelo sujeito que necessita de uma experiência 

para se efetivar e que seu conteúdo remonta ao complexo de Édipo, como exposto por Freud 

(1919/2006), torna-se passível uma observação sobre esse panorama na vida de Ródia. 

Esta análise da fantasia construída por Ródia remonta o relato de um sonho, apresentado 

na página 106 deste capítulo, envolvendo o cruel extermínio da pangaré por um grupo de 

pessoas a mando do proprietário do animal. Naquela ocasião, o rapaz, ainda menino, se revolta 

contra a vileza da ação impetrada em desfavor do animal. No entanto, ao requisitar do pai uma 

posição diante do ocorrido, este legitima o massacre devido ao fato de ter sido realizado por 

 
56 Exposto no capítulo 4. 
57 Destaca-se que essa fantasia não está calcada em fatos efetivamente vivenciados, mas em situações, cujo crivo 

presente na maneira como cada sujeito vivencia as experiências participa da criação fantasiosa.  
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pessoas bêbadas e desprovidas de razão naquele momento; além disso, o dono do animal foi o 

demandante da prática. Isso posto, estabelece-se uma exceção diante da qual um crime não 

poderia, ou até não deveria, ser punido. 

Uma hipótese plausível ao recorte estabelecido é que a criação infantil foi permeada 

pela identificação ao discurso paterno, que assegurou a fantasia de que a própria lei simbólica 

admite a concessão de privilégio a algumas pessoas. Sendo essa experiência guiada pelo desejo 

inconsciente, verifica-se uma construção imaginária, que assegura a satisfação proveniente de 

aproximação do ideal paterno. Tal cenário é corroborado pela consideração anteriormente feita 

de que Ródia intenta alcançar as figuras de autoridade, representativas da lei, convocando a 

ação destas, que somente poderia advir, no caso em relevo, pela via da punição. 

Essa narrativa ficcional auxilia o sujeito na tentativa de sobressair à barreira do recalque, 

na expectativa de alcançar o desejo inconsciente, portanto proibido. A fantasia do ex-estudante 

contempla a exceção, ou seja, a chance outorgada a poucos, aos quais faculta-se a obtenção de 

êxito naquilo que muitos apenas sonham. Constata-se que, em muitos casos, essa criação pode 

ser utilizada, a fim de oferecer auxílio para suportar a divisão subjetiva decorrente da inserção 

do sujeito na linguagem. Contudo, Ródia não é bem-sucedido nessa tentativa, posto que o 

homicídio não ratifica sua superioridade; pelo contrário, demonstra sua condição igualitária aos 

homens de carne e osso58. Um pensamento constante após o crime elucida o exposto: 

 

Não, aqueles homens não foram feitos assim; o verdadeiro soberano, a quem tudo é permitido, esmaga 

Toulon, faz uma carnificina em Paris, esquece um exército no Egito, sacrifica meio milhão de homens 

na campanha da Rússia e se safa com um calembur em Vilna; e ao morrer é transformando em ídolo – 

logo, tudo é permitido. Não, pelo visto esses homens não são de carne, são de bronze! (Dostoiévski, 

1866/2001, p. 280) 

 

Ressalta-se que, de acordo com esta análise, a construção de uma fantasia é essencial 

para o desenrolar da trama que envolve a personagem principal de “Crime e Castigo”. Antes de 

enveredar por essa questão, faz-se fundamental situar a criação imaginativa realizada por Ródia. 

Este desenvolveu uma tese envolvendo Napoleão Bonaparte e o status elevado que a 

personalidade histórica atingiu mesmo após ter sido responsável por atrocidades59. Apesar do 

elevado volume de perdas de vidas que tais conquistas do exército francês proporcionaram, o 

grande comandante é descrito como um herói, um homem extraordinário. 

 
58 Na obra, ao construir a fantasia de exceção napoleônica, Ródia afirma que as pessoas extraordinárias garantem 

seu lugar na história, inclusive sendo eternizadas pelas estátuas, como se pode verificar na passagem a seguir: 

“Não, pelo visto esses homens não são de carne, são de bronze!” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 280) 
59 Encontram-se na história sucessivos atos atrozes como o massacre sangrento realizado em Paris em 1795, o 

“esquecimento”, em 1799, de um grupamento do seu exército no Egito, a fim de voltar à França e ocupar o cargo 

supremo, a morte de mais de meio milhão de homens durante a ocupação da Rússia e demais façanhas.  
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Diante de tal incoerência, convalidada pela perpetuação do nome do imperador francês 

como ícone de bravura, conquista e sucesso, Ródia cria a fantasia de que algumas pessoas 

seriam dotadas de tamanho brilhantismo, que poderiam ou deveriam receber da sociedade o 

privilégio de não ser atribuída a elas a culpa pelas barbaridades cometidas. O rapaz, inclusive, 

escreve um artigo para uma revista local, no qual sustenta essa ideia. Todavia, a concepção 

imaginativa dele atribui a si próprio um lugar entre essas pessoas, a quem tudo seria permitido.  

Sustentado nesse entendimento e no ápice de uma crise moral, psicológica e social, 

Ródia, assolado pelo sentimento de culpa, que se torna insuportável, decide que pertencia 

àquela categoria de sujeitos: os fabulosos. A partir dessa decisão, começa a planejar o 

assassinato da velha usuária, convencendo-se de que, tal qual Napoleão, que efetivou uma 

carnificina por onde passou em nome do objetivo final de derrotar os inimigos em prol da 

soberania de seu país, ele, também, deveria extirpar do mundo a existência de uma pessoa que 

sobrevive da exploração de seres desvalidos, aos quais as condições mínimas de subsistência 

haviam sido recusadas.  

Em conformidade com o exposto e retomando a conceituação relativa ao sintoma60, vê-

se a doença evidenciada por Ródia como uma tentativa de “solução de compromisso” por meio 

da qual aspiraria a uma gratificação substitutiva, ora encobrindo o conflito, ora o exibindo. 

Outro ponto nodal da representação sintomática revelada na história de Ródia é a fantasia de 

onipotência. Esta serviria como um recurso perante o mal-estar, que impera na dinâmica entre 

os desejos inconscientes e as normas sociais.    

A consciência de que Aliena Ivánovna deveria ser eliminada do convívio social, e isso 

seria um favor para a coletividade, é representada, entre outros momentos, em uma conversa 

entre Ródia e sua irmã, Dúnia, na qual esta descobre sobre a participação do irmão como autor 

do assassinato: 

 

– Crime? Qual crime? – exclamou ele de repente, como se tivesse sido acometido de um furor súbito. – 

O de ter morto um asqueroso e daninho piolho, uma velha usurária, que não fazia falta a ninguém, cuja 

morte pode perdoar tantos pecados, e que se alimentava do sangue dos pobres? É isso um crime? Eu 

não creio que o seja, nem penso em lavá-lo. Porque hão de gritar-me todos, por todos os lados: ‘É um 

crime, é um crime!’? (...) (Dostoiévski, 1866/2001, p. 526) 

  

Contudo, o discurso vacila e, nas entrelinhas do mesmo enunciado de exaltação ao ato 

criminoso, o desejo inconsciente de Ródia se manifesta: “(...) Só agora vejo claramente toda a 

estupidez da minha pusilanimidade, agora que decidi já enfrentar essa vergonha escusada! Foi 

 
60 Essa noção foi desenvolvida no item 4.3.2, p. 47, referente à “Conferência XVII”, Freud (1917[1916]/2006). 
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simplesmente pela minha vileza e fraqueza que tomei essa decisão, e talvez também por 

conveniência, como supunha esse... Porfíri!” (Dostoiévski, 1866/2001, pp. 526-528). 

Ródia triunfa ao consumar o assassinato, mas isso não demarca seu sucesso; pelo 

contrário, piora seu estado de saúde. Logo que conclui o crime, em que acreditava estar 

realizando um bem à sociedade, começa a se denunciar. Inicialmente, a personagem descreve 

que pessoas extraordinárias poderiam cometer atos socialmente condenáveis sem receberem 

punição, em uma analogia aos feitos de Napoleão Bonaparte. Todavia, aquele que poderia 

cometer um crime sem ser punido adoece, sucumbindo a um estado de sofrimento e de 

autocensura no momento em que executa a ação planejada. Desse modo, o desejo inconsciente 

vem à tona e faz ruir a fantasia, não a de que há homens extraordinários, mas a de que ele 

pertenceria a tal categoria. Isso posto, o desejo inconsciente de ser punido vem à tona e ele se 

desmascara, confessa, pois percebe que não pode ser alguém tão bem-sucedido. Nesse ponto, 

evidencia-se o sentimento de culpa como instância que inviabiliza o triunfo, tornando 

intolerável para o sujeito a possibilidade de obter êxito. 

Freud (1916/2006), no texto “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho 

psicanalítico”, constata algumas peculiaridades nas situações que configurariam o triunfo do 

sujeito sobre seus desejos. Como visto no subtítulo 4.3.2, nota-se a correlação entre a obtenção 

do desejo inconsciente e o estado de adoecimento. Em especial no capítulo sobre “Os que 

fracassam pelo êxito”, Freud (1916/2006) afirma que a neurose adviria de constante submissão 

do sujeito à renúncia aos desejos inconscientes. Essa escusa ao desejo converge no conflito 

psíquico, manifestado pelo embate entre as pulsões sexuais e as pulsões do ego.  

Destarte, não é estranha a reação de Ródia diante da realização do crime. Embora possa 

notar-se a presença de parcela do desejo inconsciente do jovem de se igualar aos representantes 

simbólicos da lei, ele, também, manifesta uma torção desse desejo, sustentado na aspiração a 

receber punição. Devido a essa dinâmica pulsional, Ródia requer a condenação de seu ato e, 

com isso, conquista a sanção que acredita ser adequada para sua condição de culpado. 

Percebe-se uma singular forma utilizada por Ródia para abrandar seu sofrimento. Ser 

punido lhe garante a imposição da lei e a sustentação da condenação por sua culpa. Tal qual 

Freud (1916/2006) desenvolve no texto “Os criminosos por consciência de culpa”, Ródia, 

segundo se supõe, comete o homicídio e, assim, concilia a maneira como se sente com o 

tratamento recebido pela sociedade; isto é, o tratamento ao qual faz jus um criminoso.  

  

6.6 A redenção na confissão: savoir y faire para o sofrimento imposto pela culpa 
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No decurso da obra de Dostoiévski (1866/2001), pode-se vislumbrar que a questão 

religiosa aparece com regular frequência. Com isso, concede indícios da forma como a 

sociedade da época, na qual a obra foi escrita, se debruçava sobre a questão; isto é, fortemente 

perpassada por um discurso religioso61. Nota-se que, desde o início da história, as pessoas mais 

próximas a Ródia, como a mãe, a irmã e Sônia, frequentemente, exprimem ideias ligadas à 

religiosidade e a um receio de que o rapaz pudesse perder sua fé. Tais asserções podem ser 

vislumbradas na seguinte passagem: 

 

Continuas rezando a Deus, Ródia, e acreditando na misericórdia do nosso Criador e Salvador? Há um 

temor em meu coração: não terias sido tu também atingido pela mais nova moda do ateísmo? Se 

aconteceu, então rezo por ti. Estás lembrando, querido, de como ainda criança, com teu pai vivo, tu 

balbuciavas as tuas orações no meu colo, e como todos nós éramos felizes naqueles tempos? 

(Dostoiévski, 1866/2001, pp. 46-47) 

 

Nessa citação, pode-se acompanhar um questionamento feito pela mãe de Ródia, por 

meio de carta, logo no início da obra. Nesta, observa-se esta preocupação em torno dos preceitos 

religiosos e da manutenção da fé como algo que, de acordo com a crença familiar, assegura o 

bem-estar do filho.   

Do mesmo modo, após o cometimento do assassinato, todos à volta de Ródia passam a 

tentar consolá-lo usando um discurso muito específico a respeito da salvação, marcadamente 

ligado aos ideais cristãos, sendo constantes as indicações para que ele reze. Essa visão, também, 

é notada como elemento presente na apreciação do ato criminoso e nos julgamentos, que são 

feitos àqueles que cometeram crimes, não apenas vistos como assassinos, mas, ainda, como 

pecadores.  

Observa-se que, mesmo ao final da trama, quando o jovem é julgado por um tribunal 

constituído por homens – juízes, promotores e advogados; enfim, representantes da lei “terrena” 

–, o juízo sobre o crime não remete apenas às prerrogativas legais, mas está intimamente ligado 

a uma esfera superior; isto é, divina. Isso pode ser corroborado pela sequência de 

acontecimentos que antecedem à sua confissão como o fato de que, no momento em que Ródia 

se direciona à delegacia, a fim de se entregar, vai primeiro à casa de Sônia apanhar as cruzes, 

que esta lhe ofereceu quando o rapaz revelou a ela o cometimento do crime. Já subsequente à 

prisão, é possível distinguir a presença de uma apreciação religiosa do desfecho dado pelo 

criminoso ao assassinato. Isso pode ser apreendido pela sentença proferida a Ródia, posto que 

 
61 Dostoiévski é apontado como um escritor notadamente marcado por uma concepção religiosa, tendo sido criado 

sob os auspícios do cristianismo. Isso tem grande impacto sobre sua escrita. Contudo, não será realizada a análise 

sob esse viés, dado que se priorizou o destaque à obra em si, e não ao escritor russo. 
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esta considerou uma série de fatores como a declaração de autoria feita por ele, seu estado de 

saúde e a não utilização dos objetos roubados entre outros.  

Essa sucessão de fatos acarreta uma punição considerada branda diante da crueldade do 

ato praticado, demonstrando que foi concedido especial relevo à circunstância em torno dos 

depoimentos de Ródia marcados pelo arrependimento. Nestes, ao ser questionado sobre o 

motivo pelo qual não se aproveitou dos bens apoderados da idosa, uma vez ser notória a 

necessidade financeira do rapaz, este respondeu que “fora o arrependimento sincero” 

(Dostoiévski, 1866/2001, p. 546).  

Dessa feita, ressalta-se que a ideia de arrependimento presente na obra remete, 

sobremaneira, à noção propalada pelo cristianismo. Este, revestido de tamanha importância, é, 

constantemente, editado na doutrina religiosa através do ritual da confissão e do arrependimento 

dos pecados, como um dos solenes sacramentos. Além disso, representa condição sine qua non 

para a ascensão dos mortais ao reino dos céus.   

Miranda (1991) presta suporte à ideia explicitada assegurando que “(...) o cerne do 

querigma primitivo apenas exprime que, em Jesus Cristo, Deus nos oferece gratuitamente a 

salvação. A noção de salvação é, pois, central para o cristianismo, mas se apresenta numa 

multiplicidade de expressões simbólicas no Novo Testamento (...)” (p. 15). É importante 

relembrar que a salvação em Jesus remete à trajetória de sofrimento. Afinal, Jesus foi morto na 

cruz para salvar a humanidade. Assim, uma vida de purgação é, segundo a doutrina religiosa e 

aos olhos de Deus, repleta de virtudes.  

Sublinha-se a constante e forte presença da confissão como caminho encontrado nas 

escrituras bíblicas para expiar os pecados. Na Bíblia (2008), encontram-se muitas menções à 

confissão como será demonstrado a seguir: 

  

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de 

toda injustiça (1 João 1:9).  

Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: ‘Confessarei as 

minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado’ (Salmos 32:5). 

Confesso a minha culpa; em angústia estou por causa do meu pecado (Salmos 38:18). 

 

Apesar das constantes menções, na obra dostoievskiana, que lembram o texto bíblico, 

interessa o fato de que, durante toda a trajetória da personagem, a religiosidade não se faz 

presente de forma explícita em seu cotidiano ou na eleição de suas crenças. Sendo ele um 

estudioso, voltado à racionalidade, como apontado no livro, frequentemente, rechaça as 

explicações ou o oferecimento de uma palavra divina de conforto, ofertada a ele como 
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justificativa para sua situação social e psicológica. Além disso, o rapaz indaga a respeito da 

existência de Deus.  

Consoante o exposto, Dostoiévski (1866/2001) narra um diálogo entre Ródia e Sônia, 

posteriormente ao falecimento do pai e da madrasta dela, no qual ele assegura a Sônia de que a 

irmã mais nova dela estaria relegada ao mesmo destino de prostituição que a primeira, ao que 

esta roga por Deus e afiança que este não permitiria que tal maldade acontecesse e que Ele 

protegeria a menina. Em resposta, Ródia relata “(...) É, mas pode ser que Deus absolutamente 

não exista – respondeu Raskólnikov até com certa maldade, desatou a rir e olhou para ela. (...)” 

(Dostoiévski, 1866/2001, p. 327). 

Ao questionar o abrandamento do sofrimento de Ródia após a condenação, tendo 

considerado a pífia e ambígua participação da religiosidade na vida dele até aquele momento, 

uma vez que ora rechaça a ideia de Deus, ora constantemente o evoca, inclusive iniciando 

muitas falas com a expressão “Mas Deus”, e a maneira como tal discurso passa a despontar de 

modo decisivo na trama, pondera-se a respeito da existência de algum outro elemento capaz de 

provocar o aparente alívio experimentado após a confissão. Além disso, deve-se refletir sobre 

a repentina melhora dos estados de saúde físico e mental do rapaz.  

Ródia aceita sua condenação e se direciona ao exílio suportando a imposição do martírio 

prescrito a ele. Contudo, ressalta-se que, no momento do cumprimento da pena, Ródia está 

manifestadamente dispondo de condições de saúde muito melhores do que se poderia esperar 

mediante a punição recebida. Já o sentimento de culpa sugere começar a receber alivio, uma 

vez que o jovem, parece, agora, ter auferido o que acreditava merecer: o reconhecimento como 

um sujeito criminoso.    

Nesse sentido, a condenação pode ser compreendida, no caso de Ródia, como uma nova 

chance para se reconciliar com o Deus, que lhe fora apresentado pelo pai durante a infância, 

bem como com esse terrível sentimento de culpa, que o acompanhou durante toda a vida. A 

teoria psicanalítica, transpondo o discurso religioso, estabelece a importância de o sujeito 

reconhecer a existência da angústia62 como uma condição da qual não se pode furtar. Diante 

dessa constatação, é necessário que se construa uma maneira para lidar com esse inevitável da 

condição humana, porém tendo em vista que essa elaboração deve ser realizada de modo 

particular a partir das condições disponíveis para cada sujeito. No caso em relevo, opta-se por 

articular tal ideia ao conceito de savoir y faire63. 

 
62 A esse respeito, rever o tópico 4.1. 
63 Guerra (s.d.), em artigo que comenta a respeito do conceito de savoir-faire, a partir do seminário 24 de Lacan 

(1976[1977]/2013), aponta uma distinção entre a utilização pelo psicanalista das grafias savoir-faire e savoir y 
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Lacan (1975[1976]/2005) inicia a aula IV, “Joyce e o enigma da raposa”, do seminário 

sobre “O sinthoma”, questionando a respeito da responsabilidade do sujeito. Afirma que “só se 

é responsável na medida de seu savoir-faire” (Lacan, 1975[1976]/2005, p. 59). O autor continua 

sua explanação no tocante ao savoir-faire exprimindo que este “(...) É a arte, o artifício, o que 

dá à arte da qual se é capaz um valor notável, porque não há Outro do Outro para operar o Juízo 

Final” (Lacan, 1975[1976]/2005, p. 59). Tal enunciado aponta que o sujeito se empenha em 

prol do objetivo de se libertar do sofrimento e, para isso, utiliza os mais variados artifícios. 

Nesse contexto, é importante retomar os conceitos de alienação e separação64. É nesta operação 

entre a alienação e a separação que Lacan (1962/2008), em “Os quatro conceitos fundamentais 

da psicanálise”, afirma estar o sujeito. Porém, cada sujeito precisará encontrar uma maneira 

própria de recobrar a sua falta e, acreditando que seu desejo está completo, apaziguar a angústia.  

Tanto Freud (1908[1907]/2006), “Escritores criativos e devaneio”, quanto Lacan 

(1975[1976]/2005), “Seminário 23”, indicam a arte como uma dessas saídas possíveis, 

configurando um desvio no percurso de sofrimento. De acordo com Lacan (1976[1977]/2013), 

no seminário 24, intitulado “L’insu que sait de l’une bévue s'aile à mourre”, “a arte, neste caso, 

está mais além de um simbolismo. A arte é um saber-fazer e o simbólico está no princípio do 

fazer. Acredito que há mais verdade no dizer da arte do que em qualquer bla-bla” (s.p.). 

Contudo, cabe compreender que essa afirmativa não se refere a uma espécie específica de arte 

(plástica, literatura, pintura), mas à arte de fazer algo com a angústia, com a falta, com o mal-

estar. 

A narrativa encontrada em “Crime e Castigo” (1866/2001) toca, porque capta a vivência 

do sofrimento humano e remete à articulação com a tese freudiana, presente em “O mal-estar 

na civilização”, segundo a qual o mal-estar se refere a uma condição inerente ao homem. Tal 

obra nos lança à constatação de que as normas e a organização da sociedade reatualizam a 

angústia ao imporem sanções contundentes à realização dos desejos. Ródia, então, se torna 

exemplar dessa conjuntura individual e social ao apresentar uma existência repleta de 

imposições, cobranças e privações. A personagem representa, ainda, segundo esta leitura, a 

procura por uma saída dessa condição, inicialmente representada pelos estudos e pelo trabalho. 

 
faire. Citando Lacan (1976[1977]/2013), a autora explica “‘Savoir faire’ é diferente de ‘savoir y faire’. A 

introdução do ‘y’ quer dizer se desembaraçar, mas este ‘y faire’ indica que não pegamos verdadeiramente a coisa, 

em suma em conceito”. Há algo que escapa. E é para tentar dar conta disso que escapa que o discurso vem em 

socorro. Tudo o que se diz a partir do inconsciente participa, portanto, do equívoco” (p. 6). Ressalta-se que, antes 

do seminário 24, o termo aparece como savoir-faire, por isso serão utilizadas as duas formas de escrita de acordo 

com o seminário ao qual se estiver referenciando. 
64 Rever tópico 5.1, página 58.  
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Mas tendo suas tentativas, recorrentemente, frustradas, o jovem acaba se valendo do 

assassinato, a fim de atender à sua fantasia.  

Uma vez que a teoria psicanalítica é bastante clara ao apontar não haver libertação total 

do mal-estar, dado que este é estrutural e constitutivo da divisão subjetiva do sujeito, resta 

alcançar opções para conviver com ele. Assim, torna-se fundamental desenvolver um savoir y 

faire que viabilize articular as normas que negam a satisfação das pulsões, conservando uma 

maneira própria de satisfação parcial. Rajchman (1993) toca nesse ponto ao explanar a respeito 

do processo terapêutico psicanalítico: 

 

A promessa da análise, portanto, não é uma vida equilibrada, mas uma espécie de savoir 

faire (habilidade) com essa energia incalculável de nossa vida corporificada, cujos efeitos não podem 

ser conhecidos de antemão, mas apenas interpretados nas complexidades, nas inadaptações e no 

sofrimento que faz com que nossas vidas sejam nossas (p. 45).  

 

Dessa forma, arte e cura podem estar aliadas, posto que o savoir y faire proposto impele 

a explorar maneiras diversas de saber fazer com esse mal-estar. Seguindo a premissa freudiana 

responsável por elucidar que a sexualidade está no âmago da produção das neuroses e esta está 

relegada ao inconsciente, não se pode negar a impossibilidade de sua exclusão, uma vez que 

não é possível se livrar do inconsciente. Cabe, então, já que não se pode extirpar o conflito 

psíquico, encaminhá-lo às novas formas de funcionamento, alterando as implicações que 

provocam na constituição subjetiva e na vida de cada sujeito. 

No caso de Ródia, compreende-se, conforme explanado no subtítulo a respeito do 

Romance familiar65, que seu sentimento de culpa não escapa à designação freudiana, a qual 

remonta à origem deste à sexualidade. Com isso, o rapaz vive assolado pela culpa proveniente 

do desejo incestuoso e cria uma fantasia por meio da qual alguns seres extraordinários poderiam 

transgredir as normas sem necessitar responder, legalmente, por isso. No entanto, quando a 

personagem constatou que não era implacável como Napoleão, precisou se resignar à norma. 

Ao convocar a punição contra si, pode-se sugerr, que começa a aplacar o sentimento de culpa.  

Ao constatar sua fraqueza, Ródia deixa ruir sua identificação com Napoleão. Entretanto, 

nesse momento de aflição, o rapaz constrói outra narrativa para sua história: a dos culpados que 

liquidam suas dívidas. Com isso, o calvário se afigura não apenas como martírio, mas como a 

salvação através da qual é viável se redimir pelos pecados cometidos. A respeito dessas 

histórias, que são contadas ao sujeito e que, posteriormente, este passa a contar, a fim de 

 
65 Consultar item 6.2 
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estabelecer uma organização para a trajetória dos acontecimentos que se impõem a cada um, 

Soler (2018) esclarece  

 

(...) trata-se, de certa forma, de uma mentira sem mentiroso, um destino que nos é feito pelo imaginário 

e pelo simbólico na medida em que estamos separados do real, o qual, por sua vez, está fora do simbólico 

e fora do sentido. Recorre-se, portanto, à verdade que se diz na estrutura da linguagem como a um 

par(a)eal [par(e)éel], e justamente para evitar [parer] a angústia do real (p. 26). 

 

Conforme a autora destaca, as pessoas criam histórias individuais ou coletivas para 

suportar o real. Com essa finalidade, o recurso à fantasia exerce papel preponderante tendo em 

vista que, de acordo com Lacan (1974/2003), o romance familiar é uma ficção edípica que versa 

sobre “os amores com a verdade” (p. 313).  

Destaca-se que a primeira construção fantasiosa feita por Ródia fracassa terrivelmente, 

pois o jovem não recebe a permissão para cometer crimes sem responder por eles. Todavia, 

nota-se uma segunda tentativa efetivada pela personagem. Ela tem início com a confissão do 

crime e somente é elaborada após decorrido um ano do cumprimento da pena quando o rapaz 

se resigna ao amor de Sônia. A partir desse ponto, surge uma nova direção para sua história 

perpassada pelo pagamento das dívidas.  

Um ano depois do início de seu exílio na Sibéria, Ródia conseguiu, enfim, amar uma 

mulher. Como narra Dostoiévski (1866/2001) no fim da obra, logo que, após um período de 

separação, devido ao adoecimento de Sônia, esta o encontra durante o trabalho, o jovem se 

abraça aos joelhos dela e chora. Ao olhar para ele, Sônia compreende que, naquele momento, 

Ródia a amava: “(...). Ainda lhes restavam sete anos; mas até então, quanto suplício 

insuportável e quanta felicidade sem fim! Mas ele ressuscitara, e o sabia, sentia todo o seu ser 

plenamente renovado, e ela – bem, ela vivia só da vida dele” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 562). 

Isso posto, o ato de assassinar pode ser visto como a tentativa de uma ação “revolucionária”, a 

fim de se sobrepor a barreira do incesto, porém Ródia se deparou com a condição de sujeito 

dividido pela lei/recalque. Destoante do que acreditava como verdade, ou seja, que pertencia à 

categoria de sujeitos soberanos, deparou-se com o impossível, o Real. E quando parecia não 

haver mais opções, que estava aniquilado, precisou inventar uma nova forma de se haver com 

sua falta, um savoir y faire.  

Tal situação remete à indicação freudiana no que tange ao amor: “(...) num último 

recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecermos, e estamos destinados a cair doentes 

se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar” (Freud, 1914d/2006, p. 92). O 

savoir y faire, ou seja, este saber fazer com o mal-estar, que requer uma atitude inventiva, em 
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Ródia, em última instância, se alicerça no amor. O que antes fracassa encontra no amor à Sônia 

e na devoção desta a ele uma expressão que suporta o sofrimento e se edifica como uma via 

alternativa ao adoecimento. 

O encerramento da obra “Crime e Castigo” coaduna com a ideia exposta, uma vez que 

o escritor russo relata que o jovem não sabia o que aguardava por ele na nova vida, mas que se 

tratava de uma outra história. Assim, observa-se o relevo concedido ao “(...) renascimento, 

passagem gradual de um mundo a outro (...)” (Dostoiévski, 1866/2001, p. 563), por essa nova 

direção de vida, agora perpassada pelo vislumbre de alguma felicidade, mesmo sem consciência 

sobre o que o futuro reservava ao casal. Se, de acordo com Lacan (1976[1977]/2013), a saída é 

o amor, Ródia vê no olhar de Sônia sua salvação e, assim, pôde experimentar a felicidade 

mesmo que passageira.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo de toda a trajetória do presente trabalho, foi-se deslindando a respeito do ponto 

de ligação possível entre a psicanálise, a mitologia e a literatura, com especial relevo aos 

conceitos de desejo e de culpa, que se tornaram objeto privilegiado desta investigação. Para 

isso, foi utilizada a obra “Crime e Castigo” como recurso exemplificativo e alusivo à teoria 

freudiana em alguns momentos comentada pelo prisma lacaniano. 

Tal recorte se fez primordial para a pesquisa em tela não apenas pelo próprio desejo da 

mestranda, cujo investimento na apreciação de obras literárias se fez pungente no percurso de 

vida e de estudo, mas devido ao fato de essa obra, em particular, ter se demonstrado elucidativa 

da hipótese de pesquisa investigada; ou seja, a indagação a respeito dos modos de lidar com o 

mal-estar encontrados na psicanálise e na literatura. 

Isso posto, o questionamento em torno das manifestações do desejo e do sentimento de 

culpa expressos de maneira intrincada na vida de muitos sujeitos, muitas vezes provocando ou 

reeditando o mal-estar, conduziram a ponderações no que tange ao modo peculiar construído 

por cada sujeito, a fim de lidar com tal mal-estar. Diante disso, identificaram-se modos de saber 

fazer com o sofrimento tanto na literatura, por meio das opções encontradas pelas personagens 

que constroem ou não uma savoir y faire e, com isso, edificam uma alternativa para o 

sofrimento e o direcionamento das pulsões, quanto na psicanálise, que se debruça sobre cada 

caso objetivando perscrutar a narrativa de sofrimento permeada pelos sintomas que são 

endereçados ao analista. Assim, suportando a falta elementar e tornando-se um lugar (do 

analista), a criação e a inventividade, tão recorrentes nas artes, façam-se presentes e auxiliem o 

sujeito na composição de sua ficção, ponto tão caro à fantasia. 

Raskólnikov se afigurou como uma emblemática demonstração das formas como as 

pulsões se movimentam no sujeito por meio de uma narrativa do desejo inconsciente e sua 

complexa trama entrelaçada pelo impedimento à realização deste pelos ditames sociais. 

Mediante esse cenário, constantemente identificado na clínica psicanalítica, pode-se utilizar a 

alusão à personagem com a finalidade de produzir efeitos de linguagem, buscando-se o sujeito 

do discurso a respeito dos seus desejos inconscientes. Haja visto a história de Raskólnikov, 

compreende-se que a linguagem tem papel preponderante nesse processo, uma vez que, por 

meio da construção de uma narrativa e de um saber sobre si mesmo, o sujeito pode se tornar 

responsável por aquilo que deseja, apaziguando o sofrimento derivado do ímpeto, sempre 

presente, para alcançar aquilo que está proibido.  
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O rapaz fantasia uma saída para a situação de miséria e opressão vivenciada: a noção de 

que as pessoas superiores recebem permissão social para realizar ações impedidas aos demais. 

Contudo, seu equívoco se assentou na crença de que faria parte desse seleto grupo e, por isso, 

teria licença para agir em desacordo com as regras socialmente edificadas. Viu-se que, ao não 

ter ratificada sua posição de soberania, a criação imaginária perdeu sua função precípua, 

igualando Raskólnikov às demais pessoas e cobrando-lhe um alto preço à sua saúde e às 

relações estabelecidas por ele. 

Após esse fracasso, a personagem necessita produzir uma outra história, na qual toda 

purgação adquire um novo sentido. Raskólnikov muda da posição de culpado para a de alguém 

que errou, mas está pagando sua dívida. Com isso, parece encontrar alento para seu sofrimento. 

Como foi trabalhado no tópico 5.3, Freud (1924/2006b) descreve o surgimento do 

supereu como uma instância que acompanha as ações do sujeito, atribuindo ao sentimento de 

culpa a sensação constante de inferioridade. O sujeito não seria digno de benesses, mas 

merecedor de uma punição, que assegure, inclusive, sua posição na sociedade, sendo 

desmascarado e reconhecido como um criminoso comum, a quem se deve punir de maneira 

exemplar.   

Seguindo a indicação freudiana, nota-se que Raskólnikov alcançou o lugar que, de fato, 

acredita merecer, o de um criminoso que liquida suas dívidas com a sociedade ao cumprir uma 

pena. Por isso, essa punição restitui todos os pecados cometidos e viabiliza à personagem 

vislumbrar uma nova vida, na qual pode incluir a possibilidade de amar e construir uma relação 

com uma mulher.  

Diante do exposto, encerra-se esta pesquisa compreendendo que se pode estabelecer 

muitas maneiras de saber fazer com o sofrimento e que os sujeitos são inventivos nas suas 

construções fantasiosas, tais quais os artistas o são na criação de suas histórias. Isso posto, este 

trabalho é arrematado pela identificação de que a retomada às indicações freudianas e ao fértil 

percurso feito por Lacan a partir da releitura à Freud é fundamental para entrever novos arranjos 

perante os dilemas tão antigos quanto a história da humanidade; isto é, o desejo e o desgoverno 

dos afetos. 
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