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Podemos iniciar esta abordagem citando Freud, embora, nesta breve consideração, 
nossa alusão volta-se tanto para Freud, como para Jung e Lacan. Primeiro, em 
minhas breves considerações, faarei sobre Freud e Lacan e finalizarei abordando 
alguns pontos Junguianos. 
 
Diz Freud:  

 
Cremos que [o princípio de prazer] é cada vez provocado por uma tensão 
desprazerosa, e assume uma direção tal que seu resultado final coincide com 
um rebaixamento dessa tensão, isto é, com uma evitação de desprazer ou uma 
produção de prazer (S. Freud). 

 
Quais são as conjunturas de desencadeamento do comportamento psicopata? Para 
responder, teremos que dar um passeio pela psicanálise. É o que faremos de forma 
breve, apresentando pontos ligados à sexualidade infantil e ao seu desenvolvimento, 
à perversão e outros.  
 
A abordagem a este tema nos leva a pensar sobre quais conjunturas de 
desencadeamento da passagem ao ato estão envolvidas? Conhecemos as 
conjunturas de desencadeamento da psicose. Enfim, existem standards de 
desencadeamento da psicose que Lacan articulou em torno do Um-pai real. COTTET, 
apud ALMEIDA (2018),  diz que “[...] é certo que, se há uma estrutura da passagem 
ao ato, ou se há um ou diversos standards de desencadeamento, o instante do olhar, 
da voz joga aí um papel em primeiro plano; é o que faz aparecer o assassino em série 
Fourniret que, por exemplo, forçava suas vítimas a falarem de sua virgindade, e, de 
acordo com a maneira como a garota falava, ele a matava ou não. Portanto, é a 
intrusão de um significante particular que pode favorecer a passagem ao ato”.  
 
As perversões e seus crimes são, talvez, dos temas mais estudados pela psicanálise, 
justamente por ter sido essa a estrutura mais enigmática para a clínica psicanalítica. 
Elisabeth Roudinesco, em “A parte obscura de nós mesmos: uma história dos 
perversos”, considera que “no que se refere à estrutura, denominação e significação, 
a perversão só foi estudada pelos psicanalistas” (ROUDINESCO. 2008. p.7). 
 



Segundo Sigmund Freud, os homens não são criaturas gentis (fato percebido a partir 
de Totem e tabu) que, no máximo, podem defender-se quando atacados, mas são 
seres aos quais os dotes pulsionais lhes imprimem uma significativa cota de 
agressividade, cujos efeitos podem ser apreendidos na apropriação que fazem dos 
outros, utilizando-os não apenas como ajudantes ou objetos sexuais, mas como um 
outro qualquer, sobre o qual a descarga pulsional efetiva-se de diversas formas, como 
na exploração do trabalho, nas humilhações, torturas, mortes e etc. 
 
No filme em questão e em sua análise, temos a detetive Clarice Starling entrevistando  
o Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra brilhante e também um psicopata (Serial Killer) 
violento que cumpre prisão perpétua por atos de assassinato e canibalismo. Para a 
teoria freudiana, os assassinatos em série nascem dos conflitos internos da pessoa e 
que os sete primeiros anos de vida levam o sujeito a uma tomada de decisão que 
norteará sua existência e que,  a partir desta, a estrutura psíquica poderá tender  a 
apresentar traços psicopatas. Lembramos aqui que, para Freud, psicopatas já é uma 
denominação de “perverso”. 
 
Na investigação da formação dos indivíduos com esta estrutura, desde sua infância, 
tem-se observado que grande parte dos Serial Killers sofreram abusos na infância 
que estimularam distúrbios emocionais graves. Tais abusos nos levam ao estudo 
sobre as fases sexuais que, segundo Freud, um dos principais fatores que tornam o 
indivíduo predisposto para a prática de crimes. 
 
Os Serial Killers demonstram três comportamentos pontuais durante a infância, 
conhecidos como a tríade MacDonald: enurese noturna (urinar na cama), grande 
apreço por fogo – por vezes até causando incêndios – e crueldade com animais. 
Esses fatores estão presentes dentro das teorias freudianas, de forma geral. 
 
No olhar psicanalítico, a influência de um ambiente espantosamente problemático 
implicaria diretamente em um descompasso na formação do indivíduo. Logo, aqueles 
que tiveram interferência ou até mesmo interrupção em determinadas fases da 
biopsicosexualidade (incluindo aqui o Complexo de Édipo, visto que vai influenciar 
sobremaneira o caráter do ser humano) teriam sua formação comprometida, um certo 
grau de desequilíbrio. No caso dos assassinos em série, o seu histórico familiar 
exerce atuação direta na sua personalidade e conduta criminosa. Sendo assim, o 
prolongamento das fases sexuais de Freud implicaria em um descontrole na formação 
do indivíduo; logo, para aqueles que sofreram uma terrível paralisação ou até mesmo 
uma interrupção nas fases normais de sua vida, há uma grande tendência para a 
formação deste desequilíbrio.  
 
Aqui, na questão do Édipo temos um ponto crucial: édipo é incesto. O conflito 
edipiano é forte na formação de tendências psicopatas.. As descobertas da 
Psicanálise tornam a hipótese de uma aversão inata à relação sexual incestuosa 
totalmente insustentável. Demonstram, pelo contrário, que as mais precoces 
excitações sexuais dos seres humanos muito novos são invariavelmente de caráter 
incestuoso (Freud, 1913c). "A proibição de uma escolha incestuosa de objeto 
constitui, talvez, a mutilação mais drástica que a vida erótica do homem, em qualquer 
época, já experimentou" (Freud, 1930d). Numa carta a Fliess, em 31 de maio de 
1897, Freud escreve: "o incesto é antissocial e a civilização consiste na renúncia 
progressiva ao mesmo." A investigação psicanalítica mostra, no entanto, com que 



intensidade o indivíduo tem de lutar, nas fases de seu desenvolvimento, contra a 
tentação do incesto, e com que frequência a barreira é transgredida nas fantasias e, 
muitas vezes,  na realidade (Freud, 1915a). 
 
Freud, ao analisar o relato de Schreber (1911), retoma esse relato como uma lógica 
oculta, na qual releva anexos associativos e cavidades de delírio paranoico. Em 1922, 
Freud, ao abordar essa situação de paranoia, identificou um delírio de ciúmes na 
rivalidade no componente de homossexualidade, trazida por Lacan como uma paixão 
narcísica. Como Cottet explica: “Esta é a primeira tese Freud - Lacaniana que vale 
sobretudo para a paranoia, para o ciúme delirante, onde o que prima é o interesse 
para com o rival – que é o que Freud chamou de “a homossexualidade na paranoia”. 
Para Lacan, o interesse para com o rival não se confunde com o gozo homossexual; é 
a paixão mortal do narcisismo que domina, embora a agressividade não seja 
forçosamente narcísica, pois ela pode visar a um ponto de gozo no outro, por 
exemplo: o olhar (um traço de gozo expresso pelo olhar), a perseguição. Nesse 
momento, não é a imagem do outro que é perseguidora, mas um traço do sujeito, por 
exemplo, que não seja imaginário – como uma identidade de situação social, como 
nos crimes de massa nos colégios americanos. Não se pode dizer que, neste caso, o 
sujeito visa exatamente à imagem dele mesmo, mas, enfim, é toda a humanidade 
sofredora que é visada no desencadeamento da carnificina. É a infelicidade, a 
desgraça mesmo de estar vivo que é insuportável” (COTTET, apud ALMEIDA, 2008, 
p.11). 
 
Agora, apresentaremos um olhar com a abordagem Junguiana. 
 
Diferente de Freud que só concebia a existência de um inconsciente individual, Jung 
propunha também um setor da mente partilhado por todos os seres humanos, o 
chamado Inconsciente Coletivo, do qual os arquétipos fazem parte. Dito isto, estas 
estruturas arcaicas podem ser consideradas a matéria-prima dos sonhos, dos mitos e 
de tudo o que é criado pelo homem. Isso explica por quê duas ou mais pessoas têm 
as mesmas idéias em diferentes lugares do mundo, criando os mesmos objetos e 
gerando uma grande confusão quanto à patente das obras, como ocorreu com o 
avião, a televisão e outras invenções revolucionárias. 
 
A psique humana consiste nos processos psíquicos que podem ser conscientes ou 
inconscientes. Explorar a psique de Hannibal Lecter é buscar entender o que faz parte 
do consciente e o que faz parte do inconsciente de Lecter, e até onde vai o seu limite. 
Isto tem que ser feito ao lidar com paciente com este tipo de estrutura. 
 
Um serial killer lida com a fantasia o tempo todo. A fantasia de um serial killer nunca é 
preenchida. Ela passa por um processo de evolução, tornando-se mais elaborada ao 
se consumir mais ainda da psicose do assassino.  
 
O filme procura mostrar que os serial killer’s fazem parte de um lado sombrio de 
nossa própria imagem. Na psicanálise analítica de Jung, isto se refere a Sombra. 
Hannibal Lecter é uma tentativa de conferir a rosto uma individualidade, mesmo como 
um serial killer. Não há um desejo por um sujeito envolvido no massacre, há uma 
desumanização tanto do assassino como de suas vítimas. O filme aborda que os 
serial killers fazem parte de um lado sombrio de nossa própria imagem. 
 



Um homem que não consegue se reconciliar com sua porção feminina pode sofrer de 
distúrbios graves, e vice e versa. Em outros casos a identificação doentia com 
a anima cria conflitos de identidade, como é o caso do assassino do filme, Buffalo Bill, 
que acredita poder se transformar em uma mulher ao construir para si uma roupa com 
a pele de suas vítimas. Ele não mata por desejar suas vítimas, ele mata para ser suas 
vítimas. 
 
O mesmo se dá com Clarice, que perde o pai muito jovem e busca, num mundo 
predominantemente masculino, a figura paterna destruída. 
 
Muito mais do que se tornar uma boa policial do FBI, Clarice deseja se reconciliar com 
o seu lado masculino e o faz com a ajuda de um homem monstruoso, Hannibal Lecter. 
O jogo entre animus e anima do filme é bastante explicito e explora, não sei dizer se 
conscientemente ou não, boa parte dos conceitos junguianos relacionados. Tão 
enraizados em nós estão estes conceitos que, para muitos, se faz difícil admitir a sua 
presença. Até certo ponto, o canibalismo de Hannibal pode ser visto como a figura da 
mulher devoradora de homens. Repare bem, ele não devora mulheres (não no 
primeiro filme). Numa cena (clássica) ele diz ter comido o fígado de um rapaz com um 
bom vinho. Em outro momento ele devora a orelha de um policial. Ele jamais atacaria 
Clarice por ver em toda sua transparência, singeleza e inteligência, uma versão 
feminina de si mesmo. Ambos estão sozinhos no mundo, ambos tiveram uma infância 
difícil, ambos se sentem fora do eixo em que vivem. 
 
Assim, para a psicanálise, o conceito de psicopatia mantém a dubiedade diagnóstica 
entre perversão e psicose. O Inconsciente coletivo e seus arquétipos são por demais 
explorados nesta temática. Esses assassinos em série cometem crimes e têm uma 
descarga de prazer no ato de matar que lhes gera uma sensação semelhante ao 
orgasmo no ato sexual. Eles cometem crimes inconscientemente, por pulsão, na 
tentativa de se livrar da angústia gerada por fantasias obsessivas do seu imaginário e 
têm prazer em controlar o seu objeto de desejo: as vítimas.  
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