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RESUMO 

 

 

 

FELISBINO, Bianca Stephani Zanuso. Algumas contribuições da Psicanalise de Freud 

para o Direito Penal Sexual. 42p. Trabalho de conclusão de curso (Monografia – 

Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

Em virtude do aumento alarmante nos casos de crime contra a dignidade sexual, faz-se 

necessário compreender os motivos que levam às práticas desses crimes, para isso, há 

grande importância da psicanálise de Freud, que analisa de forma aprofundada a mente 

humana e a sociedade. O indivíduo e seu convívio em sociedade será analisado sob a 

perspectiva de alguns autores, desde a pré-história, bem como as leis da época, analisando-

se suas evoluções. O presente trabalho, foi estruturado por meio de revisão bibliográfica com 

o objetivo central de analisaras contribuições da psicanálise para o direito penal sexual.  

 

Palavras-Chave: Crimes sexuais; Psicanálise de Freud; Direito Penal Sexual; 

Comportamento humano. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 

FELISBINO, Bianca Stephani Zanuso. Algumas contribuições da Psicanalise de Freud 

para o Direito Penal Sexual. 42p. Trabalho de conclusão de curso (Monografia – 

Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

In virtue of the alarming increase in crime cases against sexual dignity, it is 

necessary to understand the behavior of individuals commit crimes such que, for 

that, there is great importance of psychoanalysis to Freud, analyzes in depth what 

the human mind. The individual and his life together in society will be analyzed from 

pre-history, as well as laws of the season, being possible to analyze ITS 

developments. The present work was structured by literature review media in order to 

contribute to the knowledge of the importance of the contributions of Psychoanalysis 

Sexual criminal law. 

 

Key words : Sexual crimes; Freud's psychoanalysis; Sexual Criminal Law; Human 

behavior  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O presente trabalho tratará da relação entre a psicanálise de Freud e o direito 

penal sexual. A psicanálise, aborda a subjetividade, de forma a analisar o 

comportamento de cada indivíduo, bem como seus atos ao longo do tempo. O 

direito, sob a forma de costumes que, com o tempo, tornaram-se obrigatórios.  

No primeiro capítulo será definido o que é indivíduo e a sua vida em 

sociedade, abordando a origem da civilização e quais motivos fizeram com que o 

indivíduo vivesse em sociedade, sob a perspectiva de alguns autores. 

No segundo capítulo, são abordados temas com relação à sexualidade 

humana, conceituando tal expressão sob a perspectiva da psicanálise de Freud, 

bem como a necessidade de sua regulação diante do comportamento sexual 

humano ao longo da história. 

No terceiro capítulo são abordados temas com relação ao comportamento 

sexual humano quando realizado de forma diferente da aceita perante a sociedade, 

ou seja, o caso dos crimes contra a liberdade sexual, uma vez que o bem jurídico 

tutelado pelo Estado é a liberdade sexual, em que há um direito pleno do indivíduo à 

liberdade carnal, atrelado ao livre consentimento ou formação da vontade em 

matéria sexual. 

No quarto capítulo aborda-se a relação da psicanálise com o direito penal 

sexual, comentando com auxílio de alguns autores, entre outros aspectos, a 

sociedade punitiva da qual nos fala a psicanálise e o modo como a culpabilidade é 

encarada pelo direito. 

Por fim, são feitas algumas considerações finais sobre o tema. 

O referido tema foi escolhido em virtude do aumento de ocorrências de crime 

contra a liberdade sexual, em especial, o estupro. De acordo com o Anuário de 
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Segurança de 2015, no ano de 2014 foram cometidos 47.646 (quarenta e sete mil 

seiscentos e quarenta e seis) estupros, o que corresponde a 6,7% menos que o ano 

de 2013.Insta salientar que diante do grande número acima relatado, apenas 35% 

dos casos de estupro são notificados. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como tem se efetivado a lei 

penal com relação a esses crimes e como se percebe as contribuições dos 

conceitos que a psicanálise fornece para compreender os crimes sexuais.  Foi 

utilizado como método a pesquisa bibliográfica. 
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CAPÍTULO 1 – O INDIVÍDUO E SUA VIDA EM SOCIEDADE 

 

 

 

Neste capítulo, tratar-se-á de aspectos específicos da vida humana na 

concepção de Sigmund Freud1, foco principal do presente trabalho que, para 

compreender e avaliar a natureza do homem, parte da análise da vida mental, que 

revela os motivos para os comportamentos, reflexos do impulso instintivo que pode, 

segundo ele, originar o caráter de sintoma normal ou patológico. Para explicar a vida 

mental e as causas do mal-estar do indivíduo, Freud analisa a evolução da cultura, 

religião e dos fenômenos sociais. 

 Também será tratado nesse capítulo o surgimento da necessidade de o ser 

humano viver em sociedade, sua origem e desenvolvimento bem como, a razão pela 

qual as leis foram inseridas no convívio em grupo. Insta salientar, que as referidas 

questões não serão exauridas nesta fase, em virtude da alta complexidade para 

delimitação e pesquisa dos temas de forma completa. 

 

 

1.1 O individuo 

 

 

Toda obra freudiana se apresenta repleta de afirmações que traduzem seu 

pessimismo com relação ao homem.  Tal afirmação é perceptível quando são 

abordados os temas referentes à repressão necessária para suplantar a marcante 

                                                           
1Freud foi um médico neurologista e criador da Psicanálise, conhecido por suas teorias dos 
mecanismos de defesa, repressão psicológica e por criar a utilização clínica da psicanálise como 
tratamento da psicopatologia, através do diálogo entre o paciente e o psicanalista. Freud acreditava 
que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana, conhecida como libido, 
assim como suas técnicas terapêuticas.  MOURA, JOSIANE. Disponivel em : 
<https://psicologado.com/abordagens/psicanalise/sigmund-freud-biografia>. Acesso em 26 de Abril de 
2016. 
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hostilidade presente em cada um de nós, assim como ao tratar do “princípio do 

prazer"2, inerente ao psiquismo humano, que decide sobre o propósito da vida do 

indivíduo. 

A hostilidade humana, de acordo com Freud, não tem limites: o homem é 

hostil não só com a sociedade como também a seus companheiros mais próximos.  

Assim como nos afirma o psicanalista, no texto abaixo: 

 

 

O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as pessoas estão 

tão dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis que 

desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando 

atacadas; pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se 

levar em conta uma poderosa quota de agressividade. Em resultado disso, 

o seu próximo é para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto 

sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua 

agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, 

utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas 

posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e mata-lo.(FREUD, 

1930, p.29). 

 

 

Assim como Freud, Hobbes3 tem o mesmo entendimento com relação a 

natureza humana, em que o homem é lobo do homem (homo homini lúpus). Hobbes 

faz análise do homem em condições mínimas de sobrevivência. Denominando como 

“estado de natureza”, o reflexo da condição primitiva, em que o desejo insaciável do 

homem, partilhado de uma liberdade total, ausência de obstáculos, e de uma 

igualdade generalizada, onde todos podem tudo, coloca o homem em estado de 

guerra, em constante ameaça da morte violenta, assim como destaca, em sua obra 

Leviatã:  

 

                                                           
2 Princípio do prazer – Na psicanálise de Freud, é o que decide o propósito da vida, é o desejo de 
gratificação imediata. FREUD, 1930, p.09 
3 Thomas Hobbes foi matemático, teórico político e filósofo inglês.Defendia a ideia segundo a qual os 
homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. 
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Portanto tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo 

homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo 

durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes 

pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. (HOBBES, 

1651, p. 109) 

 

 

O que torna mais difícil o convívio em sociedade é o fato de cada indivíduo 

pensar e agir de uma forma, como afirma Freud:  

 

 

Contudo, devido não só às discrepâncias existentes entre os pensamentos 

das pessoas e as suas ações, como também a diversidade de seus 

impulsos plenos de desejo, as coisas provavelmente não são tão simples 

assim. (FREUD, 1930, p. 02). 

 

 

Em virtude da forma de relacionamento social em que prevalece a vontade do 

fisicamente mais forte em detrimento da vontade dos demais, ocorreu a necessidade 

de regrar o convívio entre os homens, conforme veremos adiante. Porém faz-se 

necessário expor, de forma sucinta, como originou-se e desenvolveu-se a 

civilização, para melhor entender a dificuldade em formá-la e regulá-la. 

 

 

1.2 Origem da civilização 

 

 

De acordo com Freud (1930), na pré-história, o homem adotara o habito de 

formar famílias, e provavelmente os membros dela foram os seus primeiros 

auxiliares. Pode-se supor que a formação de família se deveu ao fato de ter ocorrido 
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um momento em que a necessidade de satisfação genital não apareceu mais como 

uma necessidade passageira, pelo contrário, tornou-se permanente. 

 Diante disso, o homem passou a manter a mulher perto de si para satisfazer 

seus desejos sexuais, ficando a mesma obrigada a permanecer com ele para cuidar 

dos interesses de sua prole. Insta salientar que naquela época não havia qualquer 

traço de civilização, prevalecendo a lei do mais forte até mesmo nas famílias, em 

que a vontade do chefe era absoluta, até o momento em que os filhos perceberam 

que se unindo tinham mais força do que separados. Freud, em seu livro Totem e 

Tabu4 (1912-1913) tentou demonstrar a transição da família em que a decisão do 

chefe era ilimitada, para a família sob a forma de grupo de irmãos, qual seja: 

 

 

A cultura totêmica baseia-se nas restrições que os filhos tiveram de impor-

se mutuamente, a fim de conservar esse novo estado de coisas. Os 

preceitos do tabu constituíram o primeiro ‘direito’ ou ‘lei’. A vida comunitária 

dos seres humanos teve, portanto, um fundamento duplo: a compulsão para 

o trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que fez o 

homem relutar em privar-se de seu objeto sexual – a mulher-, em privar-se 

daquela parte de si própria que dela fora separada – seu filho. (FREUD, 

1930, p. 23) 

 

 

Ao descobrir que o amor sexual proporcionava intensas experiências, o 

homem tornou-se dependente, de uma forma perigosa, do mundo externo, se 

expondo a um sofrimento extremo, caso ocorresse alguma forma de rejeição ou 

perca do referido objeto, assim como nos afirma Freud: 

 

 

Mencionáramos então que a descoberta feita pelo homem de que o amor 

sexual (genital) lhe proporcionava as mais intensas experiências de 

                                                           
4Obra em que   Freud analisa as origens da moralidade, da cultura e da religiosidade. É um trabalho 
ousado e remete aos primórdios da civilização humana. 
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satisfação, fornecendo-lhe, na realidade, o protótipo de toda felicidade, deve 

ter-lhe sugerido que continuasse a buscar a satisfação da felicidade em sua 

vida seguindo o caminho das relações sexuais e que tornasse o erotismo 

genital o ponto central dessa mesma vida. Prosseguimos dizendo que, 

fazendo assim, ele se tornou dependente, de uma forma muito perigosa, de 

uma parte do mundo externo, isto é, de seu objeto de amor escolhido, 

expondo-se a um sofrimento extremo, caso fosse rejeitado por esse objeto 

ou o perdesse através da infidelidade ou da morte. (FREUD, 1930, p. 23). 

 

 

 Porém, algumas pessoas, denominam-se capacitadas a encontrar felicidade 

no caminho do amor. Alterações mentais de maior alcance devem ser feitas na 

função do amor antes que isso aconteça, assim como Freud explica. 

 

 

Essas pessoas se tornam independentes da aquiescência de seu objeto, 

deslocando o que mais valorizam do ser amado para o amar; protegem-se 

contra a perda do objeto, voltando seu amor, não para o objeto isolada, mas 

para todos os homens, e, do mesmo modo, evitam as incertezas e as 

decepções do amor genital, desviando-se de seus objetos sexuais e 

transformando o instinto num impulso com uma finalidade inibida. (FREUD, 

1930, p. 24) 

 

 

O amor que constituiu a família ainda é executado na civilização nos seus 

dois desdobramentos, tanto na forma original – em que não abdica a satisfação 

sexual-, quanto em sua forma derivada – como o sentimento inibido em sua 

finalidade.  

O amor genital dá origem a novas famílias e o amor que é inibido em sua 

finalidade dá origem a amizades, que são relevantes com relação ao seu valor 

cultural, por serem diferentes do amor genital com relação ao quesito de 
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exclusividade. Ao desenvolver tais relações ocorre uma incompatibilidade entre a 

civilização e o amor como Freud relata: 

 

 

No decurso do desenvolvimento, porém, a relação do amor com a 

civilização perde sua falta de ambiguidade. Por um lado, o amor se coloca 

em oposição aos interesses da civilização; por outro, esta ameaça o amor 

com restrições substanciais. (Freud, 1930, p.25) 

 

 

Percebe-se então, um conflito entre a família e a comunidade a que o 

indivíduo pertence. 

 Tornou-se claro, que a maior dificuldade de formar a civilização é em reunir 

um grande número de pessoas. Porém, a família não abandona o indivíduo, e 

quanto mais sentirem-se intimamente ligados, mais se distanciam dos outros grupos 

da civilização, como nos relata Freud (1930, p. 25) “ O modo de vida em comum que 

é filogeneticamente o mais antigo, e o único que existe na infância, não se deixará 

sobrepujar pelo modo cultural de vida adquirido depois”.  

Afastar-se da família torna-se uma tarefa árdua demais para os jovens, o que 

acaba nos deixando com a impressão de que é uma dificuldade inerente a todo 

desenvolvimento orgânico do ser humano. 

Ao passar do tempo, as mulheres, que representam os interesses da família e 

da vida sexual, opõem-se à civilização, as mesmas mulheres que fixaram seus 

fundamentos em virtude do seu amor.  Tal hostilidade ocorreu porque o trabalho na 

civilização tornou-se um assunto masculino, exigindo tarefas que as mulheres não 

conseguiam realizar.  Deste modo, as tarefas que exigiam capacidade física eram 

realizadas pelos homens, efetuando uma distribuição conveniente de sua libido, ou 

seja, a energia criada pelos instintos sexuais e de sobrevivência, enquanto as 

tarefas culturais eram extraídas das mulheres e da vida sexual. Quanto aos homens, 

Freud ainda afirma que, a constante associação com outros homens cominada com 

a dependência de seus relacionamentos acaba o alienando de seus deveres de 
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marido e pai, pois gastava toda sua energia com a civilização. Sendo esses os 

motivos que levaram a mulher a se opor à civilização, sentindo-se relegada a 

segundo plano em virtude das exigências desta. 

A civilização passou a depender da energia do homem para que sua estrutura 

econômica fluísse, dessa forma, como nos relata Freud:  

 

 

 A tendência por parte da civilização em restringir a vida sexual não é 

menos clara do que sua outra tendência em ampliar a unidade cultural. Sua 

primeira fase, totêmica, já traz com ela a proibição de uma escolha 

incestuosa de objeto, o que constitui, talvez, a mutilação mais drástica que a 

vida erótica do homem em qualquer época já experimentou. (FREUD, 1930, 

p. 25). 

 

 

Os tabus, as leis e os costumes impõem novas restrições à civilização, que 

influenciam tanto homens quanto mulheres, como veremos: 

 

 

A exigência demonstrada nessas proibições, de que haja um tipo único de 

vida sexual para todos, não leva em consideração as dessemelhanças, 

inatas ou adquiridas, na constituição sexual dos seres humanos; cerceia, 

em bom número deles, o gozo sexual, tornando-se assim fonte de grave 

injustiça. O resultado de tais medidas restritivas poderia ser que, nas 

pessoas normais – que não se acham impedidas por sua constituição -, a 

totalidade dos seus interesses sexuais fluísse, sem perdas, para os canais 

que são deixados abertos. (FREUD, 1930, p. 26). 

 

 

Diante das restrições supracitadas, os indivíduos pertencentes à civilização 

passam a ser explorados por ela. Tal situação causou o temor a uma revolta por 
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parte dos indivíduos que estavam sendo oprimidos, fazendo com que fosse 

necessário a condução de medidas de precaução mais específicas. 

 

 

1.3A civilização e a lei 

 

 

Diante da carência em regular as relações sociais, surgiu a civilização, em 

que cada ser inserido na comunidade renuncia parte de sua vontade para o bem 

comum. Quando todos agem dessa forma, a comunidade torna-se mais forte do que 

quando todos os indivíduos estavam isolados em uma luta desenfreada de todos 

contra todos.  

Freud afirma o poder da comunidade em substituição à força bruta de cada 

indivíduo, estabelecendo-o como direito, sendo esse o passo decisivo para a 

civilização: 

 

  

A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne uma 

maioria mais forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece unida 

contra todos os indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é então 

estabelecido como ‘direito’, em oposição ao poder do indivíduo, condenado 

como ‘força bruta’. A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma 

comunidade constitui o passo decisivo da civilização. (FREUD, 1930, p. 21) 

 

 

Uma vez que cada indivíduo renunciou parte de sua vontade em favor da 

comunidade para que as relações sociais fossem reguladas, a primeira exigência 

que se faz é a de justiça, ou seja, a garantia de que quando for criada uma lei, a 

mesma não será descumprida em favor de um indivíduo. De acordo com Freud 

(1930, p. 21), o resultado final seria um estatuto para a civilização, de maneira que 
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os indivíduos pertencentes não voltassem a experimentar o modo de vida a arbítrio 

da brutalidade do homem: “ O resultado final seria um estatuto legal para o qual 

todos – exceto os incapazes de ingressar numa comunidade – contribuíssem com 

um sacrifício de seus instintos, que não deixa ninguém – novamente à mercê da 

força bruta”. Ou seja, a partir do momento em que surge um estatuto para os 

indivíduos pertencentes à civilização, surgem também restrições à mesma, porém a 

justiça exige que ninguém fuja dessas restrições. 

Antes mesmo de haver civilização, o indivíduo possuía liberdade, porém, não 

tinha possibilidade de defendê-la. Mas o que se tornou perceptível, como afirma 

Freud (1930), é que em uma comunidade o desejo de liberdade pode ser a 

perturbação em virtude de alguma injustiça existente, o que por um lado é bom para 

o desenvolvimento da civilização. Por outro lado, essa perturbação pode ser da 

personalidade do indivíduo que ainda não se adaptou com a civilização. No 

pensamento de Freud (1930, p. 21): “Indubitavelmente, ele sempre defenderá sua 

reivindicação à liberdade individual contra a vontade do grupo”. 

A incompatibilidade entre a vontade do indivíduo e a vontade do grupo foram 

motivos de lutas da humanidade, com a finalidade de encontrar uma adequação que 

trouxesse a felicidade para ambos, porém, incide um problema sobre o destino desta 

em saber se tal conflito pode ser, de alguma forma, resolvido, ou se não há qualquer 

espécie de solução.  

 

 

1.4 O princípio do prazer 

 

 

A vida é representada por relacionamentos sociais que estabelecemos com o 

mundo, com as outras pessoas e com nós mesmos, e em virtude dessas diversas 

relações, propicia muitas infelicidades ao ser humano e acaba tornando-se 

desgastante, como estabelece Freud: 
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A vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós; proporciona-nos 

muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-la, 

não podemos dispensar as medidas paliativas. ‘Não podemos passar sem 

construções auxiliares’, diz-nos Theodor Fontane. Existem talvez três 

medidas desse tipo: derivativos poderosos, que nos fazem extrair luz de 

nossa desgraça; satisfações substitutivas que a diminuem; e substâncias 

tóxicas, que nos tornam insensíveis a ela. (FREUD, 1930, pg. 09) 

 

 

De acordo com Freud (1930, p. 09), o propósito da vida humana, por vezes já 

foi questionado, porém, nunca recebeu resposta satisfatória e talvez não a admita. 

Para ele, o que decide o propósito da vida é o princípio do prazer. 

 O programa do princípio do prazer, que consiste em encontrar a satisfação 

da felicidade, é mantido como objetivo principal no processo de desenvolvimento do 

indivíduo. De acordo com Freud (1930), nos parece ser um produto da interação 

entre duas necessidades, a primeira, no sentido da felicidade, que parece ser mais 

egoísta e a segunda, no sentido da união, que seria mais humanitária. No processo 

civilizatório, as coisas se passam de modo diferente, o que mais importa é o objetivo 

de criar uma unidade a partir dos seres humanos individuais. É apenas na medida 

em que se está em união com a comunidade como objetivo seu, que o primeiro 

desses processos precisa coincidir com o segundo. 

O princípio do prazer decide a finalidade da vida, comanda o funcionamento 

do aparelho psíquico desde o início da mesma. Freud (1930) afirma que o homem 

anseia pela felicidade e que esta resulta da satisfação de prazeres. Tais buscas por 

circunstâncias que nos realizam provêm da satisfação, de forma imediata, de 

necessidades represadas em alto grau.  

Tornarmo-nos pessoas felizes é o objetivo deste princípio, e o ideal para a 

vida humana. Porém, de acordo com Freud (1930), não há possibilidade de sua 

concretização, uma vez que as normas do universo lhe estão contrárias. O que não 

ocorre no caso de experimentar a infelicidade: 
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Já a infelicidade é muito menos difícil de experimentar. O sofrimento nos 

ameaça a partir de três direções: do nosso próprio corpo, condenado a 

decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento 

e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode 

voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; 

e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. (FREUD, 

1930, p. 09). 

 

 

Diante dessas fontes de sofrimento, há de se salientar que jamais será 

possível dominar completamente nosso próprio organismo corporal e a natureza, 

bem como a relação do homem com outros indivíduos. Há um sofrimento quando o 

regulamento estabelecido pela sociedade não representa proteção e benefício para 

os indivíduos civilizados. Diante dessa questão, Freud traz um apontamento 

interessante: 

 

 

Esse argumento sustenta que o que chamamos de civilização é em grande 

parte responsável por nossa desgraça e que seríamos muito mais felizes se 

a abandonássemos e retornássemos às condições primitivas. Chamo esse 

argumento de espantoso porque, seja qual for a maneira por que possamos 

definir o conceito de civilização, constitui fato incontroverso que todas as 

coisas que buscamos a fim de nos protegermos contra as ameaças 

oriundas das fontes de sofrimento, fazem parte dessa mesma civilização. 

(FREUD, 1930, p. 15). 

 

 

De acordo com Freud (1930), o indivíduo ao imaginar ser feliz, apenas por 

não ter experimentado a infelicidade ou ter sobrevivido ao sofrimento, transforma o 

princípio do prazer em princípio da realidade, ao evitar o sofrimento e colocar em 

segundo plano a obtenção do prazer.  

Uma das técnicas para afastar o sofrimento, consiste na transferência de 

libido que o aparelho mental do indivíduo é capaz, razão pela qual, essa função é 
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flexível. Segundo Freud (1930), os objetivos instintivos seriam reorientados, com a 

finalidade de eludir à frustração do mundo externo. Tal defesa contra o sofrimento é 

cabível apenas com relação aos sentimentos, buscando dominar as necessidades 

subjetivas do ser.   

Diante do exposto, é de se considerar que a felicidade humana se encontra 

em buscas desenfreadas pela beleza, independentemente do modo como ela se 

apresenta, eis que nos dizeres de Freud:  

 

 

A psicanálise, infelizmente, também pouco encontrou a dizer sobre a 

beleza. O que parece certo, é sua derivação do campo do sentimento 

sexual. O amor da beleza parece um exemplo perfeito de um impulso 

inibido em sua finalidade. ‘Beleza’ e ‘atração’ são, originalmente, atributos 

do objeto sexual. (FREUD, 1930, p.13) 

 

 

O programa de felicidade instantânea, que o princípio do prazer impõe aos 

indivíduos, não pode ser realizado, mas há possibilidade de aproximação de seu 

resultado. Freud (1930), assegura que a felicidade, para ser alcançada, dará origem 

a um problema de contenção da libido, todavia, caberá a cada homem, descobrir de 

qual modo buscará sua felicidade. 
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CAPITULO 2 – SEXUALIDADE E REPRESSÃO SEXUAL 

 

 

 

Este capitulo, tratara de questões acerca da sexualidade, sua natureza, quais 

os figurantes e suas regras. 

Também serão abordados os aspectos relacionados a repressão sexual, 

comportamento sexual e a revolução sexual. 

 

 

2.1 Sexualidade 

 

 

A sexualidade humana sempre foi e continua sendo um tema polêmico, por 

vezes posto para a sociedade em forma de preconceitos, crenças e tabus. 

Cabe ressaltar, segundo Pellegrini (1957, apud GRECO, RASSI, 2011, p. 03), 

“sexualidade compreende toda manifestação do instinto sexual e todas as normas 

sociais, jurídicas e religiosas que a regulam ou apresentam alguma sanção”.  

Diversas são as áreas que abordam o referido tema, de forma a 

complementar seus aspectos específicos, porém insta salientar que no presente 

trabalho, importa o caráter sociológico da sexualidade, em especial, sua aparência 

normativa. 

Por analisar de forma mais próxima o contexto social com a finalidade de 

regular a sociedade de acordo com suas necessidades, o estudo do Direito Penal 

utiliza o ponto de vista sociológico, vindo a contribuir de maneira significativa na 

seara da sexualidade, principalmente no que se refere a formulação dos 

pensamentos normativos. 
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 De acordo com Greco e Rassi (2011, p.04) “a construção social é o elemento 

central do estudo da sexualidade, já que fornece subsídios para se estabelecer a 

relação entre o comportamento sexual e o tratamento jurídico que lhe é dispensado”.  

Cada sociedade tem suas regras, que podem ser modificadas ou 

prolongadas, tudo depende da cultura da época. Conforme nos demonstram Greco e 

Rassi: 

 

 

Não há caráter absoluto nos comandos comportamentais de uma sociedade 
no que diz respeito ao comportamento sexual. A própria historicidade 
desses comandos, verificada em determinada época, é capaz de 
demonstrar a relatividade desses comportamentos. (GRECO E RASSI, 
2011, p. 05) 

 

  

Nesse mesmo contexto, Kon (1996, apud GRECO E RASSI, 2011 , p.05), nos 

traz o seguinte entendimento: 

 

 

A distinção entre os motivos e ações sexuais em todos os níveis, individual 

ou social é estabelecida pelos próprios membros da comunidade, sendo, 

portanto, convencional, dependendo dos valores gerais de uma sociedade.  

 

 

Mesmo havendo regras para que a sociedade seja regulada, há possibilidade 

de mudanças por essa mesma sociedade, tornando tais regras passíveis de serem 

infringidas a qualquer momento. 
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2.2 Natureza da sexualidade e seus figurantes  

 

 

Ao relatar que a sexualidade surge como um fato biológico e não um fato 

social, Cunha (2011) afirma que o indivíduo descobre seu próprio corpo como fonte 

de prazer, vejamos: 

 

 

A sexualidade parece primeiro um fato biológico, e não um fato social. Antes 
de sentir-se eroticamente atraído pelo outro e com ele se relacionar, o 
indivíduo descobre seu próprio corpo como fonte de prazer, diverso daquele 
que tem causa externa – como acontece ao se comer ou beber algo 
agradável -, também se distingue da sensação geral de bem-estar que 
provém do corpo sadio. (CUNHA, 2011, p. 213) 

 

 

Para definir fato social, Durkheim5 (apud 1963, p.59, CUNHA, 2011, p. 213) 
“não partiu da relação entre duas ou mais pessoas, mas da forma do 
comportamento, mesmo sendo este individual”. 

Na concepção de Malinowski6, que estudou a vida dos trobiandeses, no 
pacífico, o sexo “ implica o amor e o namoro; torna-se o núcleo de instituições tão 
veneráveis como casamento e família; inspira a arte e constitui a fonte de suas 
magias e sortilégios. Domina na verdade, quase todos os aspectos da cultura”. Para 
ele, a sexualidade não é apenas conjunção carnal e sim, uma força sociológica e 
cultural. 

São três as dimensões da sexualidade. Quais sejam: o prazer, o afeto e a 
reprodução. 

Para a espécie, o mais importante é a reprodução, todavia, para o indivíduo o 

mais importante pode ser o prazer, como nos afirma Cunha: 

 

 

                                                           
5 David Émile Durkheim foi sociólogo, psicólogo social e filósofo francês. Para ele, a ciência social 
deve estudar os fenômenos atribuídos à sociedade em geral, em vez de se limitar às ações 
específicas dos indivíduos.  
6BronislawKasper Malinowski foi um antropólogo polaco, considerado um dos fundadores da 
antropologia social. Uma de suas mais importantes contribuições foi o desenvolvimento de um novo 
método de investigação de campo, inicialmente na Austrália e posteriormente com os nativos das 
Ilhas Trobiand. 
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A reprodução e mesmo a estabilidade nascida na relação amorosa podem 
lhe parecer sequelas incômodas. Entretanto, as mesmas razões biológicas 
que atraem o patrocínio da reprodução acham-se junto ao prazer, na 
medida em que este integra o tônus vital da sexualidade. (CUNHA, 2012, p. 
214). 

 

 

Os processos sociais se desenvolvem de acordo com a atividade a ser 

desenvolvida. Temos os figurantes de primeiro grau, que são aqueles que praticam 

a atividade, e como figurantes de segundo grau, os agregados, aqueles que tornam 

tal atividade como objeto de seu ofício. 

De acordo com Cunha (2012, p. 222), os agregados, tem um importante papel 

na sociedade: 

 

 

Sexólogos, moralistas, religiosos, pais, professores, legisladores, 

publicitários, novelistas, profissionais da indústria da comunicação e do 

sexo são agregados no processo da sexualidade. Deles depende, em 

grande parte, a circulação de ideias com relação ao sexo, e mesmo a forma 

pela qual se comportam os atores. Somos por isso incapazes de imaginar o 

exercício da atividade sexual, ou como seria ela, sem essa ambiência que 

fornece padrões de comportamento. 

 

 

O conjunto dessas atividades, acaba por modelar o comportamento dos 

indivíduos em matéria sexual. 
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2.3 A origem das regras da sexualidade 

 

 

Como todas as regras advêm de produtos sociais coletivos que se dirigem a 

toda a sociedade, não poderia ser diferente com as regras da sexualidade. Porém, 

tais regras provocam grande conflito contra o instinto do ser humano.  

Como nos relata Cunha (2012, p. 240), em alguns casos essas regras são 

assumidas pelo Direito antes mesmo de serem postas sob uma perspectiva crítica e 

científica. 

Na história, são reveladas como fontes da moralidade, a tradição e a 

autoridade. É possível perceber lapsos da autoridade quando na pré-história, o que 

predominava era a lei do mais forte, em que os subordinados, ou seja, as mulheres 

e menores, deveriam obedecer aquele que era o fisicamente mais forte.  

Sob o ponto de vista biológico, a coerção do impulso sexual é forte, e desde o 

início é contida nos limites da cultura, como nos afirma Cunha: 

 

 

Sob o ponto de vista biológico é forte a coerção do impulso sexual, que 
desde o início já se contém nos limites da cultura; cedo surgem, no plano 
instintivo individual, os conflitos entre o desejo e sua regulação, 
conducentes a uma duplicidade da conduta que se coloca, conforme o tipo 
de sociedade, à ótica do anormal: o clandestino, o excêntrico, o marginal, o 
patológico ou delitivo; e, sempre, sob a pecha do risível e do 
indecente.”(CUNHA, 2012, p. 240) 

 

 

Uma crise surgiu na sexologia, quando o psicanalista Freud surgiu com a 

concepção de complexo de édipo7, apresentando aparentemente um modo de 

comportamento do ser humano. 

                                                           
7É um conceito fundamental para a psicanálise, entendido por esta, como sendo característico de 
todos os seres humanos. Tal complexo, perdura na fase de 3 a 6 anos de idade e caracteriza-se por 
sentimentos contraditórios de amor e hostilidade. Metaforicamente, tal conceito é transferido para o 
amor pela mãe e ódio pelo pai, por serem essas duas figuras as mais presentes na vida infantil. O 
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Ora, isso é uma senhora crise: sempre, ao longo da história, a par da 
disciplina socialmente aceita houve comportamentos sexuais marginais. Se 
deixarem de ser clandestinos e se incluírem na prática comum da 
sexualidade, isso representará o fim do conflito, da repressão ou quiçá do ... 
erotismo. A tal consideração subjaz a pergunta quanto ao máximo de 
liberdade possível em matéria sexual, sem que ponham em risco as demais 
liberdades e o equilíbrio do sistema social. (CUNHA, 2012, p.242) 

 

 

Instaurou-se ainda, uma crise na sexualidade, quando tentou-se implantar 

comportamentos adversos aos da normalidade. 

 

 

2.4 O comportamento sexual na pré historia 

 

 

A história da sexualidade humana, resume-se à própria história do mundo. 

Segundo Greco e Rassi (2011) enquanto o papel masculino não era conhecido na 

reprodução humana, a mulher era tida como chefe do clã, pois acreditavam que elas 

geravam os filhos sozinhas. 

 

 

Há notícias históricas de que o domínio masculino se deu com a expansão 
dos kurgos, povos das estepes, que invadiu a Europa em 5000-4000 a.C., 
que mais tarde constituiu a base da repressão sexual pela dominação 
masculina violenta. Foram eles a origem do sistema patriarcal. (GRECO e 
RASSI, 2011, p. 9) 

 

 

                                                                                                                                                                                     
motivo pelo qual o ser humano não pode ser concebido sem um pai ou uma mãe, traz a essência do 
conflito do ser humano, segundo a psicanálise. 
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Brundage (2000, apud, GRECO e RASSI, 2011, p. 9) afirma quefoi Platão 
quem exerceu maior influência sobre as crenças ocidentais com relação à moral 
sexual. Para ele, o sexo era algo positivo, como uma força positiva na psique da 
humanidade, ora algo negativo, sendo uma distração da verdade e da beleza como 
um traço perturbador e negativo da experiência humana. Afirma ainda, que 
Aristóteles, apesar de não condenar o relacionamento amoroso, que para ele 
transcende o desejo físico, considerou um prazer corrupto, porque afasta o homem 
da razão. 

Com relação ao matrimônio romano, os chefes de família se relacionavam 
com suas esposas com o único fim de produzir herdeiros de suas propriedades, para 
distender a existência de suas famílias. 

Os estoicos8, de acordo com Brundage, (2000, apud, GRECO, RASSI, 2011, 
p. 11), mantinham uma linha de raciocínio muito rigorosa com relação a sexualidade, 
em que “o sexo pertencia à categoria dos ‘desejos inferiores’, devendo ser objeto de 
autocontrole por parte do sábio”. 

Grande parte dos padres cristãos adotaram a filosofia estoica ao pregarem a 
abstinência do sexo como sendo um ideal cristão. 

Segundo Greco e Rassi (2011, p. 13), “ a trajetória da formação da teologia 
cristã acerca do autocontrole da sexualidade e do casamento é uma amálgama dos 
costumes germânicos, da tradição estoica grega e dos testemunhos bíblicos, o Novo 
e o Antigo.” 

Quando o casamento passou a ser considerado como sacramento 
inafastável, a igreja passou a interferir nas estruturas sociais com a finalidade de 
regulamentar o casamento e a vida em matrimônio, abolindo o casamento com os 
membros da mesma família.  

Na concepção de Braga, (Lins2005, apud, GRECO e RASSI, 2011, p.14), 
mesmo após o casamento, o comportamento sexual era permitido apenas para 
procriação, vejamos: 

 

 

O comportamento sexual, posterior ao matrimônio, era permitido tão 
somente para procriação, e para afastar os homens de outros vícios, tidos 
como pecados, como a zoofilia, homossexualidade, incesto e masturbação, 
não mais que isso. A atividade sexual que visasse ao prazer e não à 
fecundação era proibida e tida como condenável a Deus, assim como 
qualquer meio contraceptivo. 

 

 

De acordo com Chauí ( 2005, apud GRECO e RASSI, 2011, p.6), “ os 
mecanismos utilizados para impor padrões, ou até mesmo conceitos 
comportamentais, fazem parte da repressão sexual”, a qual veremos a seguir. 
                                                           
8 O estoicismo é um movimento filosófico que surgiu na Grécia antiga, preza a fidelidade ao 
conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos que tornariam o homem um ser 
irracional e não imparcial. Um verdadeiro sábio, segundo tal escola, não deveria sofrer de emoções 
externas, pois estas influenciam em suas decisões e raciocínios. 
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2.5 Repressão sexual 

 

 

Os instrumentos empregados para impor padrões, ou até mesmo conceitos 

relacionados ao comportamento, fazem parte da denominada repressão sexual.  

O psicanalista Freud, em sua obra “O mal-estar na civilização” (1930), aduz 

que a repressão sexual instala-se e pode ser percebida no decorrer da primeira 

infância, com a descoberta das zonas erógenas, por meio de processos sociais, 

familiares e educacionais. 

A concepção de Chauí ( 2005, apud GRECO e RASSI, 2011, p.6), com 

relação a repressão sexual é a seguinte: 

 

 

A repressão sexual pode ser considerada como um conjunto de interdições, 
permissões, normas, valores, regras estabelecidas histórica e culturalmente 
para controlar o exercício da sexualidade e que são interiorizadas pela 
consciência individual, graças aos inúmeros procedimentos sociais 
utilizados como controle, como, por exemplo, a educação em todos os 
níveis e o próprio Direito. 
 
 

De acordo com Natscheradetz (1985, apud GRECO e RASSI, 2011, p. 8), a 

regulamentação do comportamento sexual é a realização cultural mais importante, 

vejamos: 

 

 

 É a necessidade de regulamentação do comportamento sexual, portanto, 
uma das mais importantes realizações culturais em todas as sociedades, 
sendo assegurada por todos os meios disponíveis de sanções e proibições 
sociais.  

 

 

Em consequência das formas de controle social da sexualidade, como forma 

de repressão, estão sempre camufladas as relações de poder. Tais relações não 

refletem apenas na conduta individual, mas na maneira como a sociedade cresce e 

se desenvolve.  
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2.6 Revolução sexual 

 

 

A revolução sexual, foi um dos fatos mais importantes da história da 

sexualidade. 

De acordo com Foucault ( 2005, apud GRECO e RASSI, 2011, p. 15) 

 

 

Deu-se no século XX, quando os mecanismos de repressão teriam 
começado a se afrouxar. No período compreendido entre o final do século 
XIX até a primeira metade do século XX, vários autores pensaram sobre a 
sexualidade desde os novos paradigmas, cujo novo conceito só foi possível 
graças à valorização da individualidade na idade moderna, como estrutura 
da organização da sociedade capitalista. 

 

 

Tal individualização teve suas consequências, possibilitando a constituição de 

um sujeito político e livre para exercer a sua cidadania. 

De acordo com Castro, Abramovay, Silva  (2004, apud, GRECO e RASSI, 

2011, p. 15), a partir do século XX, ocorreram dois importantes episódios que 

marcaram o estudo acerca da sexualidade, quais sejam: 

 

 

[...] (1) o desenvolvimento de métodos contraceptivos, o que rompe com a 
associação, até então existente, entre o exercício da sexualidade e 
reprodução da espécie; e (2) o surgimento de novas reflexões derivadas da 
mobilização de alguns segmentos da sociedade civil organizada e de 
estudos doutrinários. 

 

 

Em virtude das desigualdades provenientes da moralidade sexual 

contemporânea surgem dois movimentos, o feminista na década de 60 e mais tarde, 

o movimento dos homossexuais.  
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O movimento feminista, já a partir dos anos 70, promove um crescimento 
sobre os estudos de gênero, dando novas perspectivas sobre as questões 
teóricas e de investigação sobre a sexualidade, que passaram a ser vistas 
em uma complexa dimensão social e política de relação entre sexualidade, 
saúde, construção de cidadania e o exercício efetivo de direitos, ou seja, de 
“direitos sexuais”. ( GRECO e RASSI, p. 16) 

 

 

Como consequência do referido movimento, podemos destacar o respeito à 

opção das minorias, maior tolerância às diferenças, educação sexual e o 

desenvolvimento dos métodos contraceptivos. Tais mudanças definiram a profunda 

alteração nas atitudes e no comportamento sexual.   

 

 

Neste contexto de alteração comportamental, que proporcionou verdadeira 
“privatização do sexo”, importante consideração faz Kon no sentido de que 
há nítida passagem do controle social externo para o autocontrole moral da 
sexualidade, o que acabou por desencadear os chamados movimentos 
discriminatórios percebidos inicialmente nos países europeus e cujos 
reflexos aos poucos têm atingido os países latino-americanos, entre eles o 
Brasil. (GRECO e RASSI, p. 16) 

 

 

São notórias duas correntes de pensamento divergentes com relação a 

revolução sexual, de um lado, uma posição mais conservadora em defesa da moral 

e de outro, os que afirmam que as mudanças trazem maior liberdade ao indivíduo e 

acabam por suavizar as desigualdades. 

 

 

2.7 O comportamento sexual do brasileiro 

 

 

Ao tratar de comportamento sexual do brasileiro, há de se levar em 

consideração o fato da miscigenação cultural, em virtude do extenso território, o que 

pode refletir em manifestações sexuais diferentes, de acordo com a cultura de cada 

região. 
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A formação do povo brasileiro deu-se na época da colonização, em que 

ocorreu o encontro dos portugueses com as índias, negras e mulatas, sendo tais 

relações chamadas de pluriétnicas, como nos declaram Greco e Rassi (2011, p.18): 

 

 

As relações sexuais no tempo da Colônia se baseavam no tripé de sexo 
pluriétnico, escravidão e concubinato, mas nem por isso deixavam de ser 
controladas severamente pela moralidade religiosa, cujas violações eram 
severamente punidas pela inquisição, desde que fosse do seu interesse. 

 

 

Nos afirmam Greco e Rassi (2011, p.17), que o comportamento sexual 

brasileiro sofreu modificações relevantes em virtude da cultura, vejamos: 

 

 

Influenciado pela ótica positiva sobre sexualidade, o comportamento sexual 
do brasileiro também sofreu profundas modificações, mesmo que 
tradicionalmente, por motivos históricos e culturais, sempre tenha sido mais 
propenso ao exercício das liberdades afetivas e sentimentais que outras 
sociedades. 
 
 

Da colonização, restou ao povo brasileiro como herança, a família patriarcal, 

em que há grande preconceito com relação à mulher, além de diversos 

comportamentos sexuais. 

De acordo com Chaui (1994, p.197), as modificações mais importantes com 

relação ao comportamento sexual no Brasil, ocorreram entre os anos 60 e 70, no 

auge do movimento feminista.  

Uma vez que o casamento deixou de ser uma forma de legitimar as relações 

sexuais, com o passar do tempo, surgiram as uniões estáveis, deixando as mulheres 

ainda mais independentes.  

A partir dessa época, a mulher tornou-se cada dia mais independente. Tendo 

em vista a possibilidade que os métodos contraceptivos proporcionaram surgiu a 

possibilidade da elaboração do planejamento familiar, bem como a capacidade de 

pleitear sua inserção no mercado de trabalho.  
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Os métodos contraceptivos, deram mais independência à mulher, mas 

acabaram por antecipar a primeira experiência sexual dos jovens, como nos afirma 

Castro, Abramovay, Silva ( apud GRECO e RASSI 2011, p. 20)  

 

 

[...] a idade de iniciação sexual do jovem brasileiro varia em torno de 13,9 
anos a 14,4 anos para os homens e 12 a 16 anos para mulher, sendo que 
em quase todas as capitais, mais de 10% das crianças e adolescentes entre 
10 e 14 anos já tiveram uma relação sexual. 

 

 

Além do movimento feminista ocorreu a luta dos homossexuais pelo 

reconhecimento de seus direitos de inclusão social, vejamos: 

 

 

[...] Organizados, ganharam espaço na mídia e atenção das instituições 
públicas principalmente depois do surgimento da AIDS, que passaram a 
coibir de forma responsável, o mesmo ocorrendo com a prostituição. 
(GRECO e RASSI, 2011, p.20) 

 

 

Por serem extintas as zonas de prostituição, estas foram substituídas por 

casas de massagem ou estabelecimentos mais discretos, com o objetivo de 

encontros entre casais para prática sexual. Diante desse cenário, a partir dos anos 

80, ocorreu a proliferação de tais estabelecimentos, como nos afirma Greco e Rassi 

(2011, p. 21): 

 

 

Na década seguinte, a partir dos anos 80, a proliferação de outros pontos 
de encontro sexual fez desaparecer as zonas de meretrício que eram 
grandes guetos das prostitutas, e a prostituição masculina ganhou espaço. 
Além disso, o Brasil passa a ser lugar de turismo sexual, especialmente no 
Nordeste, assim como exportador de prostitutas, fomentando o chamado 
tráfico de pessoas. 
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 O movimento feminista deu maior liberdade à mulher, fazendo com que ela 

realmente fosse a dona de seu próprio corpo e de sua vida, possibilitando ter mais 

dignidade, sendo esse, um princípio regente do ordenamento jurídico, inclusive no 

Direito Penal, que veremos a seguir. 
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3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

 

De acordo com Freud (1930), desde a antiguidade, a mulher não tinha 

liberdade tanto em relação ao próprio corpo, quanto em relação aos afazeres de sua 

vida, sempre sendo regrada pelo seu companheiro. 

Em razão do movimento feminista, algumas coisas mudaram, as mulheres 

tiveram mais liberdade com relação a planejamento familiar em virtude dos métodos 

contraceptivos e não se viam presas ao homem apenas para reprodução familiar. 

Nucci (2012) observa que a dignidade da pessoa humana, foi um assunto 

abordado na Constituição Federal do Brasil de 1988 em que foi elaborada num 

cenário de pós-ditadura e de abertura política, aliados ao profundo sentimento da 

necessidade de solidariedade entre os povos em um contexto de busca da defesa e 

da realização de direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade.  

 

 

3.1 O princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é caracterizado como fundador 

do Estado Democrático de Direito. De acordo com Nucci (2012, p.27), tal princípio 

tem dois aspectos, vejamos:  

 

 

A dignidade da pessoa humana é princípio regente do Estado Democrático 
de Direito (art.1.º, III, CF), constituindo-se de dois fundamentais aspectos, 
objetivo e subjetivo. Sob ponto de vista objetivo, abrange a segurança do 
mínimo existencial ao indivíduo, que precisa ver atendidas as suas 
necessidades básicas para a sobrevivência, tais como moradia, 
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alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, 
previdência social. No enfoque subjetivo, abarca o sentimento de 
respeitabilidade e autoestima do ser humano, destacando-se como 
individuo, desde o nascimento até o final de sua trajetória, durante a qual 
forma sua personalidade e relaciona-se em comunidade, merecendo 
particular consideração do Estado. 

 

 

Para compreensão dos diversos princípios constitucionais, não há como 

esquivar-se da interpretação do referido princípio, bem como dos direitos e garantias 

individuais.  

O indivíduo necessita do respeito à sua dignidade, para que desenvolva de 

forma coesa, sua vida em sociedade, como nos relata Nucci (2012, p. 27): 

 

 

O respeito à dignidade humana, conduz e orquestra a sintonia das 
liberdades fundamentais, pois estas são os instrumentos essenciais para 
alicerçar a autoestima do indivíduo, permitindo-lhe criar seu particular 
mundo, no qual se desenvolve, estabelece laços afetivos, conquista 
conhecimento, emite opiniões, expressa seu pensamento, cultiva seu lar, 
forma família, educa filhos, mantem atividade sexual, satisfaz suas 
necessidades físicas e intelectuais e se sente, enfim, imerso em seu próprio 
casulo.  

 

 

A dignidade apresenta-se, todavia, como uma conquista da razão ético-

jurídica. Seu conceito, porém, não é pacífico entre os doutrinadores.  Pode ser 

limitada, ou seja, a dignidade de uma pessoa só será ilimitada enquanto não afetar a 

dignidade de outrem. 
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3.2 Dignidade sexual 

 

 

Como anteriormente relatado, a dignidade da pessoa humana constitui 

princípio regente do ordenamento jurídico, o que não difere no direito penal, tendo 

um caráter subjetivo diverso, qual seja: “ Sob o prisma subjetivo, implica no 

sentimento de respeitabilidade e autoestima do ser humano, constituindo presença 

marcante na formação da sua personalidade”.  (NUCCI, 2012, p. 35) 

A dignidade sexual está estritamente relacionada a sexualidade humana de 

cada indivíduo, sem qualquer intervenção do Estado ou da sociedade, assim como 

nos relata Nucci (2012, p. 35): 

 

 

A dignidade sexual liga-se à sexualidade humana, ou seja, o conjunto dos 
fatos, ocorrências e aparências da vida sexual de cada um. Associa-se a 
respeitabilidade e a autoestima à intimidade e à vida privada, permitindo-se 
deduzir que o ser humano pode realizar-se sexualmente, sem que haja 
qualquer interferência estatal ou da sociedade.  

 

 

Porém, tais relações sexuais, devem ser realizadas de forma legalizada, de 

forma a não contrariar qualquer lei, como assevera Nucci (2012, p.35): 

 

 

[...] Por obvio, a satisfação sexual deve dar-se em âmbito de estrita 
legalidade, vale dizer, sem afronta a direito alheio ou a interesse 
socialmente relevante. Assim sendo, não se tolera a relação sexual invasora 
da intimidade ou vida privada, alheia, sem consentimento, além do emprego 
de violência ou grave ameaça.  

 

 

No que se refere a dignidade sexual, qualquer ato de constrangimento ilegal é 

inaceitável, sendo este um dos quesitos de penalidade, vejamos: 
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No campo da dignidade sexual abomina-se qualquer espécie de 
constrangimento ilegal, muito embora até mesmo a violência pode ser 
aceitável, desde que realizada entre adultos, com aquiescência. O ponto 
especifico de tutela penal, enfim, é a coerção não consentida para o ato 
sexual. (NUCCI, 2012, p. 35) 

 

 

Partindo desse pressuposto, qualquer indivíduo que seja coagido a praticar 

ato sexual contra sua vontade, torna-se vítima de crimes contra a dignidade sexual, 

como nos afirma Nucci (2012, p. 36), a seguir: 

 

 

[...] Sob tal enfoque, torna-se vítima de crime contra a dignidade sexual, 
aquele que foi coagido, física ou moralmente a participar da satisfação da 
lascívia do agente, sem apresentar concordância com o ato. Pode, ainda, 
tornar-se ofendido aquele que, para satisfação de ouro interesse do agente, 
foi levado a atos sexuais não aprovados. 

 

 

O conceito de dignidade sexual não deve ser confundido com os critérios 

relacionados à moral ou religião. Eis que de acordo com Nucci, (2012, p. 36), 

dignidade sexual diz respeito à autoestima do indivíduo, com relação a sua intima e 

particular vida sexual.  Insta salientar que não há qualquer interferência do Estado, a 

não ser para coibir relações fora do contexto de legalidade, as quais veremos a 

seguir. 

 

 

3.3 Crimes contra a liberdade sexual 

 

 

No caso dos crimes contra a liberdade sexual, o bem jurídico tutelado pelo 

Estado é a liberdade sexual, em que há um direito pleno do indivíduo à liberdade 

carnal. Atrelado ao livre consentimento ou formação da vontade em matéria sexual. 
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De acordo com Capez (2010),tanto o sujeito ativo, quanto passivo podem ser 

o mesmo, homem ou mulher, qualquer pessoa, pois trata-se de crime comum. A 

ação penal nesses crimes será a publica condicionada a representação e nos casos 

em que a vítima tiver idade inferior a 18 anos ou apresentar caso de 

vulnerabilidade9, a ação será publica incondicionada.  

 

 

3.4 Violação sexual mediante fraude 

 

 

O artigo 216 do Código Penal tinha em seu caput: “Induzir alguém, mediante 

fraude, a praticar ou submeter-se a pratica de ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal. ” Não possui mais a expressão de mulher honesta, pois, a Lei de nº 

11.106/2005 a excluiu da redação do artigo, o que fez com que a interpretação do 

referido artigo fosse realizada de forma mais extensiva, sendo aplicado a qualquer 

pessoa com capacidade de consentir ato libidinoso, e submeter-se a tal ato 

mediante fraude pelo sujeito ativo.  

A Lei 12.015 de 2009 revogou o disposto acima citado, abrangendo o previsto 

no artigo 216, ao artigo 215 do Código Penal. Tal artigo possuía redação 

extremamente taxativa, qual seja:  “Ter conjunção carnal com mulher, mediante 

fraude”. Sua proteção se dava exclusivamente a conjunção carnal e praticado 

apenas contra a mulher. Com a alteração houve a possibilidade de uma forma de 

interpretação mais extensiva uma vez que, tornou-se mais abrangente tanto a forma 

de consumação, quanto o sujeito passivo, vejamos:  “Ter conjunção carnal ou 

praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça 

ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”. 

 

 

 
                                                           
9 Segundo Capez, vulnerável é qualquer pessoa em situação de perigo ou fragilidade.  
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3.5 Assédio sexual 

 

 

O crime tipificado no artigo 216-A do código penal, com redação dada pela Lei 

nº 10.224/2001, consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 

Como observa Rogério Greco: 

 

 

Essa ameaça deverá sempre estar ligada ao exercício do emprego, cargo 
ou função, seja rebaixando a vítima de posto, colocando-a em lugar pior 
de trabalho, enfim, deverá sempre estar vinculada a essa relação 
hierárquica ou de ascendência, como determina a redação legal. 
(GRECO, 2012, p.520)  

 

 

  Tal delito, protege a dignidade sexual, mas também buscou cuidar da 

harmonia e equilíbrio no ambiente de trabalho. Como nos afirma Capez:  

 

 

Cuida-se de crime contra a dignidade sexual, no qual se tutela a liberdade 
sexual do assediado. Contudo, a lei também procurou proteger a sua 
tranquilidade e paz de espirito, impedindo que o exercício de sua atividade 
se torne constante embaraço ou suplicio. (CAPEZ, 2010, p. 70) 

 

 

Referido tipo penal, é alvo de diversas críticas em virtude de não ocorrer 

fatos à que poderia ser enquadrado tal crime. Especialmente por ocorrer dentro do 

ambiente de trabalho e poder ser resolvido de forma extrajudicial, salientando o 

princípio da subsidiariedade do Direito Penal. 
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  Diante do exposto, a quantidade de ações penais relacionadas a esse 

assunto são muito baixas e raras são as condenações, mesmo diante da 

frequência com que os casos de assédio sexual no ambiente de trabalho ocorrem.  

 

 

3.6 Estupro 

 

 

Através da redação da nova Lei nº 12.015/2009, foram fundidas as figuras do 

estupro e do atentado violento ao pudor, em que se optou pelo tipo penal do estupro, 

encontrado no artigo 213 do Código Penal. Referido artigo retrata o estupro de forma 

especifica: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato 

libidinoso: pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos”.  

De acordo com a nova redação da Lei 12.015 de agosto de 2009, ao artigo 

213 do Código Penal, constitui crime de estupro a ação de “constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir 

que com ele se pratique outro ato libidinoso”.  

A princípio, neste tipo penal, o homem não era protegido, como nos relata 

Capez (2010, p. 25): 

 

 

[...] Portanto, a nota característica do delito em exame sempre foi o 
constrangimento da mulher à conjunção carnal, representada pela 
introdução forçada do órgão genital masculino na cavidade vaginal. A 
liberdade sexual do homem jamais foi protegida pelo aludido tipo penal.  

 

 

Ao longo do tempo, o estupro já passou por diversos conceitos, todavia, 

nunca perdeu a essência de que é a forma de constranger um indivíduo à pratica de 

qualquer ato libidinoso, incluindo conjunção carnal, mediante violência ou grave 

ameaça, passando a abranger a liberdade sexual do homem. 
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Resta claro, que nos crimes contra a dignidade sexual, há grande indicio de 

proteção a honra e dignidade da vítima, conforme nos afirma Nucci (2012, p. 37): 

 

 

[...] observa-se, ainda, um forte conteúdo de proteção a honra, visto que a 
vítima do estupro sente-se, invariavelmente, humilhada e desonrada. A 
situação não é anômala, pois se trata de crime sexual, envolvendo a 
intimidade da pessoa humana, e em última análise, a sua dignidade 
(autoestima e respeitabilidade).   

 

 

Referido crime, é grave, devido a sua natureza, fere de forma profunda o 

indivíduo, não apenas fisicamente, mas moralmente, vejamos: 

 

 

Trata-se de crime grave, por abranger a lesão múltipla de bens jurídicos de 
crucial relevância, tais como a liberdade, a integridade física, a honra, a 
saúde individual e, em último grau, a vida. O estuprador subjuga a vítima, a 
ponto de lhe tolher a liberdade de querer algo, ferindo-a ou ameaçando-a, 
além de lhe invadir a intimidade, por meio de relação sexual forçada, 
maculando sua autoestima e podendo gerar danos à sua saúde física e 
mental. (NUCCI, 2012, p. 38). 
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4. A RELAÇÃO DA PSICANALISE COM O DIREITO PENAL 

SEXUAL 

 

 

 

As teorias do Direito e da Psicanálise são diversas. Todavia, a Criminologia, 

por ter natureza interdisciplinar é menos rígida que a ciência jurídica, tornando 

possível sua relação com a psicanálise.  

As teorias da psicanalise não se restringem apenas ao estudo do 

comportamento humano, mas também a pena cominada ao delinquente, de forma a 

incluir a sociedade no estudo, sendo esta teoria chamada teoria da sociedade 

punitiva, apresentando os motivos que levam a sociedade a praticar o crime e puni-

lo.  

Em seus estudos, Freud verificou que a maioria dos problemas de seus 

pacientes eram provenientes da repressão sexual, que ficavam armazenados no 

inconsciente, influenciando os pensamentos e comportamentos do indivíduo.  

De acordo com Alessandro Baratta (apud, SERRA, 2015, p.81) dentre as 

contribuições da psicanalise para o direito penal sexual, tem-se a explicação do 

comportamento da sociedade, bem como o objetivo de esclarecer os motivos pelos 

quais se busca a punibilidade de certas condutas, tipificando-as como crimes. 

Na concepção de Freud (apud, SERRA, 2015, p. 80), o que se verificou nos 

estudos da psicanalise, é que a culpa precedia o delito. A conduta em desacordo 

com à lei penal é realizada com o intuito de identificar sua angústia a algo concreto, 

pelo que a punição representaria seu alívio. Pode ocorrer de o agente persistir em 

continuar a praticar crimes até ser descoberto, ou até mesmo se confessar, o que 

ocorre com frequência.  

De acordo com Salo Carvalho, (apud, SERRA, 2015, p.86), embora Freud 

sustente que o sentimento de culpa seja, na maioria das vezes o motivo pelo qual 

deu-se o delito, nega que ele seja tido como causa determinante e universal dos 
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delitos, afirmando haver casos em que as pessoas os praticam sem o referido 

sentimento, inclusive, justificando tais atos. 

No mesmo contexto Baratta (apud, SERRA, 2015, p.86) refuta a teoria do 

crime pautada no sentimento de culpa e aponta para uma extrema negação do 

tradicional conceito de culpabilidade ,bem como, de todo o direito penal baseado no 

referido conceito. Em virtude do livre arbítrio, a concepção de culpabilidade 

pressupõe a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato por parte do 

agente ativo, bem como, a possibilidade de agir de forma diversa do que a noção 

racionalista de ação consciente constitui a base do conceito de reprovabilidade 

penal. 

Diante da constatação da teoria psicanalítica de sociedade punitiva, em que a 

pena é anterior ao crime, buscaram mostrar quais as razões e a estrutura que 

induzem a sociedade a agir em desacordo com a lei, afirmando que além de analisar 

o indivíduo que comete o delito, a sociedade também deve ser analisada.   

Como nos afirma Freud, em sua obra Totem e Tabu, onde há uma proibição, 

verifica-se um desejo impedido. Segundo o psicanalista, não haveria motivo de 

proibir um ato que nenhum indivíduo é capaz de fazer, o que não é diferente no 

direito penal, as leis só são tipificadas quando surge na sociedade a necessidade de 

tutelar um direito. 

De acordo com Cristina Reuter( apud, SERRA, 2015, p.94) No âmbito da 

criminologia psicanalítica, a psicanalise aparece como sendo arbitraria e 

anticientífica, tendo em vista que os códigos penais atuais tem o conhecimento da 

anormalidade, mediante os discursos da psiquiatria, por ter respaldo cientifico da 

medicina. 

Ante o exposto, o intuito da psicanalise não é somente decifrar o 

comportamento humano, como também, o de analisar sua possível ressocialização 

à sociedade.  Trata-se de uma questão social que requer o máximo de atenção, 

tanto por parte do estado, quanto por parte da sociedade em geral, tendo em vista 

ser de suma importância, de pessoas passiveis de convivência.  

Insta salientar que há papel importante do Poder Judiciário em favorecer à 

ressocialização dos condenados por qualquer que seja o delito, tal fato está contido 

no preceito legal descrito no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, qual seja: 



48 
 

 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime. 

 

 

No mesmo contexto, apresenta a Lei de Execuções penais em seu artigo 10, 

“A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 

crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”.  

A ressocialização tem por objetivo que o delinquente aceite a pena aplicada à 

ele, como uma forma de aprendizado, com o objetivo de evitar que o mesmo cometa 

novos crimes. 

A busca por ressocialização é intrínseca às decisões judiciais que envolvem 

os casos de crimes sexuais, todavia, há necessidade de verificar se o indivíduo é 

capaz de retornar a sociedade, mediante a análise de seu comportamento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Ao término do presente trabalho é possível verificar a importância das teorias 

psicanalíticas para a criminologia, ao passo que deixou de lado a percepção de que 

a prática de crimes era apenas uma patologia individual.  

É evidente a necessidade de interdisciplinaridade no âmbito jurídico, e quão 

rica é a ajuda das teorias da psicanálise na elucidação dos crimes penais. Insta 

salientar, que são diversas as teorias criminológicas e suas ramificações, sendo 

necessário, para elucidação de cada caso concreto, analisar cada situação de forma 

individual, sendo impossível, aplicar uma forma de comportamento padrão para 

todos os crimes sexuais. 

Como anteriormente citado o relato de Freud, não haveria motivos para criar 

proibições, se os indivíduos não fossem capazes de realizar referidos atos. Dessa 

forma, o direito pode, e deve utilizar a psicanálise como uma ferramenta para 

compreender o motivo pelo qual o sujeito praticou o crime, bem como a 

aplicabilidade das punições para cada situação e ainda, a possibilidade de 

ressocialização dos indivíduos que cometem crimes sexuais.  

.  
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