
RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 13, n. 39, dez 2014                 DOSSIÊ – PONTES/BRITO 

PONTES, Nicole; BRITO, Simone. “Contra o efeito Lúcifer: 

esboço para uma teoria sociológica do mal”. RBSE – Revista 

Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 13, n. 39, pp. 384-398, 

dezembro de 2014. ISSN 1676-8965 

DOSSIÊ 

                                                     http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html 

 

Contra o efeito Lúcifer: esboço para uma teoria sociológica do mal 

Resumo: O objetivo deste trabalho é indicar caminhos para uma Teoria Sociológica do 

Mal, enfatizando aspectos relacionados à permanência histórica do mal e sua 

importância como fonte para uma teoria que explore as fronteiras entre sociologia, 

teoria crítica e psicanálise. Para tanto, construiremos uma crítica à teoria sociológica do 

Mal de Jeffrey Alexander (2001, 2009), que aponta para uma solução culturalista 

insatisfatória, assim como uma crítica à abordagem situacional da psicologia social, 

representada por Phillip Zimbardo (2007). Essa discussão será elaborada através de três 

momentos distintos: (1) apresentando uma crítica à teoria dos valores em Alexander, a 

partir das perspectivas críticas de Bauman e Adorno, (2) explorando os aspectos 

situacionais e estruturais do Efeito Lúcifer (ZIMBARDO, 2007), enfatizando que sua 

existência pode ser considerada como "mecanismo de fuga", como apresentado pro 

Erich Fromm (1941, 1990, 1992); e, por fim (3) fazendo uma leitura da noção de 

habitus de Pierre Bourdieu e de processos civilizadores de Norbert Elias, focadas na 

dimensão da ‘incorporação’, desenvolvendo uma análise mais satisfatória sobre a 

experiência do mal e da maldade. Palavras-Chave: sociologia do mal, efeito lúcifer, 

Elias, Bourdieu. 

Against the Lucifer Effect: Outlines for a Sociological Theory of Evil 

 Abstract: This paper aims at leading the path for the development of a Sociological 

Theory of Evil by shedding a new light onto aspects related to the historical permanence 

of evil and its role as an important theoretical issue that should be investigated by 

crossing the boundaries between sociology, critical theory and psychoanalysis. To do 

so, the authors will first engage in a critical reading of Jeffrey Alexander´s approach 

(2001, 2009) which offers an unsatisfactory cultural solution to the problem of evil and 

second, will investigate the situational approach developed by Phillip Zimbardo (2007), 

while pointing out to some problematic issues that arise from it. The work proposed will 

take the form of three distinct moments: (1) a critical presentation of Alexander´s theory 

of values that will be supported by Bauman and Adorno's work, (2) a careful reading of 

the situational and structural determinism underlying the Lucifer Effect (ZIMBARDO, 

2007), emphasizing its existence as an “escape mechanism”, as proposed by Erich 

Fromm (1941, 1990, 1992) and, last but not least, (3)  offer a more satisfactory answer 

to the problem of evil and evil doing that will focus on the dimension of “incorporation” 

found in Pierre Bourdieu's notion of “habitus” and Norbert Elias´ civilizing processes. 
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