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RESUMO 

O presente trabalho é oriundo da tese de doutorado em Psicanálise apresentado a 
UNIDERC e trata a respeito do sadomasoquismo numa perspectiva de sua compreensão 
como narcisismo e violência na modernidade. Todavia a compreensão do conceito de 
sadomasoquismo na literatura psicanalítica nos permite compreender as relações de 
prazer e dor nos sujeitos e imputadas ao outro, para além do mundo das relações 
puramente sexuais, o que chamamos de Sadomasoquismo Social. O prazer não está 
presente apenas na arena da sexualidade o que nos convoca a estudar e entender as 
múltiplas formas e atos e até de crimes tão acentuadas nas sociedades contemporâneas 
como formas de vivencia do narcisismo por meio do sadomasoquismo. A pesquisa 
proposta surgiu de observações feitas a partir do conhecimento psicanalítico na clínica 
com relação a perversão em especial a desejos que se enquadram no sadismo e no 
masoquismo, não só restringindo-se apenas ao campo do prazer sexual e da dor no ato 
sexual; também surgiu ao observar na sociedade múltiplas formas cruéis de tratamento, 
bem como o caso mais recente de canibalismo humano em Garanhuns-PE, a partir das 
matérias divulgadas na imprensa sobre o caso, bem como o contato com presidiários em 
um presídio do interior de Pernambuco, onde tivemos a oportunidade de na condição de 
psicanalista com trabalho voluntário, fazer o acompanhamento de alguns presos que 
cumprem pena acusados por assassinatos, necrofilia, canibalismo, pedofilia, roubo e 
tráfico de drogas, buscando fazer um levantamento biográfico desde suas infâncias dos 
quais apresentamos alguns como casos clínicos, na perspectiva da clínica da perversão.  
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 ABSTRACT 

This paper arises from the doctorate thesis presented in Psychoanalysis and the 
UNIDERC comes about sadomasochism perspective of their understanding as narcissism 
and violence in modernity . However understanding the concept of sadomasochism in the 
psychoanalytic literature allows us to understand the relations of pleasure and pain in 
subjects and charged to another world beyond the purely sexual relationships , what we 
call Social Sadomasochism . The pleasure is not only present in the arena of sexuality 
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which summons us to study and understand the multiple forms and acts of crime and even 
less pronounced in contemporary societies as forms of narcissism experiences through 
sadomasochism. The proposed research arose from observations made from the clinical 
psychoanalytic knowledge regarding perversion especially desires that fall in sadism and 
masochism, not only restricted only to the field of sexual pleasure and pain during sex ; 
also came to observe in society multiple forms of cruel treatment as well as the more 
recent case of human cannibalism Garanhuns -PE, from the matters disclosed in the press 
about the case , as well as contact with inmates in a prison in the interior of Pernambuco 
where we had the opportunity provided psychoanalyst with volunteer work, to follow up on 
some prisoners who were convicted accused for murder , necrophilia, cannibalism, 
pedophilia, robbery and drug trafficking , seeking to make a biographical survey since their 
childhoods of which are presented some as clinical cases, from the perspective of clinical 
perversion . 
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