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RESUMO 

 

 

O masoquismo consiste em uma sujeição às humilhações e agressões físico-morais com o 

intuito de se obter prazer a partir desse sofrimento vivenciado pelo subordinado. O termo foi 

cunhado pelo sexologista Richard von Krafft-Ebing a partir do nome do escritor austríaco 

Leopold von Sacher-Masoch, sendo retomado por Sigmund Freud impondo-o uma teorização 

psicanalítica. O trabalho parte do princípio, levando-se em conta que, para a psicanálise, o ser 

humano tende a ser movido pelo princípio do prazer/desprazer, como é possível que haja 

obtenção de prazer a partir do desprazer? Acredita-se que existam mecanismos anímicos 

responsáveis pela obtenção de prazer a partir do desprazer. Com o presente trabalho almejou-

se realizar uma análise a partir das obras freudianas com o intuito de compreender como é 

possível que haja prazer a partir do desprazer, abarcando as estruturas masoquistas presentes 

na vida anímica do sujeito, assim como a ligação entre as pulsões e a atitude masoquista. 

Trata-se de um estudo teórico permeado pela teoria psicanalítica. Preferiu-se, neste trabalho, 

pela utilização de livros, uma vez que são fontes de excelência e referência. Optando-se pela 

utilização dos livros da Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 

Sigmund Freud a revisão possibilitou encontrar 12 obras que permitiram realizar o 

levantamento histórico do masoquismo. Os descritores utilizados para o estudo foram: 

“masoquismo; instinto de morte”. Experiências recalcadas incitam o sujeito a repetir 

experiências vivenciadas enquanto criança ou em fases anteriores da vida. Atribuindo o termo 

perverso-polimorfa às crianças, Freud, indicou que em tal período as distintas fantasias 

perversas (sadomasoquistas, exibicionistas, voyeuristas, exibicionistas, fetichistas) estão 

presentes. Entretanto na infância a sexualidade gira em torno das possiblidades. Já no adulto 

perverso tais conteúdos se situam como eixo organizador da sua atividade sexual. Conceber o 

dualismo pulsão de vida e pulsão de morte permitiu que uma multiplicidade de temas 

pudessem ser amadurecidos e novas concepções apreendidas. Freud compreendeu que se 

haveria um mecanismo capaz de auto preservar a vida, haveria um outro mecanismo que 

tenderia o corpo a inorganicidade. É possível compreender que a dor enquanto provedora de 

prazer sexual se origina das vivências intrínsecas do sujeito que rejeita a realidade externa e 

decide por viver o papel que lhe é concernente em suas fantasias. O presente estudo permite 

fazer associações acerca da perversão desde sua origem na infância, quando circulava 

somente pelas probabilidades, até a fase adulta quando se torna condição necessária para a 

atividade sexual do sujeito. Mal compreendida e até mesmo repulsada pela sociedade, a 

atitude perversa merece ser compreendida enquanto estrutura que compõe os modos de 

funcionamento do sujeito. 

 

 

Palavras-chave: Masoquismo. Sigmund Freud. Pulsão de Morte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Realizou-se por meio do presente trabalho uma análise quanto ao pensamento 

freudiano acerca do masoquismo. Para isso empreendeu-se um estudo teórico a partir de 

textos freudianos assim como de seus comentadores.  

Roudinesco e Plon (1998) conceituam masoquismo como uma perversão sexual que 

consiste em uma sujeição às humilhações e agressões físico-morais, a fim de se obter 

aprazimento a partir de um sofrimento vivenciado e expresso pelo subordinado.  

Cunhou-se o termo masoquismo em 1886 a partir do nome do escritor austríaco 

Leopold von Sacher-Masoch (1835-1895). O responsável por criá-lo foi um dos fundadores 

da sexologia Richard von Krafft-Ebing. Vinculado principalmente a área da sexologia, o 

termo foi retomado por Sigmund Freud estendendo-o para além das perversões e impondo 

uma teorização psicanalítica (ROUDINESCO, PLON, 1998). 

O trabalho parte do princípio, levando-se em conta que, para a psicanálise, o ser 

humano tende a ser movido pelo princípio do prazer/desprazer, como é possível que haja 

obtenção de prazer a partir do desprazer? Acredita-se que existam mecanismos anímicos 

responsáveis pela obtenção de prazer a partir do desprazer. No texto O problema econômico 

do masoquismo, Freud (1924, p. 177) observou que:  

 

Pois se os processos mentais são governados pelo princípio de prazer de 

modo tal que o seu primeiro objetivo é a evitação do desprazer e a obtenção 

do prazer, o masoquismo é incompreensível. Se o sofrimento e o desprazer 

podem não ser simplesmente advertências, mas, em realidade, objetivos, o 

princípio de prazer é paralisado - é como se o vigia de nossa vida mental 

fosse colocado fora de ação por uma droga. 

 

O interesse sobre o tema partiu da leitura de um caso clínico apresentado no livro O 

Brincar e o Significante de Ricardo Rodulfo (1990, p. 65). O presente caso intrigou-me 

quanto ao fato de uma cenificação masoquista culminar na salvação psíquica do sujeito:  

 

Trata-se de um rapaz que empreende um tratamento, preocupado, entre 

outras coisas, com uma cenificação de travestismo. Conta que, para sair de 

um apogeu de angústia, o recurso que instrumentaliza é vestir-se de mulher e 

masturbar-se assim disfarçado, frente a um espelho. O que a análise vai 

pontuando, em relação a esta cena, é que aparece como um ‘parapeito’ 
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(Freud) contra a ameaça de uma desintegração psicótica. Em momentos em 

que está à beira de um surto, presa da vivência de aniquilação, a única 

manobra a que pode recorrer, a fim de aferrar-se à vida, é esta colocação em 

cena. [...] A cenificação consiste em um reduto, a partir do qual se 

reequilibra. 

 

Este caso clínico foi escolhido pelo autor para exemplificar os possíveis lugares 

reservados a uma criança no seio de sua família. Durante a análise do paciente foi 

evidenciando sua dependência à figura feminina, levando-o a manter-se “aderido” às 

mulheres da sua vida. Diante da ameaça de desintegração psicótica e na impossibilidade de 

significar-se com um corpo masculino, o paciente se salva recorrendo à identificação com a 

figura feminina. Nesse caso, as fantasias masoquistas se apresentam como tentativas de 

garantir um gozo que lhe é próprio em oposição a ocupar o lugar de objeto de desejo do outro. 

É preciso ressaltar quanto à importância das leituras das obras freudianas a respeito 

do tema deste trabalho, principalmente àquelas voltadas para seus artigos da Metapsicologia, 

uma vez que estes últimos, conforme lembra Garcia-Roza (2009, p. 112), “representam a 

tentativa mais concentrada de Freud de esclarecimento das bases teóricas sobre as quais está 

assentada a psicanálise”. Garcia-Roza (2009, p. 114) destaca ainda que: 

 
A metapsicologia pretende, portanto, apresentar uma descrição minuciosa de 

qualquer processo psíquico quando enfocado sob os pontos de vistas de sua 

localização em instâncias (ponto de vista tópico), da distribuição dos 

investimentos (ponto de vista econômico) e do conflito das forças pulsionais 

(ponto de vista dinâmico). 

 

“A psicanálise não se reduz a um conjunto de leis teóricas, mas ela é um campo 

teórico-clínico aberto a investigações e às situações clínicas” (MARCOS, 2010, p. 108). Dito 

isso e levando-se em conta que a psicanálise pode lidar diretamente com o sofrimento do 

indivíduo, além de episódios patológicos ou não, o presente trabalho tem importância para a 

compreensão dessa relação indivíduo-sofrimento.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Psicanálise e pesquisa 

 

 

A partir de Galileu e Copérnico e suas postulações de que o sol era o centro do 

universo e de que o espaço era infinito, a civilização do mundo ocidental se viu vítima, 

durante o século XVII, de um processo de insatisfação, incertezas e perda de territorialidade. 

A partir de tais descrenças o método cartesiano pôde ser instaurado e durante muito tempo, no 

modo de se produzir ciência, o que perdurou no mundo foi tal método (GUERRA, 2010). 

Ainda segundo Guerra (2010, p. 132) novas referências de orientação foram 

necessárias em virtude de uma perda de referencial religioso. “No lugar da revelação 

religiosa, o método; no lugar da natureza do fenômeno, a observação e a investigação; no 

lugar do dogma religioso, a suspeita científica”.  

O “penso, logo sou” de Descartes abriu espaço para uma nova constituição de 

pesquisas, uma vez que despreza-se as paixões e opiniões, para dar lugar à manifestação da 

verdade. O pensamento se fez ato, como única verdade. “Descartes se refere, portanto, ao 

pensamento articulado à consciência universal e não ao sujeito singular da experiência em si. 

Refere-se ao sujeito como substância” (GUERRA, 2010, p. 133, grifo da autora). 

Entretanto, mesmo que a subjetividade tivera seu lugar como problema, ainda o “eu” 

era excluído dos processos de verdade, na medida em que somente o pensamento era detentor 

do estatuto da verdade o que fazia-o preencher seu espaço na realidade pelas vias conscientes. 

Um projeto contra o método cartesiano foi instaurado por muitos empiristas, entretanto os 

mesmos não conseguiram ceder à verdade implícita na consciência (GUERRA, 2010). 

Segundo Guerra (2010, p. 135) a psiquiatria foi a primeira ciência a incluir o sujeito, 

com o agravo de se discriminar a psique, mas reforçando sua posição de objeto de estudo. A 

doença mental tornou-se estatística e passível de ser somente medicada. Incluiu-se o sujeito, 

ao passo de se isolar sua subjetividade.  Em contrapartida a essa questão surgira a psicanálise 

com o discurso de dar voz ao sujeito. “Se as ciências, os discursos e as práticas têm seu real, é 

sempre com a condição de que haja um sujeito que consinta em se haver com ele”.    
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Roudinesco e Plon (1998. p. 603) postulam que o termo psicanálise foi cunhado por 

Freud em 1896 para nomear um método “pautado na exploração do inconsciente, com a ajuda 

da associação livre, por parte do paciente, e da interpretação, por parte do psicanalista”.  

Freud (1923, p. 247) definiu a psicanálise a partir de três tópicos. No primeiro ele 

postulou que, em decorrência da inacessibilidade dos processos mentais por qualquer outra 

via, a psicanalise surgira como um método de investigação para suprir tal inacessibilidade. 

Em segundo lugar ele colocou que a partir dessa investigação é possível o tratamento das 

neuroses. Por fim, observou que a psicanálise é “uma coleção de informações psicológicas 

obtidas ao longo dessas linhas, e que gradualmente se acumula numa nova disciplina 

científica”.  

É possível se deparar na obra freudiana com textos em que o próprio autor 

amadurece um pensamento anteriormente concebido. No entanto, é preciso levar em 

consideração o fato de que a intenção de Freud nada indicava que a cada novo texto ou a cada 

encadeamento de textos novos sobreporia os anteriores, mas sim se compunham em um 

aprimoramento crescente do que seria um processo. É importante destacar também que a 

edificação desse novo modelo teórico progrediu por meio de revisões e adendos, 

fundamentado em um conceito inicialmente apenas esboçado. “Essa construção teve ainda 

que levar em conta a necessidade didática de transmitir uma teoria e uma prática que tinham 

tudo para desagradar a mentalidade cientificista do início do século” (GARCIA-ROZA, 

2008a, p. 16).  

Em decorrência de uma nova ordem de produção de saberes, gradativamente nos 

últimos anos, um paradigma interdisciplinar de pesquisa permitiu que disciplinas, teorias, 

saberes pudessem sair de seu isolamento e dialogassem com disciplinas próximas. O resultado 

de tal processo foi a construção de novas problemáticas de estudo e investigações que se 

constituíram em diferentes disciplinas e que retomaram produções antigas que se renovaram 

em decorrência da interlocução entre elas (BIRMAN, 1994). 

É nesse espaço de interlocução que a psicanálise pôde se inserir infindavelmente em 

escala mundial. No que se refere ao Brasil, a psicanálise só adquiriu esse espaço no fim do 

século XX, uma vez que ainda nos anos 60 a psicanálise era isolada desta 

interdisciplinaridade. Resultante desse isolamento foi o fato da psicanálise ter se posicionado 

como autossuficiente o que se tornava prejudicial para a própria teoria que precisou, em razão 

desta implantação de um novo estilo de pesquisa, aderir a esses espaços interdisciplinares a 

fim de conservar seu próprio campo conceitual (BIRMAN, 1994).  
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Guerra (2010) defende que a psicanálise é a única teoria que tem por 

responsabilidade a não recusa da palavra do sujeito, de não abdicar àquilo que compõe sua 

peculiaridade. Como consequência pode-se destacar que a psicanálise não é uma ciência 

passível de comparação com as outras, uma vez que a peculiaridade exposta refere-se 

justamente ao seu objeto principal: o inconsciente.  Guerra (2010, p. 136, grifo da autora) 

declara ainda que: 

 

[...] se a racionalidade moderna apoiava-se na máxima cartesiana: “penso, 

logo existo”, o que delega à loucura o locus da exclusão, do ‘fora-de-si’, 

Freud radicalizou em sua proposta uma inversão do pensamento cartesiano, 

formalizado pela perspectiva do ‘penso onde não sou’. 

 

Birman (1993, p. 15) ressalta que embora fique claro que o próprio Freud “tenha 

insistentemente buscado a conformidade da psicanálise com essa modalidade de ideologia 

científica, também sabemos que acabou por construir outros padrões de cientificidade”. 

Complementando, Birman (1993, p. 15) articula que: 

 

A utilização de outros modelos teóricos diversos destes padrões de 

cientificidade, nos quais se articulam fragmentos de outros saberes então 

emergentes – como a etnologia, a arqueologia e a mitologia – aliada ao que 

pode ser retirado do imaginário literário e artístico, colocava Freud diante da 

demanda crucial de representar teoricamente essa nova forma de saber. A 

psicanálise era então representada pelo discurso freudiano como um saber 

próximo da filosofia, pois considerava a metapsicologia o conjunto das 

articulações teóricas mais rigorosas do saber psicanalítico. 

 

Freud propunha um pensamento para além dos conceitos até então em progresso à 

época, ou seja, ir além da psicologia do comportamento, filosofia e consciencialismo. Em sua 

teorização era preciso conduzir-se a uma reflexão acerca da multiplicidade estrutural que 

constituía(i) o sujeito (BIRMAN, 1993, p. 18). 

Estabelecer o campo da sexualidade, expandindo para além da ordem do sexo e da 

ordem do sexual foi incontestavelmente a descoberta essencial concretizada pela obra 

freudiana. Birman (1993, p. 75) afirma que “por meio dessa inovação teórica e metodológica, 

o discurso freudiano pôde superar a oposição, até então intransponível, entre os registros do 

corpo e do psiquismo, constituída na modernidade pela tradição cartesiana”. Birman (1993, p. 

75, grifos do autor) lembra ainda que na teoria freudiana: 

 

O psiquismo humano ·se funda, por um lado, na ordem do corpo e da 

pulsão e, pelo outro, na ordem da linguagem, o que implica a 
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intersubjetividade, contexto básico para se representar a inovação 

conceitual e ética, introduzida pelo discurso freudiano, como saber e 

como experiência clinica capaz de encaminhar o sujeito à assunção da 

verdade de sua história e do seu desejo. 

 

2.2 Princípio do prazer/desprazer e Princípio da realidade 

 

 

É incabível pensar em um aparelho psíquico que esteja desprendido de um corpo 

físico. O mundo externo faz exigências e é preciso um organismo vivo capaz de submeter-se a 

elas. Freud nomeava tais exigências como necessidades da vida. Contudo essas necessidades 

não tinham relação com questões orgânicas de homeostase. Freud postulava algo mais amplo 

que não se confundia com o orgânico (GARCIA-ROZA, 2008b). Já na obra Projeto, Freud já 

dava indícios de um dos princípios mais importantes de sua obra: o princípio do prazer. 

Conforme demonstra Garcia-Roza (2008b, p. 223), para Freud o princípio do prazer 

é originalmente arquitetado como um princípio de inércia. Explica que: 

 

Sua função seria a de barrar o excesso de Q no aparato, regulando de forma 

automática a descarga de modo que Q se mantivesse o mais possível a zero. 

Essa tendência a zero (inércia) é substituída pela manutenção da tensão 

interna, resultante do acúmulo de Q necessário para a ação específica, num 

nível constante e o mais baixo possível (constância).  

 

Devido a esse fato o funcionamento das estruturas psíquicas, inicialmente, é 

determinado pelas vivências primárias de prazer/desprazer, o que acaba por ser responsável 

por reproduções futuras, uma vez que procura-se repetir a ação particular de satisfação, o que 

envolve encontrar o objeto que a produziu (GARCIA-ROZA, 2008b). Tanto a representação 

do objeto quanto a representação da descarga permanecem vinculadas a satisfação.  

Posteriormente, Freud (1920) atentou para o fato de que não se pode dizer que há 

uma dominância do princípio do prazer nos processos mentais, ao passo que uma ampla 

incidência desses últimos deveria vir acompanhada pelo prazer ou conduzida a ele. O que se 

pode articular é o fato de que há uma intensa disposição ao sentido do princípio do prazer na 

mente, mesmo que não haja ao final, em decorrência de conjunturas diversas, a harmonia com 

tal tendência. 

Levando-se em conta a autopreservação e as instabilidades externas, o princípio do 

prazer para os processos mentais é altamente arriscado (FREUD, 1920).  O funcionamento e o 

arcabouço do aparelho psíquico o sujeitam a falha e ao desacerto. Era fundamental então que 
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se existisse um aparelho que pudesse contrapor e corrigir o princípio do prazer por meio de 

“signos de realidade” (GARCIA-ROZA, 2008b, p. 224). 

A partir disso, surge o princípio da realidade em detrimento ao princípio do prazer: 

enquanto este último busca o prazer imediato para alivio de tensão, aquele, por mais que não 

abandone a ideia de obtenção de prazer, só entende que é preciso adiar tal satisfação. 

“Instaura-se, pois um conflito entre esses dois grupos: um que quer de imediato o prazer de 

uma descarga total [...] e o outro que se opõe a essa loucura, lembra as exigências da realidade 

e incita à moderação [...]” (NASIO, 1995, p. 20-21). 

Para que o princípio da realidade se estabeleça é preciso que um aparelho psíquico 

entre em contato com outro aparelho psíquico. E isso só é possível por meio da articulação da 

linguagem, ou seja, de sua aquisição. É nessa aquisição que o princípio da realidade entra em 

cena, uma vez que ele não apresenta a realidade assim com ela é, mas sim signos da realidade. 

“O ser humano precisa aprender que não pode se lançar no vazio porque senão morre, assim 

como não há nada que lhe indique que o fogo queima”. Todos esses métodos de impedimento 

só poderão ser conhecidos por meio das palavras (GARCIA-ROZA, 2008b, p. 224). 

Deve-se ressaltar que o princípio da realidade não é capaz de reinar independente do 

princípio do prazer, uma vez que este último é o princípio basilar de regulação do esplendor 

psíquico (GARCIA-ROZA, 2008b).  

 

2.3 Pulsões 

 

 

Entende-se por pulsão como as manifestações psíquicas derivadas de uma fonte 

endógena corporal, sendo que esta última é considerada uma excitação sexual que manifesta-

se desde o período embrionário até a morte (FREUD, 1905; BRABANT, 1977; NASIO, 

1995).  

É importante esclarecer que o termo alemão Trieb se refere ao conceito freudiano de 

pulsão, isto é, um impulso originado no corpo que tem como destino uma representação 

psíquica. Porém a tradução brasileira da Edição Standard resulta da versão inglesa na qual 

Trieb foi traduzido por instinto (BRABANT, 1977). Convém ressaltar que empregou-se nesse 

estudo o conceito psicanalítico de pulsão tal como teorizado por Freud, assim como o termo 

instinto devido a tradução. 

As primeiras inferências do termo pulsão foram postuladas na obra Três ensaios 

sobre a teoria da sexualidade (1905) quando Freud trouxe à tona o termo pulsão sexual, em 
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distinção ao conceito de instinto. Freud (1905, p. 128) destaca ainda dois termos referentes à 

pulsão sexual no qual chamou de “objeto sexual a pessoa de quem provém à atração sexual, e 

de alvo sexual a ação para a qual a pulsão impele”.  

Ainda em Três ensaios, Freud (1905, p. 160) teorizou a existência das pulsões 

parciais interligadas às zonas erógenas corporais. A parcialidade se referiria ao fato de que a 

excitação corporal se originaria em uma zona específica do corpo, que ao buscar a satisfação 

imprime marcas psíquicas constitutivas da sexualidade. Assim diferentes órgãos podem servir 

a esse fim como, por exemplo, os olhos podem cumprir a função de zona erógena na 

escopofilia e no exibicionismo. Mais ainda, Freud ressalta que “no caso da dor e da crueldade 

como componentes da pulsão sexual, é a pele que assume esse mesmo papel”. 

Foi a partir de 1910 em seu texto A concepção psicanalítica da perturbação 

psicogênica da visão, que Freud propôs uma dissociação. Dessa forma demonstrou naquele 

momento que existiria uma pulsão sexual e uma pulsão de autoconservação que chamou de 

pulsão do ego. 

Para Freud (1910), desde o nascimento o homem vivencia sua pulsão sexual de tal 

forma que inúmeros componentes problemáticos se fazem presentes, obstando seu 

desenvolvimento, até que seja possível, eficazmente, chegar à reprodução. Tal pulsão poderá 

ser extinta, balizada, modificada, diminuída ou conduzida para as mais distintas finalidades 

com o propósito de constituir psiquicamente o sujeito. Entretanto é importante observar que 

todo esse processo sofrido pela pulsão sexual, poderá falhar, pois o ego poderá sentir-se 

ameaçado pela pulsão sexual e suas múltiplas exigências. A partir dessa ameaça é que o ego 

acaba por recalcar a pulsão levando-o às neuroses.  

No texto Formulações sobre os Dois Princípios do Funcionamento Mental, que 

Freud (1911) postulou que as pulsões sexuais seriam regidas pelo princípio do prazer e as 

pulsões do ego seriam regidas pelo princípio da realidade. É importante ressaltar que o 

princípio da realidade fora nomeado e esmiuçado no mesmo ano. 

Em Instintos e suas Vicissitudes, Freud (1915) fragmentou pulsão em quatro 

componentes. A Fonte seria o local de onde a excitação endógena se origina. A Força 

corresponderia ao que incita a procurar pelo Objeto com o qual será possível chegar ao 

Objetivo, ou seja, a satisfação. 

As concepções postuladas em 1914 na obra Sobre uma narcisismo: uma introdução, 

a partir de um estudo cauteloso do desenvolvimento libidinal em crianças, destacavam “a 

ideia de que há uma catexia libidinal original do ego, parte da qual é posteriormente 

transmitida a objetos, mas que fundamentalmente persiste e está relacionada com as catexias 
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objetais” (p. 83). A partir desse estudo Freud (1920), em Além do Princípio do Prazer, propôs 

aquele que seria seu mais importante dualismo pulsional: pulsão de vida e pulsão de morte. É 

interessante observar que o autor acreditou ser inapropriada a oposição que fez inicialmente 

entre as pulsões sexuais e as pulsões do ego. O autor destacou que “viu-se que uma parte dos 

instintos do ego era libidinal e que instintos sexuais (provavelmente ao lado de outros) 

operavam no ego” (p. 60) e aludiu ainda “a oposição como se dando, não entre instintos do 

ego e instintos sexuais, mas entre instintos de vida e instintos de morte” (p. 61). 

Em decorrência da teorização da compulsão à repetição foi que Freud pode conceber 

o conceito de pulsão de morte. Primordialmente inconsciente, por conseguinte, complicada de 

conter, essa compulsão leva o indivíduo a se permitir entrar em contato com situações 

lancinantes, produto de vivências antigas (ROUDINESCO, PLON, 1998).  

Cabe aqui explicitar que a noção de pulsão está diretamente ligada à ideia de 

representação mental, uma vez que, como afirma Garcia-Roza (2009), a pulsão nunca se 

apresenta por si mesma e sim a partir de representações. O ser humano precisa representar 

mentalmente suas experiências de satisfação e insatisfação vividas desde os primeiros tempos 

de vida. 

Garcia-Roza (2009, p. 117), postula que a representação “não se trata apenas de um 

correlato a nível psíquico do objeto, mas de uma inscrição desse objeto nos sistemas 

mnêmicos”. Junto à experiência de saciedade de uma necessidade corporal – como a fome – 

ocorre o registro de uma experiência para além da necessidade, vivida como prazer ou 

desprazer.  As representações de tais experiências ficam fixadas na memória como marcas 

psíquicas das relações daquele sujeito com os outros humanos e se tornam símbolos nas 

buscas de reencontrar a satisfação. 

 

2.4 Recalque/Repressão
1
 

 

 

Freud (1914) em sua obra A história do Movimento Psicanalítico postulou que a 

teoria do recalque é o alicerce onde se assenta toda a teoria psicanalítica. É o elemento mais 

substancial da teoria, sendo passível de ser observado em toda análise de um neurótico sem o 

emprego de hipnose. Na obra Repressão, Freud (1915, p. 152) contemplou que a “essência da 

                                                           
1
 Os dois termos serão utilizados com o mesmo intuito uma vez que a tradução brasileira da Standard 

Edition traduz Verdrängung (recalque) como repressão. 
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repressão consiste simplesmente em afastar determinada coisa do consciente, mantendo-a à 

distância”.  

Em decorrência do fenômeno clínico da resistência e ao amadurecer a ideia da teoria 

do trauma, foi que Freud nomeou e esmiuçou o conceito de recalque. Garcia-Roza (2009, p. 

152) apresenta que: 

 

A teoria do trauma, como já foi visto, admitia que as manifestações 

neuróticas seriam decorrentes de um trauma psíquico sofrido na infância 

provocado por um acontecimento em face do qual o indivíduo não teria tido 

condições de realizar a ab-reação. Impossibilitado de se defender do 

acontecimento de uma forma normal, o indivíduo empreende uma defesa 

patológica ou patogênica. O objetivo do procedimento hipnótico era 

possibilitar a revivência da experiência traumática e a consequente ab-reação 

do afeto ligado a ela.  

 

Quando Freud abdicou da hipnose e convidou seus pacientes a se lembrarem de suas 

vivências traumáticas sem o recurso da hipnose, ele se defrontou com a resistência de seus 

pacientes sobre a forma de anulação de suas memórias ou inabilidade para falar sobre a 

situação quando eram-lhes sugeridos. “Essa resistência foi interpretada por ele como o sinal 

externo de uma defesa (Abwer) cuja finalidade era manter fora da consciência a ideia 

ameaçadora” (GARCIA-ROZA, 2009, p. 153, grifo do autor). 

Nasio (1995, p. 35) completa que “o destino das pulsões sexuais é sempre o mesmo: 

elas estão condenadas a deparar sempre, no caminho de seu alvo ideal, com a oposição das 

pulsões do eu, isto é, com o obstáculo do recalcamento”.  

Freud (1915) distinguiu três formas de recalcamento: recalcamento original ou 

primário, o recalcamento propriamente dito e por fim o retorno ao recalcado. 

Freud (1915) tinha motivos suficientes para acreditar que haveria um recalcamento 

primário, ou seja, que impedisse que o representante ideativo
2
 da pulsão se fizesse presente no 

consciente. E isso só seria possível por meio do que o autor chamou de fixação ou inscrição. 

No caso do Homem dos Lobos, uma cena primária (cópula dos pais) que o paciente 

presenciou quando tinha por volta de um ano e meio de idade ficou inscrita no seu 

inconsciente não recalcado. Foi somente quando o paciente estava com quatro anos de idade e 

por meio de um sonho e da aquisição da verbalização que a cena protelada veio à tona 

permitindo sua compreensão. Mesmo que o paciente de Freud tivesse presenciado a cena do 

coito entre seus pais, a mesma à época não era dotada de significação, o que não 

                                                           
2
 Representante Ideativo, segundo Garcia-Roza (2009) é o conteúdo do inconsciente e aquilo que 

constitui o inconsciente. 
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impossibilitou que a mesma fosse inscrita em seu inconsciente (GARCIA-ROZA, 2009).  

Garcia-Roza (2009, p. 159) explica: 

 

Antes de serem formados os sistemas Inc. e Prec./Consc., certas 

experiências cuja significação inexiste para o sujeito são inscritas no 

inconsciente e têm seu acesso à consciência vedado a partir de então. 

Essas inscrições vão funcionar como o “recalcado” original que 

servirá de polo de atração para o recalcamento propriamente dito. 

 

A segunda fase do recalque, nomeada como recalcamento propriamente dito ou 

recalcamento secundário diz respeito ao recalque que sobrevém sobre os provindos do 

recalque original. O que é recalcado na infância por meio do recalque original é mantido e 

conservado, pelo recalcamento propriamente dito, no inconsciente. Aqui o representante 

ideativo não é obliterado, mas sim continua se organizando, formando conexões o que 

possibilita ao recalcado “uma expansão e uma riqueza de articulação maiores, precisamente 

por ele estar livre do controle da consciência” (GARCIA-ROZA, 2008c, p. 197). 

Por fim, a terceira fase do recalque, Freud nomeou como retorno ao recalcado. Essa 

fase é representada pelo fracasso em se manter recalcados os conteúdos primariamente 

recalcados. Volta-se a um estágio anterior, ao estágio das inscrições. Garcia-Roza (2009, p. 

166-167) lembra que “seja qual for, porém, a condição que possibilita o retorno do recalcado, 

este nunca se dá na sua forma original e sem conflito”, finalizando que estes conteúdos “lutam 

permanentemente pelo acesso ao sistema pré-consciente-consciente, obrigando este último a 

um dispêndio constante de energia para fazer face à ameaça que tais conteúdos representam”. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Realizar um estudo teórico a partir das obras freudianas com o intuito de compreender como é 

possível que haja prazer a partir do desprazer. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Realizar um levantamento histórico do masoquismo, conforme Freud o arquitetou; 

 Compreender as estruturas masoquistas presentes na vida anímica do sujeito; 

 Analisar a ligação entre as pulsões e atitude masoquista.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Pretendeu-se com esse trabalho a elaboração de um estudo teórico permeado pela 

teoria psicanalítica. Gil (2002, p. 45) ressalta que a vantagem que faz do estudo teórico 

relevante “reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

Conforme destaca Couto (2010) o estudo teórico é o mais aceito pelos profissionais 

em psicanálise. Garcia-Roza (1993 citado por Couto, 2010, p. 70) acredita que esse seja o 

único modo de pesquisa acadêmica em psicanálise e destaca que é por meio dessa via que se 

pode “submeter a teoria psicanalítica a uma análise crítica com a finalidade de verificar sua 

lógica interna, a coesão estrutural dos seus conceitos e as condições de sua possibilidade”. 

O presente trabalho dedicou atenção maior à obra freudiana, pois conforme lembra 

Demo (2008) a leitura dos clássicos em determinada disciplina permite que se crie um quadro 

teórico de referência. Esta leitura dos clássicos traz consigo um acúmulo de saberes e práticas 

de investigação o que permite uma leitura criteriosa e a discussão crítica de determinado 

assunto. “O conhecimento criativo dos clássicos - não a mera leitura passiva ou a de discípulo 

ingênuo- é uma das formas mais comuns de pesquisa teórica”. 

Demo (2008, p. 24) destaca ainda que com o domínio da bibliografia “podemos 

aceitá-la, rejeitá-la e com ela dialogar criticamente. [...] A leitura bibliográfica é vital, porque, 

mais do que resultados já obtidos, temos discussões intermináveis [...]”. 

 

4.2 Estratégia de busca de referências 

 

 

Para impetrar os objetivos deste trabalho foi realizado um estudo por meio da obra de 

Sigmund Freud. A Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 

Sigmund Freud compreende 24 volumes, traduzidos da versão inglesa. Essa edição contém 

todo o material das Gesammelte Werke (a única edição alemã quase completa). Além disso, 



25 

 

apresenta trabalhos que foram concluídos após a edição alemã ou que foram omitidos pelos 

organizadores do trabalho. 

Além da obra freudiana utilizaram-se também obras de psicanalistas freudianos ou 

que apresentaram livros acerca da obra base da psicanálise. 

Utilizaram-se os seguintes descritores: masoquismo, instinto de morte. O intervalo de 

tempo compreende-se a partir de 1900 até 1933 para as obras freudianas. A fim de se dialogar 

com as obras basais utilizaram-se comentadores contemporâneos do período de 1997 até 

2010, que permitiram apreender a atemporalidade das obras freudianas. 

 

4.3 Procedimentos de seleção e avaliação das referências 

 

 

Optou-se neste trabalho pela utilização de livros, pois estes, como pondera Gil 

(2002) são fonte de excelência e referência. O autor ressalta ainda que a utilização de artigos 

deveria ser utilizada de forma mais cautelosa pelos pesquisadores, uma vez que por serem 

fonte de estudos secundárias, são passíveis de interpretações equivocadas e capazes de 

proliferar ou expandir erros. Para isso ele finaliza que é preciso uma leitura assídua que 

assegure a reprodução de dados seguros. 

Para realizar o levantamento histórico proposto pelo trabalho optou-se pela busca dos 

descritores a partir da versão digital das obras freudianas. Tal método foi escolhido por sua 

facilidade e por abranger todas as obras, possibilitando que um percurso ordenado 

historicamente pudesse ser concebido. 

Para a escolha das obras de autores comentadores, fez-se a leitura do título, prefácio, 

sinopse ou introdução, para ter certeza de que compreendia uma obra que emparelharia com 

as propostas almejadas. 

 

4.4 Referencial teórico e resultados 

 

 

Para realizar a evolução do masoquismo pesquisou-se do volume I ao XVII somente 

o descritor Masoquismo. A partir do volume XVIII com o advento do termo Instinto de Morte 

(Pulsão de Morte), é que se tornou possível a utilização do descritor homônimo. A busca 

propiciou encontrar 23 obras das quais 11 foram consideradas fora da temática. Aquelas que 

participaram deste trabalho estão ordenadas a seguir: 
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1. A interpretação dos Sonhos I. 

2. A interpretação dos Sonhos II. 

3. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. 

4. Os instintos e suas Vicissitudes. 

5. Conferência XX – A vida sexual dos seres humanos. 

6. História de uma Neurose Infantil. 

7. Uma criança é espancada – uma contribuição ao estudo da origem das Perversões 

Sexuais. 

8. Além do princípio do prazer. 

9. O problema econômico do masoquismo. 

10. Um estudo autobiográfico. 

11. O mal-estar na civilização. 

12. Conferência XXXII – Ansiedade e Vida Instintual. 

 

4.4.1 Obras consideradas fora da temática 

 

1. Sobre a Psicopatologia da vida cotidiana. 

2. Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen. 

3. Fantasias Histéricas e sua Relação com a Bissexualidade. 

4. Cinco Lições de Psicanálise. 

5. As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. 

6. Inibições, Sintomas e Ansiedade. 

7. Conferência XXXIII – Feminilidade. 

8. Conferência XXXIV – Explicações, Aplicações e Orientações.  

9. Moisés e o monoteísmo – Três ensaios. 

10. Análise terminável e interminável. 

11. Construções em análise. 

 

Conforme recomenda Gil (2002) realizou-se uma leitura analítica e interpretativa das 

obras consultadas a fim de se relacionar os resultados obtidos com teorizações póstumas de 

autores pós-freudianos. Esse diálogo propicia ao pesquisador a organização das ideias, assim 

como abranger os objetivos propostos e aceitar ou refutar a hipótese.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Fundamentado na leitura das obras selecionadas os resultados serão constituídos de 

maneira descritiva e em tabela. A teorização estará disposta cronologicamente assim como 

Sigmund Freud a arquitetou, ordenada em quatro categorias e uma subcategoria: Ano de 

publicação; Sadomasoquismo (Os atributos da perversão); Masoquismo Primário; 

Masoquismo, Pulsão de Morte e Repetição. 

 

5.1 Ano de publicação 

 

 

Tabela 1 - Distribuição das obras por ano de publicação 

Ano de Publicação N° de Estudos 

1900 2 

1905 1 

1915 1 

1917 1 

1918 1 

1919 1 

1920 1 

1924 1 

1925 1 

1930 1 

1933 1 

Total 12 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A TAB. 1 visa representar cronologicamente a disposição das obras utilizadas na 

pesquisa. Pode-se observar que a pesquisa abrange obras entre os anos de 1900, catorze anos 

depois das primeiras publicações de Freud, até 1933, seis anos antes de sua morte (1856-

1939). É importante destacar que em 1900, Freud publicou aquela que seria sua obra mais 

famosa, dividida em duas partes pelo editor: A Interpretação dos Sonhos.  Demonstrando os 

processos oníricos e sua relação com o inconsciente, Freud postulava um método inovador de 

trazer à tona conteúdos psíquicos capazes de elucidar o modo de constituição do sujeito. 
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5.2 Sadomasoquismo 

 

 

O primeiro momento a que a teoria nos remete é a constituição do masoquismo 

enquanto se dando somente a partir do advento do sadismo, sendo que aquele viria atrelado a 

este. Em toda a obra Freud postula que sadismo e masoquismo são pares de opostos assim 

como voyeurismo e exibicionismo, sendo importante destacar que esses dois pares de oposto 

são amplamente caracterizados e conceituados em sua obra. 

Em 1900a, na obra A Interpretação dos Sonhos Freud utilizou-se pela primeira vez o 

termo masoquista. Na ocasião demostrara que era possível que vivências oníricas 

demonstrassem as fantasias masoquistas do desejo daqueles que as sonharam. Além disso, o 

autor apresentou o termo “masoquismo mental” (p. 192) ao se referir àqueles que encontram 

satisfação nas humilhações e torturas mentais. O que se pôde perceber é que pessoas podem 

apresentar experiências oníricas que demostrem o oposto ao seu desejo consciente, mas que 

ainda sim representam suas “inclinações masoquistas” (p. 192). 

Ainda em 1900b, na segunda parte da obra A Interpretação dos Sonhos, Freud 

continuou com sua teorização dos sonhos postulando o fato de que existem na mente impulsos 

masoquistas que podem intervir nos desenhos vivenciados nos sonhos. A esses sonhos 

moldados por estes impulsos o autor propôs o termo “sonhos de punição” (p. 507). 

A obra A Interpretação dos Sonhos propiciou compreender que a pulsão coloca-se 

como uma ideia entre o psíquico e o somático. Em decorrência disso é possível pontuar que é 

na construção dos sonhos que se encontra a junção entre a pulsão e a representação. É 

importante ressaltar que tais considerações, Freud nomeou como realidade psíquica sendo esta 

“o motor de tudo o que se diz respeito às formações do inconsciente [...], que produzem 

modificações no organismo e interferem na percepção que temos da realidade do mundo e das 

coisas” (COSTA, 2006, p. 11).  
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Figura 1 – Esquema psíquico dos sonhos 

Fonte: NASIO (1999). 

 

A FIG. 1 demonstra como os sonhos se apresentam de maneira deturpada na 

consciência. Para explicar os sonhos pelo modelo do esquema do funcionamento do aparelho 

psíquico (ANEXO A) utilizado por Nasio (1999, p. 22) têm-se que pensar que o seu conteúdo 

latente dos sonhos são representações inconscientes. Parte delas vence a barreira do 

recalcamento e se apresentam no pré-consciente/consciente através do conteúdo manifesto do 

sonho. Assim o sonho é uma formação do inconsciente, uma realização de um prazer parcial e 

substitutivo. 

Destaca-se que a realidade psíquica corresponde a sugestão do sonho como 

efetivação do desejo inconsciente. Ela é encarregada tanto pela formação dos sonhos quanto 

pela fantasia. Freud estabeleceu que as expressões do sonho, ou seja, seus desejos latentes 

resultam do recalque do desejo infantil (COSTA, 2006, p 13).  

A partir de tais concatenações Freud já começara a constituir os motivos pelos quais 

o desejo e pulsões estariam ligados com o funcionamento masoquista.  

Freud na obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) fez suas primeiras 

inferências mais detalhadas acerca dos termos Sadismo e Masoquismo: o primeiro como uma 
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atitude ativa e o segundo como uma atitude passiva referente a qualquer forma de humilhação 

ou sujeição. 

De início Freud (1905, p. 149) apresentou o sadismo como uma “necessidade de 

vencer a resistência do objeto sexual de outra maneira que não mediante o ato de cortejar” e 

ressaltou que o sadismo é “um componente agressivo automatizado e exagerado da pulsão 

sexual, movido por deslocamento para o lugar preponderante”.  

Para que o sadismo seja declarado como perversão, Freud (1905) atentou para o fato 

de que somente nos casos extremos onde a satisfação é exclusivamente emanada pela 

violência ao objeto sexual e a sujeição deste último é que se pode atribuir-se à perversão.  

Quanto à conceituação do termo masoquismo, Freud (1905, p. 150) designou que 

“abrange todas as atitudes passivas perante a vida sexual e o objeto sexual, a mais extrema das 

quais parece ser o condicionamento da satisfação ao padecimento de dor física ou anímica 

advinda do objeto sexual”. 

Para ser considerado perversão, Freud (1905, p. 150) colocou em dúvida se o 

masoquismo “aparece alguma vez como fenômeno primário, ou se, pelo contrário, surge 

regularmente do sadismo mediante uma transformação”. A partir disso Freud (1905) inferiu 

que o masoquismo seria uma extensão do sadismo. “O sádico é sempre e ao mesmo tempo um 

masoquista, ainda que o aspecto ativo ou passivo da perversão possa ter-se desenvolvido nele 

com maior intensidade e representa sua atividade sexual predominante” (FREUD, 1905, p. 

151).  

Com base na historia da civilização humana, Freud (1905) apresentou o fato de que a 

pulsão sexual e a crueldade estão veementemente correlacionados. A partir da leitura de 

outros autores, ele afirma que a “agressão mesclada à pulsão sexual é na realidade, um resíduo 

de desejos canibalísticos e, portanto, uma co-participação do aparelho de dominação” 

(FREUD, 1905, p. 150-151). 

Apesar de afirmar que “toda dor contém em si mesma a possibilidade de uma 

sensação prazerosa” (1905, p. 151), Freud atentou para o fato de que a compreensão acerca do 

masoquismo está distante de ser aprazível e remata que “possivelmente, diversas aspirações 

anímicas nela se combinam para produzir um efeito único” (1905, p. 151). 

Freud ressaltou que toda perversão ativa estava atrelada a seu oposto passivo, ou 

seja, “quem sofre as consequências das moções sádicas recalcadas encontra outro reforço para 

seu sintoma nas fontes da tendência masoquista” (p. 158).  

É importante destacar ainda que a partir da obra Confissões de Jean Jacques 

Rousseau, Freud atribuiu a inflição de dor nas nádegas como uma das “raízes erógenas da 
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pulsão passiva de crueldade (masoquismo)” (p. 182). Mais adiante Freud apresentou o que 

pode ser mais um componente das raízes do masoquismo. Ele explica que escolares estão 

sujeitos a situações angustiantes como, por exemplo, uma avaliação ou alguma tarefa difícil 

de ser concluída. São situações que se apresentam com efeitos sexualmente excitantes. Muitos 

seres humanos carregam por toda a vida esse desejo por essas vivências desprazeirosas, desde 

que haja fatores que atenuem a gravidade propiciada pelo efeito desprazeiroso. Na obra 

História de uma Neurose Infantil (1918 [1914], p. 37) Freud complementou que: 

 

Não sei com que frequência os pais e educadores, defrontando-se com mau 

comportamento inexplicável por parte de uma criança, possam não ter 

ocasião de conservar na lembrança esse típico estado de coisas. Uma criança 

que se comporta de forma indócil está fazendo uma confissão e tentando 

provocar um castigo. Espera por uma surra como um meio de 

simultaneamente pacificar seu sentimento de culpa e de satisfazer sua 

tendência sexual masoquista. 
 

Freud não era o único a tematizar a sexualidade à época dos Três Ensaios. Havelock 

Ellis e Krafft-Ebing tematizavam que a sexualidade fundamentava-se por meio de uma 

natureza patológica, proposta que Freud contradiz atribuindo a sexualidade o status de 

normalidade no cerne da vida psíquica. Com essa ideia Freud dissolvera as barreiras 

concernentes ao normal e o patológico. Freud postulara que “as formas não-ortodoxas da 

sexualidade resultam de fixações e inibições no desenvolvimento sexual, isto é, da 

permanência em etapas infantis deste desenvolvimento” (MEZAN, 2003, p. 106). 

A criança surgira tão somente como ser passível de sexualidade, como também um 

“perverso polimorfo”. Tal afirmação gerou contestações, uma vez que observou-se que a 

classificação não se limitava entre o normal e a loucura, mas entre as estruturas neuróticas e 

psicóticas. Daí possível de ser pontuado o fato de a avaliação da psicanálise ser realizada 

muitas vezes por aqueles que não a conhecem de dentro e idealizam a “normalidade” como 

uma imagem que fazem de si mesmos (MEZAN, 2003, grifos do autor).  

Em 1915, na obra Os Instintos e suas Vicissitudes, Freud retomou o termo 

masoquismo e sadismo para uma investigação mais detalhada. Ainda nesta obra o autor 

postulava que o masoquismo estaria atrelado ao sadismo, uma vez que o masoquismo seria a 

pulsão sexual direcionada ao próprio eu (self). Freud (p. 133) elucidou a seguinte sequência: 

 

(a) O sadismo consiste no exercício de violência ou poder sobre uma outra 

pessoa como objeto. (b) Esse objeto é abandonado e substituído pelo eu do 

indivíduo. Com o retorno em direção ao eu, efetua-se também a mudança de 

uma finalidade institual ativa para uma passiva. (c) Uma pessoa estranha é 
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mais uma vez procurada como objeto; essa pessoa, em consequência da 

alteração que ocorreu na finalidade instintual, tem de assumir o papel do 

sujeito. 

 

Com essa sequência Freud, além de demostrar o masoquismo no caso (c), duvida da 

existência de um masoquismo primário, uma vez que “a satisfação segue o caminho do 

sadismo original, voltando o ego passivo, em fantasia, ao seu papel inicial, que foi agora, de 

fato, assumido pelo sujeito estranho” (p. 133). Expôs ainda que é passível de se acreditar que, 

para a psicanálise, as experiências dolorosas ou desagradáveis estão entrelaçadas a excitação 

sexual e são capazes de influir uma condição agradável na qual o sujeito degustará com 

solicitude o desprazer da dor. 

Na transcrição da Conferência XX – A vida sexual dos seres humanos, Freud 

(1916/1917) ressaltou o fato de que o sádico seria um “enigma” e aceitava que o masoquismo 

seria o contrabalanço do sadismo. 

Para Nasio (1997, p. 127) “a dor se destaca do corpo e cai no espaço intermediário 

entre o eu e o Outro, entre o eu que goza em sofrer e aquele que goza em fazer sofrer”. O 

autor lembra ainda que “certamente, pode-se encarar a dor como um objeto ao qual o eu se 

identifica, mas a dor continua sendo em si mesma um objeto ausente, em torno do qual gira o 

circuito pulsional”. 

 

5.2.1 Os atributos da perversão 

 

 

Conforme Freud (1905) postulara em sua obra Os Três Ensaios da Teoria da 

Sexualidade, considerava-se perversão a obtenção de prazer a partir de um método que 

desviava-se da norma, como no masoquismo que consiste na sujeição à métodos sexuais 

violentos emanados pelo objeto sexual.  

Houve um destaque para a sexualidade infantil e sua relação com fases ulteriores do 

sujeito. É importante salientar que na obra, Freud (1905) apresentou a expressão perverso-

polimorfa atribuindo-a a sexualidade infantil, indicando que em tal período as distintas 

fantasias perversas (sadomasoquistas, exibicionistas, voyeuristas, exibicionistas, fetichistas) 

estão presentes.  

Outro termo presente é o pré-genital, que corresponde a um período da vida sexual 

em que a genitalidade ainda não assumira seu papel correspondente. Duas são as fases que se 

pode notabilizar: a oral e a sádico-anal (FREUD, 1905). 
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Freud (1905, p.188) acrescentou ainda que na infância já se escolhe um objeto pelo 

qual o indivíduo pretenderá alcançar seus objetivos de satisfação. Segundo o autor “essa é 

maior aproximação possível da forma definitiva assumida pela vida sexual depois da 

puberdade”. Freud (1905, p. 188) postulou que: 

 

Pode-se considerar como ocorrência típica que a escolha de objeto se efetue 

em dois tempos, em duas ondas. A primeira delas começa entre os dois e os 

cinco anos e retrocede ou é detida pelo período de latência; caracteriza-se 

pela natureza infantil de seus alvos sexuais. A segunda sobrevém com a 

puberdade e determina a configuração definitiva da vida sexual. 

 

A partir de tais ideias Freud permitiu que se pudesse teorizar a perversão a partir de 

suas origens primitivas. A figura da perversão em psicanálise, no decorrer dos tempos, passou 

por diversas transformações. Freud a empregou em diferentes momentos em sua teoria. 

Primeiramente o que se pode observar é que o autor pontuava a perversão como “uma forma 

de conduta sexual em que as fantasias ligadas à sexualidade pré-genital eram atuadas e não 

mantidas sob recalque”. A perversão nesse primeiro momento estava vinculada as concepções 

descritivas das perversões sexuais do século XIX (FERRAZ, 2010).  

Posteriormente com as concepções formadas nos anos 20 a perversão ganha um 

contorno psicopatológico e diagnóstico, compondo a tríade dos quadros diagnósticos em 

psicanálise: Neurose, Psicose e Perversão (FERRAZ, 2010). Na perversão, em decorrência de 

uma fixação a priori, um traço mnêmico pré-genital se eleva à categoria de cerne organizador 

da vida sexual, abrangendo as fantasias e as práticas sexuais do sujeito. Tais fantasias 

perversas pré-genitais, estão presentes tanto no neurótico quanto no perverso. Destaca-se que 

elas desempenham papel fundamental na formação dos sintomas neuróticos que resultam do 

conflito psíquico entre os representantes pulsionais e a censura imposta pelo recalcamento. 

Contudo o mesmo não acontece na perversão. Neste último caso além do uso das fantasias 

pré-genitais para excitação sexual, estas são colocadas como eixo organizador da vida sexual. 

Ferraz (2010, p. 33) postula que “o perverso seria tudo aquilo que o neurótico almeja ser, mas 

não encontra permissão para tal”.  

Tais constatações permitiram compreender a sexualidade como uma visão mais 

abrangente. No caso do perverso o que se observa é que ele não é portador de uma 

“bestialidade” que não está presente em outros seres humanos. Enfatiza-se justamente o 

contrario de tal ideia, enquanto o perverso atua apoiado em tais conteúdos sexuais, o 

neurótico recalca. O que diferencia a sexualidade infantil da sexualidade do perverso é o fato 

de que na criança tudo gira em torno de possibilidades fantasiadas. Já no adulto perverso tais 
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conteúdos se situam como eixo organizador da sua atividade sexual. (FERRAZ, 2010, grifo 

nosso).  

Roudinesco (2008, p. 12) acredita que a perversão é um elemento da ordem do 

social, instalado em todas as civilizações. A perversão, segundo a autora é algo desejado, 

assim como o delito, a relação incestuosa, as demasias. “Foi preciso designá-la não apenas 

como uma transgressão ou anomalia, mas também como um discurso noturno em que sempre 

se enunciaria, no ódio de si e na fascinação pela morte, a grande maldição do gozo ilimitado”. 

Roudinesco (2008, p. 13) ainda aponta para o fato de que a perversão tem lugar na 

sociedade, uma vez que onde há culturas que reprimem o incesto, a loucura, o bestial e o 

anormal, a perversão se encaixará nessa logística. A autora indaga o “que faríamos se não 

pudéssemos apontar como bodes expiatórios – isto é, perversos – aqueles que aceitam traduzir 

em estranhas atitudes as tendências inconfessáveis que nos habitam e que recalcamos?”. 

 

5.3 Masoquismo primário 

 

 

A partir desse momento é possível perceber na obra freudiana como o autor 

caminhava para uma nova concepção do masoquismo, uma vez que ele começa a aceitar o 

fato de que poderia existir um masoquismo antes mesmo da existência do sadismo. 

Freud em 1919 conclui o artigo Uma Criança é Espancada – uma contribuição ao 

estudo da origem das Perversões Sexuais que, segundo uma carta que o mesmo escreveu à 

Ferenczi, consistia em um artigo sobre o masoquismo. A fantasia de espancamento, 

demonstrada por Freud por meio de seis exemplos de pacientes, demonstra que uma criança 

pode sentir prazer sendo espectador de uma cena onde outra criança apanha de um ser de 

autoridade, além de poder sentir prazer sendo a criança que apanha (evidenciando suas 

pulsões masoquistas).  

A obra de 1919 apresentou-se como um marco para o início do entendimento do 

masoquismo primário. Entretanto, como lembra Ferraz (2010), é uma obra densa com 

conteúdos controversos, mas com finais conclusivos como, por exemplo, as identificações e a 

formação de fantasias como cerne da instauração da fantasia da criança espancada. 

Ferraz (2010, p. 39), postula ainda que tal fantasia reforça a ideia de que “um dos 

componentes da sexualidade teria sofrido um desenvolvimento prematuro, isto é, teria 

passado à frente dos outros”. O autor destaca que se tal conteúdo passar por um processo de 
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recalcamento, formação reativa ou sublimação a perversão infantil não continuaria na idade 

adulta. Se que tais mecanismos defensivos não se instaurarem, a perversão se consolidará.  

Meltzer (1989, p. 159 citado por Ferraz, 2010, p. 40), sugere então que se 

interliguem as fantasias masoquistas do Homem dos Lobos com a de Uma criança é 

espacanda permitindo que se compreenda esta última como: “eu sou aquela criança e meu pai 

está me copulando desta maneira em que me espanca tão dolorosamente porque ele me ama”. 

Freud (1919) apreendeu a importância que o complexo de Édipo apresenta sobre as 

perversões. Articulou que o complexo de Édipo é o cerne das neuroses e da sexualidade 

infantil. O que permanece do complexo nas vias inconscientes reflete a tendência às estruturas 

neuróticas em adultos. Por conseguinte, a fantasia de espancamento e as fixações perversas 

igualmente constituir-se-iam a partir de resquícios do complexo de Édipo, marcas mnêmicas, 

por assim dizer, consentidas pelo processo. 

Nasio (2007, p. 131), lembra que nenhuma criança escapa ao complexo edipiano, 

uma vez que – sejam elas inseridas em um meio familiar, órfãos, adotadas, abandonadas – 

nenhuma delas “escapa à torrente das pulsões nela desencadeadas entre os três ou quatro anos 

de idade, e porque nenhum adulto de seu círculo imediato consegue evitar desempenhar o 

papel de alvo das pulsões e de canal para drená-la”.  

O desejo incestuoso, para uma criança de três a quatro anos é inverossímil. 

Entretanto o que se pode aceitar é que no eixo desse desejo mítico se origina todos os desejos 

e fantasias dos seres humanos. Nasio (2007, p. 134) diz que “ser espancado pelo pai é uma 

fantasia que satisfaz parcialmente o desejo incestuoso de um menino de ser possuído 

sexualmente pelo pai”. A dor causada pela violência ou por um incidente traumático pode 

definir em um homem a posição sexualmente passiva (masoquista), em relação a seu objeto 

sexual. 

Foi somente em 1920, na obra Além do Princípio do Prazer, que Freud colocou em 

dúvida o fato de que o masoquismo só existiria a partir do sadismo. Lembra que em 

observações clínicas anteriores observou-se que o masoquismo seria o sadismo que se voltou 

contra o próprio ego do sujeito. A partir dessa nova concepção, Freud (1920, p. 63) destacou 

que não havia “diferença entre um instinto voltar-se do objeto para o ego ou do ego para um 

objeto” e finalizou ressaltando que “pode haver um masoquismo primário”, possibilidade que 

havia contestado anteriormente. 

Em seu artigo O problema econômico do masoquismo, Freud (1924) fez sua mais 

completa exposição sobre o vocábulo masoquismo. Conforme pode ser observado, foi 

somente a partir da obra Além do Princípio do Prazer e da introdução do termo instinto de 
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morte que Freud atentou para o fato de que pode haver um masoquismo primário, tese que o 

autor confirma em O problema econômico do masoquismo. 

Na obra ele distingue três formas de masoquismo: masoquismo erógeno, 

masoquismo feminino e masoquismo moral. 

A primeira forma nomeada como masoquismo erógeno, presente também tanto no 

masoquismo moral quanto no masoquismo feminino, se apresenta como um “prazer no 

sofrimento” (FREUD, 1924, p. 179). O autor acredita que essa forma deva ser examinada 

através de linhas fisiológicas e de estruturas psíquicas e para que haja sua compreensão é 

preciso que se adentre em temas obscuros. 

A segunda forma que ele chamou de masoquismo feminino – que já abordara em 

1919 – seria a mais presente nas observações, com menos enigmas e presentes nas mais 

distintas conjunturas. O termo feminino foi atribuído devido à cenificação a qual o indivíduo 

se sujeita, que remetia a uma situação tipicamente feminina. “O masoquismo feminino que 

estivemos descrevendo baseia-se inteiramente no masoquismo primário, erógeno, no prazer 

no sofrimento” (FREUD, 1924, p. 180). É como se o indivíduo buscasse ser tratado e 

castigado como uma criança indisciplinada. 

Por fim, a terceira forma que Freud (1924, p. 183) denominou como sendo 

masoquismo moral, tem relação com um sentimento de culpa. Nas duas formas já exposta de 

masoquismo, o sofrimento é provindo da pessoa amada e tolerado a partir da ordem da pessoa 

sofrida. Contudo na terceira forma essa ordem fora abandonada. “O próprio sofrimento é o 

que importa”, seja provindo da pessoa amada, seja de algum desconhecido. “O verdadeiro 

masoquista sempre oferece a face onde quer que tenha oportunidade de receber um golpe”. 

Ferraz (2010) aponta que a obra O problema econômico do masoquismo e as 

postulações, a priori, de Freud possibilitaram tornar “visível a estranha lógica existente na 

ligação entre o erótico e o terrorífico nas perversões”.  

 

5.4 Masoquismo, Pulsão de Morte e Repetição 

 

 

Em Um estudo Autobiográfico (1925 [1924]), Freud verifica que a função sexual: 

  

Encontra-se em existência desde o próprio início da vida do indivíduo, 

embora no começo esteja ligada a outras funções vitais e não se torne 

independente delas senão depois; ela tem de passar por um longo e 

complicado processo de desenvolvimento antes de tornar-se aquilo com que 
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estamos familiarizados como sendo a vida sexual normal do adulto. Começa 

por manifestar-se na atividade de todo um grande número de instintos 

componentes. Estes estão na dependência de zonas erógenas do corpo; 

alguns deles surgem em pares de impulsos opostos (como o sadismo e o 

masoquismo ou os impulsos de olhar e de ser olhado); atuam 

independentemente uns dos outros numa busca de prazer e encontram seu 

objetivo, na maior parte, no corpo do próprio indivíduo. Assim, de início a 

função sexual é não centralizada e predominantemente auto-erótica. 
 

Por meio dessa ideia é possível analisar o fato de que Freud, naquele momento, já 

aceitara a ideia de um masoquismo primário. Restava compreender como seria possível que 

um ato sexual violento, que para algumas pessoas é visto como desagradável para outras seria 

vivido como fonte de prazer. 

Em Mais Além do Princípio do Prazer, Freud (1920) percebeu dois fatos que foram 

fundamentais para dar continuidade a sua teoria pulsional: a compulsão à repetição e o modo 

conservador da vida pulsional. O autor ressaltou que se poderia existir um mecanismo capaz 

de preservar a vida, deveria haver um mecanismo oposto que conduziria o indivíduo a um 

estado inorgânico.  

Contudo observar a pulsão de morte era complicado, na medida em que as 

manifestações da pulsão de vida se faziam mais aparentes enquanto que as manifestações da 

pulsão de morte apresentavam-se silenciosamente dentro do organismo. Em O Mal-Estar na 

Civilização, Freud (1930 [1929]) refletiu que era possível que a pulsão exteriorizasse 

agressividade e destrutividade a serviço da própria pulsão de vida, uma vez que esta impedia 

que se destruísse o próprio eu do sujeito.  

Freud (1930 [1929]) postulou ainda que as pulsões de vida e pulsões de morte estão 

interligadas, tornando-se não identificável às observações. O autor exemplificou trazendo que 

o sadismo mantem esse vínculo forte entre as duas pulsões, uma vez que há inclinações para o 

amor e a pulsão destrutiva. Já no masoquismo a destrutividade está dirigida para o próprio eu 

do sujeito e unida à sexualidade. Nesta última, o que era intangível, torna-se notável. 

Em Conferência XXXII – Ansiedade e Vida Instintual, Freud (1933 [1932]) 

apresentou suas últimas concepções acerca da interligação do masoquismo com a pulsão de 

morte. O autor lembra que em qualquer relação sexual está inclusa a ubiquidade sadismo-

masoquismo.  Contudo somente é possível atribuir a tal interligação a alcunha de perversão a 

partir da substituição dos fins sexuais para fins sádicos e masoquistas.  

Freud (1933 [1932]) ressaltou, em decorrência da fusão sadismo-masoquismo, que a 

pulsão de vida e pulsão de morte estarão sempre interligadas. Que toda forma de impulso 
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sexual terá consigo as duas categorias de pulsões. Freud acreditou que a partir de tal ideia 

seria possível compreender os processos patológicos. 

Retomando o termo masoquismo, Freud (1933 [1932]) propôs que se colocassem de 

lado os componentes eróticos envolvidos no mesmo. Em virtude disso o que se observava é 

uma tendência à autodestruição. O autor completou que a partir da correlação entre pulsão de 

autodestruição e libido é possível aceitar que o masoquismo seja mais primevo que o sadismo. 

Postulou ainda que uma quantidade de pulsão destrutiva pode permanecer intrinsecamente 

ligada ao sujeito. Dito isso pôde-se conceber que uma parte desta pulsão destrutiva está ligada 

ao masoquismo, enquanto outra parte está dirigida ao exterior, como  a agressividade.  

Impetrar tal ideia possibilitou observar que a agressividade dirigida ao exterior 

defronta-se com o mundo real e em virtude disso impossibilita ao sujeito a obtenção de prazer 

por meio da destrutibilidade externa. E se tal manifestação se vê impedida por barreiras do 

mundo real, a quantidade da pulsão autodestrutiva aumentará (FREUD, 1933 [1932]).  

Para Freud (1933 [1932]) há uma tendência, a partir das pulsões, que o indivíduo 

chegue a um estado anterior de aprazimento. Mesmo que não seja igual em todas as situações, 

uma vez que o objeto ou o alvo nem sempre serão os mesmos. Há uma compulsão à repetição, 

nos fenômenos que incitam produzir características que se assemelhem àquela situação 

original que ocasionou prazer para o indivíduo. A compulsão à repetição está presente em 

toda a tentativa de preservar a vida, desde a forma embrionária dos seres vivos, até nas 

capacidades de regeneração celular.  

Entretanto, conforme observou Freud (1933 [1932]), experiências recalcadas incitam 

o sujeito a repetir experiências vivenciadas enquanto criança ou em fases anteriores da vida e 

que prejudicam o funcionamento do sujeito, ressaltando que o próprio pode se auto suscitar tal 

destino. Nesse caso, o autor impetra que a compulsão à repetição abateu o princípio do prazer.  

Freud finda sua interligação entre masoquismo e pulsão de morte indagando “Como 

essa característica conservadora dos instintos pode, contudo, auxiliar-nos a entender nossa 

autodestrutividade? Que situação anterior um instinto desses quer restaurar?” (1933 [1932], p. 

116).  

Freud (1933 [1932], p.116) lembrou que “em alguma época incomensuravelmente 

remota e numa forma que não podemos imaginar - a vida se originou da matéria inorgânica, 

então, de acordo com nossa suposição, deve ter surgido um instinto que procurou eliminar a 

vida novamente e restabelecer o estado inorgânico”. Com isso ele declarou que a pulsão de 

autodestrutividade é uma expressão da pulsão de morte que está presente em todo ciclo vital. 

Freud (1933 [1932], p. 116) apresentou ainda que “ora, os instintos, nos quais acreditamos, 
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dividem-se em dois grupos – os instintos eróticos, que buscam combinar cada vez mais 

substâncias vivas em unidades cada vez maiores, e os instintos de morte, que se opõem a essa 

tendência e levam o que está vivo de volta a um estado inorgânico”. 

E como é possível que haja prazer na autodestruvidade? Para responder a essa 

pergunta Freud propôs o termo coexcitação libidinal. “Ele responde utilizando o conceito de 

apoio, segundo o qual uma excitação sexual se apoia e nasce a partir de uma excitação 

corporal”. No caso do masoquismo a excitação provém de uma sensação dolorosa. “Ao sabor 

dos textos, Freud afirmará que a dor física, como excitação que ultrapassa um certo limiar 

quantitativo, pode ser o suporte ou a fonte de um prazer sexual perverso”. A partir de uma 

visão analítica é possível inferir que todo prazer sexual pode ser um prazer perverso, na 

medida em que está intimamente relacionado com a fisiologia corporal. “Assim, uma dor 

física pode perfeitamente ocasionar uma excitação e uma satisfação de natureza sexual” 

(NASIO, 1997, p. 117). Roudinesco (2008, p. 194) completa que: 

 

Um dia será preciso conformar-se à ideia de que o gozo do mal, se é 

tipicamente humano, resulta de uma história subjetiva, psíquica, 

social. E apenas o acesso à civilização, à Lei ou ao progresso permite, 

como afirmara Freud, corrigir essa parte de nós mesmos que não 

obstante escapa a qualquer domesticação. 

 

É possível compreender que a dor enquanto provedora de prazer sexual, se origina 

das vivências intrínsecas do sujeito que rejeita a realidade externa e decide por viver o papel 

que lhe é concernente em suas fantasias.  Por qual motivo? Nasio (1997, p. 127) enfatiza que 

pela simples razão de que o sujeito se satisfaz sexualmente por ser o subordinado 

(masoquista) ou o agente (sádico). 

A noção freudiana da pulsão é delineada ao descrever sobre a sexualidade humana. 

Ao estudar sobre as perversões e as modalidades da sexualidade infantil Freud tem a 

compreensão de que o objeto da pulsão e o seu alvo (modo de satisfação) são variáveis e 

dados em função da história do indivíduo. Em outros termos, a pulsão se liga na história do 

indivíduo a representações que especificam o objeto e o modo de satisfação. Freud (1933 

[1932]) finalizou dizendo que não foi além daquilo que estava disposto a ele.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho possibilitou observar o cuidado com o qual Freud construíra sua 

teoria. Em decorrência de termos, teorias e concepções postuladas, foram possíveis constituir 

conjecturas acerca dos mais distintos temas relacionados com a sexualidade. É possível dizer 

que arquitetar uma teoria voltada para a forma como o sujeito se organiza a partir das 

vivências sexuais infantis fora um marco progressivo para além das concepções da sexologia 

pautadas no organicismo, na genitalidade e no comportamentalismo. 

A teoria freudiana gerou impactos nos âmbitos social e científico. É simples pensar 

na dificuldade, em plena era vitoriana, para um autor expor concepções acerca da sexualidade, 

principalmente se estas estavam relacionadas com a forma como a sociedade se moldava. 

Uma época permeada por crenças que inviabilizavam qualquer conteúdo que fugisse das 

normas e dos bons costumes. 

Além disso, o contexto científico da época comportava somente aquilo que poderia 

ser pautado no método científico cartesiano. Freud sobrepujou tais filosofias e por meio de 

uma conduta literária impecável ergueu uma teoria atemporal e que sobrevive e ganha forças 

há quase oitenta anos após sua morte. 

Um dos principais temas que geraram e ainda geram impactos na imaginação de 

leigos e até mesmo de estudiosos fora que as crianças vivenciam sua sexualidade desde o 

nascimento. Contudo conceber tal ideia foi um dos pilares que permitiram que a hermenêutica 

acerca da constituição humana pudesse ser aprimorada. Entende-se que estruturalmente as 

marcas mnêmicas das estruturas neurose, psicose e perversão, têm suas representações em 

períodos da infância. 

Engendrar aspectos relacionados com a sexualidade e suas posteriores concepções 

permitiram que o masoquismo fosse compreendido de forma esmiuçada e acautelada. Freud, a 

priori, entendera que somente a partir do sadismo é que seria possível entender o 

masoquismo. Essa primeira ideia o autor contestou quando percebera que era possível que 

houvesse um masoquismo primário.  

Conceber o dualismo pulsão de vida e pulsão de morte permitiu que uma 

multiplicidade de temas pudessem ser amadurecidos e novas concepções apreendidas. Freud 
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compreendeu que se haveria um mecanismo capaz de auto preservar a vida, haveria um outro 

mecanismo que tenderia o corpo a inorganicidade.  

Outro aspecto relevante que fora postulado por Freud foi à relação entre a compulsão 

à repetição e a inorganicidade. Primeiramente é importante mencionar que há uma tendência 

para repetir situações que suscitaram prazer. O alvo que será o responsável pela diminuição da 

tensão nunca será o mesmo, entretanto sempre haverá a tentativa de reproduzir uma situação 

anteriormente vivenciada como prazerosa. Existem situações em que a compulsão à repetição 

incide a partir de vivências recalcadas dolorosas nas quais o sujeito termina por se prender às 

situações de autodestrutividade. Isso permitiu compreender como seria possível que o 

individuo pudesse ter seus desejos atrelados à pulsão de autodestruição ou pulsão de morte. 

O presente estudo permite fazer associações acerca da perversão desde sua origem na 

infância, quando circulava somente pelas probabilidades, até a fase adulta quando aquilo se 

torna condição necessária para a atividade sexual do sujeito. Mal compreendida e até mesmo 

repulsada pela sociedade, a atitude perversa merece ser compreendida enquanto estrutura que 

compõe os modos de funcionamento do sujeito. 

Acredita-se que pesquisas posteriores possam trazer a tona infindáveis questões 

relacionadas com os modos pelos quais a subjetividade humana circula pela sexualidade. Um 

tema que merece enfoque é a possibilidade de uma cenificação masoquista culminar na 

salvação psíquica do sujeito como evidenciado no exemplo inicial que deu origem a este 

estudo. 
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ANEXO A – Esquema do arco reflexo aplicado ao funcionamento do psiquismo. 

 

 

 

 

 


