




Os perversos não são extra-humanos, mas demasiadamente humanos; definir a perversão é um 
paradoxo ético 

perversão é uma das três grandes estruturas da 
psicopatologia psicanalítica. Ao lado da psicose 
e da neurose, ela representa um tipo específico 

de subjetividade, desejo e fantasia. Comparativamente, 
seu diagnóstico é mais difícil e controverso: conside
ram-se a extensão e a variedade de seus sintomas, bem 
como sua alta suscetibilidade à dimensão política. Nas 
perversões podemos incluir, aproximativamente, três 
subgrupos: as perversões sexuais, as personalidades 
antissociais e os tipos impulsivos. Essa subdivisão é 
problemática e apenas descritiva, pois cruza categorias 
originadas em diferentes tradições clínicas. 

Devemos dist inguir u m a perversão ordinária de 
uma perversão extraordinária, representada pelos " t i 
pos concentrados" com os quais a perversão foi histo
ricamente associada, para, em seguida, ser excluída, 
silenciada e expulsa da condição humana. Aquela que 
seria a forma mais forte de perversão, como confronto 
e desafio à lei, é, na verdade, expressão de um tipo co
letivo de exagero da lei, baseado na atração pela forma, 
desligada e deslocada de seu conteúdo. 

"Perversão", assim, seria o nome para o que nos des
perta indignação. Mas, porque o estado social "normal" 
não representa necessariamente o bem ético, torna-se 
difícil pensar a perversão de modo simples. A anoma
lia que nega a norma pode ser um desvio progressi
vo, útil ou benéfico. Além disso, mesmo a dissociação 
entre a norma e seu oposto, entre real e ideal, entre o 
bem e o mal, é justamente uma das características da 
perversão. 

Tipologia da perversão 
Isso posto, há três famílias principais da perversão. A 
primeira refere-se ao exagero ou à diminuição de al 
go, que, sob justa medida, seria tolerável e até mesmo 
desejável. O perverso, assim, estereotipa um compor
tamento, fixa-se em um modo de estar com o outro e 
de orientar sua satisfação. Tome-se o exemplo de um 
sujeito que, para encontrar satisfação sexual, deve em
pregar adereços como calcinhas, vestir-se com roupas 
do sexo oposto, admirar partes específicas do corpo do 
parceiro ou manipulá-las de modo bizarro. Tudo isso, 
sem "exagero", seria parte admissível de um encontro 
sexual, mas, quando sua presença torna-se coercitiva, 
necessária e condicional, percebemos que há uma es
pécie de excesso. A parte toma conta do todo. 

A segunda família de perversões decorre da ideia 
de desvio. Trata-se aqui da metáfora da v i d a como 
um caminho, no qual o perverso " toma um atalho" 
ou elege para si "outra via". Ele se desgarra dos o u 
tros, torna-se alguém fora da o r d e m , fora do lugar 
adequado. Curiosamente, essa negação da " n o r m a " 
funciona como reafirmação de sua força. Se a pr imei 
ra perversão é definida pelo traço de exagero, a ideia 
central do segundo tipo é a de deslocamento, inversão 
e dissociação. 

A terceira classe de perversão é formada pelos que 
marcam seu compromisso com a transgressão, com a 
violação da lei, da moral ou dos costumes. Essa trans
gressão não é efeito secundário, mas decorre da identi
ficação do sujeito com a lei. Alude-se aqui à lei materna 





(em oposição à lei paterna) para designar essa relação 
de passividade radical e de disposição soberana sobre o 
corpo do outro. Apesar da extrema variedade histórica 
e antropológica, há duas maneiras básicas de perversão 
da lei: afirmá-la por meio de uma negação ou negá-la 
por meio de uma afirmação. 

Perversão e lei 
No primeiro caso, a lei está escrita em alguma parte e 
há intérpretes confiáveis e executores fiéis. Dessa pers
pectiva, exagera-se o caráter formal da lei , de manei
ra que sua execução deixe de aparecer como efeito de 
agentes empíricos dotados de sensibilidade. Ou seja, 
cria-se u m a exceção à lei dentro da lei . Não importa 
se o m o d o de relação c o m o objeto é contrário à lei 
social instituída (como a pedofilia ou o assassinato do 
parceiro sexual); se ele é indiferente a essa lei (como o 

sujeito que obrigatoriamente deve "tatuar" sua parceira 
com uma caneta Bic durante o intercurso sexual para 
encontrar orgasmo); ou se ele é parasitário da lei so
cialmente instituída (como no filme O Cheiro do Ralo, 
no qual o fetiche do cheiro se especifica como traço 
adicional nas relações de compra e venda de objetos). O 
importante é que, do ponto de vista do sujeito, afirma-
se a lei para negá-la. 

A segunda forma de perversão da lei aparece quan
do o sujeito nega a lei para afirmá-la em outro nível. 
A satisfação não decorre de u m a "falsa submissão a 
uma falsa lei", mas da elevação do sujeito à condição de 
autor da lei. Esse é o caso dos que se identificam com 
o objeto para causar angústia no outro, ou seja, para 
dividir o outro e assim fugir à sua própria divisão. São 
as chamadas personalidades psicopáticas, hoje perso
nalidades antissociais, nas quais predomina o sadismo: 
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nego a lei socialmente compartilhada para afirmar uma 
lei maior, cuja enunciação está em minhas mãos. 

A questão se complica se observamos que a lei con
siderada como fato positivo para a definição de perver
são não é apenas a lei como ordenamento jurídico, nem 
a lei como conjunto de costumes, mas a lei que, a cada 
momento, é a pré-condição que orienta nossa escolhas, 
juízos e desejos. Mesmo que ela não esteja escrita nem 
encontre corpo em um código formal ou informal, essa 
lei está pressuposta a cada vez que agimos. O problema 
da perversão torna-se mais interessante se observar
mos que a lei que orienta a vida desejante do sujeito, a 
partir de seu inconsciente, não é outra que uma versão 
da lei social corrente, institutiva das relações de auto
ridade e pertinência, de ordem e de poder, de família 
e de Estado. U m a é versão da outra, uma père-version 
(versão do pai), como diria Lacan (psicanalista francês, 
1901-1981). 

A matriz das perversões 
A psicanálise chama de supereu essa lei interna ou essa 
voz que interdita certos tipos de satisfação, obrigan
do a outros. O supereu é a matriz ordinária de nossas 
perversões particulares e, ao mesmo tempo, a língua 
na qual expressamos e somos expressos pela lei social. 
Segundo essa tese, nossa consciência crítica, t ida por 
muitos como a maior realização da razão humana, é 
ao mesmo tempo um olhar no qual nos aprisionamos, 
a voz do exagero e engrandecimento (das exigências, 
dos ideais e das expectativas normativas) e o núcleo de 
nossa satisfação e de nossa culpa em transgredir. 

Por exemplo, vibrar em êxtase vendo um formiguei
ro pegar fogo não é um ato ilegal, mas sugere um tipo 
de gozo associado com a perversão. Qualquer criança 
explora esse tipo de satisfação, até que seus pais a con
v idem à seguinte "inversão de perspectiva": "Imagine 
se você fosse u m a formiga? Iria gostar de ver a casa 
pegar fogo?". Esse tipo de inversão faz com que aban
donemos u m a gramática da satisfação — nesse caso 
o sadomasoquismo — em prol de outra. Cada um de 
nós possui uma história composta de gramáticas como 
estas: exibicionismo e voyeurismo, heterossexualidade e 
homossexualidade, feminilidade e masculinidade. Há 
gramáticas pulsionais mais simples, tais como ingerir 
e expelir, dar e receber, bater e apanhar, e há gramáti
cas mais complexas e mais abrangentes, tais como ser 
e ter ou aceitar e recusar. Contudo, a tese psicanalítica 
é a de que a sexualidade infantil possui a característica 
de ser perversa, por explorar, exagerar e transgredir os 

diferentes modos de satisfação, e de ser polimorfa, por 
admitir muitas formas, plásticas e mutáveis. A perver
são no adulto diferencia-se disso por seu caráter de fixi
dez (uniforme) e pela função subjetiva de desautoriza
ção da lei. Ass im, a perversão não é só uma questão de 
infração procedimental da lei, mas refere-se ao tipo de 
intenção (ou de desejo), ao modo como nos colocamos 
situamos o outro diante do que fazemos. 

É nesse ponto que a definição popular de perver
são argumentará que ela ocorre justamente por falta 
de sentimentos morais como a culpa, a vergonha e o 
nojo. Daí a ausência de arrependimento, de reparação 
e de consideração pelo outro que historicamente fez 
dos perversos os ícones da maldade. Eles não apenas 
praticam o mal, mas, principalmente, gostam de fazer 
mal aos outros, especialmente quando se comprazem 
em causar angústia, terror e tortura. Ora , o que acon
tece aqui não é a ausência de supereu, que poderia ser 
curada c o m a administração massiva da lei , mas a 
construção de uma espécie de supereu ampliado, como 
se algumas de suas funções fossem experienciadas, de 
modo deslocado, fora do sujeito, ou seja, no seu infeliz 
e circunstancial parceiro. 

Perversão e experiência comum 
Os mais diferentes e insólitos tipos de satisfação estão 
presentes em todos nós, de forma atenuada, disfarça
da ou restrita. Não é pela ausência ou presença dessas 
tendências que podemos definir a perversão. Os per
versos não são extra-humanos, mas demasiadamente 
humanos. O problema para definir a perversão, nesse 
sentido, é que temos de resolver o chamado parado
xo ético do ato. Não basta saber se ele é conforme ou 
contrário à lei, mas saber qual tipo de experiência ele 
produz em quem o realiza e o tipo de posição que ele 
confere ao outro. 

Há vários exemplos de como o gozo, ou seja, o tipo 
de satisfação ordenado pelo supereu, constitui uma per
versão particular e ao mesmo tempo um fator político 
incontornável. Há, por exemplo, um fascínio espontâneo 
por aquele que se coloca no lugar de supereu. A atração 
exercida por líderes e "celebridades", assim como pelos 
sistemas totalitários, sejam eles nações, instituições, cor
porações ou mesmo empresas e grupos, baseia-se nes
te sentimento de que eles expressam em exterioridade 
nossa própria relação perversa com a lei. Diante disso, 
estaremos voluntariamente dispostos a servir como ins
trumento do gozo do outro, posto que ele é o meio pelo 
qual posso ter acesso deslocado à minha própria fantasia, 



exagerada pelo fato de ser vivida em massa. Isso tudo 
sem o ônus da culpa e do risco que estariam em jogo se 
eu me dispusesse a realizá-la por meios próprios. 

A chave para entender esse tipo de perversão ordi
nária está na dissociação e na simplificação produzidas 
pela montagem da fantasia. Dissociação e simplif ica
ção encontradas na pr inc ipa l expressão sintomática 
da perversão, a saber, o fetiche, ou seja, esta proprie
dade ou esta função que permite transformar o outro 
em objeto inanimado (meio de gozo para meus fins) 
e reversamente o objeto em outro animado (fim para 
o qual todos os meios se justificam). Em acordo com 
a regra perversa da inversão, o fetiche é a condição 
básica a que todo objeto deve atender para tonar-se 
viável no universo de consumo. Para funcionar como 
tal, ele deve conseguir dissociar seu potencial de ilusão, 
por um lado, de seu efeito de decepção, por outro. Não 
é um acaso que K a r l M a r x (1818-1883) tenha descri
to a economia capitalista baseando-se no fetiche da 
mercadoria. 

Outro exemplo de montagem perversa são os siste
mas e dispositivos burocráticos responsáveis pela judi -
cialização da vida cotidiana. A burocracia é uma forma 
regrada e metódica de produzir anonimato e álibi para 
nosso desejo e, portanto, para conf i rmar a máxima 
perversa de que "o outro deseja, mas segundo a le i 
que eu determino". Nessa medida, há tanta perversão 
nos excessos alimentares — no bulímico e no anoréxi-
co — quanto no discurso de vigilância sanitária sobre 
nossa alimentação, para não falar do exibicionismo de 
uma infância sexualizada pela moda, do voyeurismo de 
nossos reality shows, da estética pornográfica de nossas 
produções culturais, do sadismo de nossos programas 
de violência ao vivo, do masoquismo do trabalho e da 
"v ida corporativa", do descompromisso "líquido" de 
nossa v ida amorosa, da cultura da drogadição (legal 
e ilegal), e tantos fenômenos que costumam ser reu
nidos sob a hipótese da perversão generalizada. Ao 
contrário da perversão clássica, a perversão ordinária 
de nossos tempos é uma perversão flexível, si lencio
sa e pragmática. E la não se mostra como experiência 
"fora da lei", que convidaria a ajustar as contas com os 
limites de nossa própria liberdade, mas, ao contrário, 
é mais perniciosa, pois reafirma nossa realidade assim 
como ela é. 

As articulações que consti tuem a perversão, tais 
como a transgressão, a exageração e a dissociação, tor
naram-se aspectos decisivos de nosso laço social ordi 
nário. Bem-vindos à perversão nossa de cada dia. 
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oucos são os termos tão ligados à constituição da 
consciência da modernidade ocidental quanto 
"fetichismo". Enunc iado pela pr imeira vez em 

1756 pelo escritor francês Charles de Brosses, membro 
da Académie des Inscriptions et Belle-Lettres de Paris e 
colaborador da Enciclopédia de Diderot e D'Alambert, 
o fetichismo aparecia como peça maior de uma ope
ração que visava estabelecer os limites precisos entre 
nossas sociedades esclarecidas e sociedades primitivas, 
pretensamente vítimas de um sistema encantado de 
crenças supersticiosas. Já o título da obra de De Brosses 
dedicada à apresentação sistemática do fetichismo era 
ilustrativo: Do Culto dos Deuses Fetiches ou Paralelo da 
Antiga Religião do Egito com a Religião Atual da Nigritia 
(1760). Ou seja, tratava-se de criar um paralelo entre 
um l imite à racionalidade moderna ao mesmo tempo 
histórico (no passado) e geográfico (no presente), e 
determinar as coordenadas histórico-geográficas do 
pensamento primit ivo, isso por meio da identificação 
de uma forma de encantamento cuja ilustração perfeita 
seria o culto aos ditos deuses fetiches. 

A África no sujeito 
O fetichismo aparecia definido, fundamentalmente, 
como culto de objetos inanimados e, em outros casos, 
como divinização de animais e de fenômenos irregu
lares da natureza. Baseando-se no relato de navegado
res portugueses a respeito do modo de culto de tribos 
africanas da Guiné e da África Ocidental , De Brosses 
criava um termo derivado do português antigo fetisso 
(que dará no atual feitiço), a fim de colocar em marcha 
u m a generalização extensa que englobava esses espa
ços infinitos nos quais o Ocidente não via sua própria 
imagem. 

Tal caracterização do pretenso pensamento p r i m i 
tivo por meio do fetichismo atravessará os séculos 18 e 
19. Ela pode ser encontrada, entre outros, em escritos 
de ideólogos como Destutt de Tracy, de filósofos como 
Kant, Hegel, Benjamin Constant, mas será com Augusto 
Comte que o fetichismo, definido como estágio inicial 
da v ida social e das formas do pensar, alcançará sua 
enunciação canônica. Ass im, quando o termo aparece 
pela primeira vez na psicologia e nos estudos das per
versões, em dois artigos, publicados em 1887 pelo psi
cólogo francês Al f red Binet, intitulados "O Fetichismo 
no Amor" , ele já t inha atrás de si uma longa história. 
Constituído por derivação, o fetichismo como nosogra-
fia da perversão visava dar conta dos modos de investi
mento l ibidinal em objetos inanimados e partes do cor
po, investimentos estes que podiam chegar à condição 
de determinações exclusivas do interesse sexual. 

De fato, contrariamente a termos como "sadismo", 
"masoquismo", "exibicionismo", todos constituídos ou 
transformados em perversões sexuais nesta época, "fe
tichismo" é a única categoria nosográfica que nasce da 
apropriação conceituai de um termo então em franca 
utilização em outra área do saber. Tal peculiaridade 
não deve ser negligenciada. Da mesma forma que o 
fetichismo aparecia no interior das teorias sobre a v i 
da social como dispositivo de crítica a formas de vida 
que teriam permanecido em uma "infância perpétua" 
marcada pela ignorância e pela barbárie, o fetichismo 
relacionado à vida amorosa aparecia como m o d o de 
fixação do comportamento a u m a fase regressiva em 
relação à maturidade sexual ligada aos imperativos de 
reprodução. Nesse sentido, talvez nenhum outro termo 
tenha exposto tão claramente essa estratégia de legi
timação de práticas clínicas baseada na aproximação 



entre "pensamento primit ivo" comportamento infantil 
e patologia mental , como se estivéssemos diante de 
três f iguras maiores da minoridade. U m a m i n o r i d a -
de contra a qual o esclarecimento, anunciado por este 
I luminismo cujo impulso alimentou a constituição do 
termo "fetichismo", prometeu combater, seja na clíni
ca, seja na crítica social . M i n o r i d a d e esta assentada 
sobre o mito da identidade entre o doente, o primit ivo 
e a criança. C o m o dirá Hartmut Böhme (crítico ale
mão, 1944), tudo se passa como se o fetichismo fosse 
"a África no sujeito" e os perversos, "selvagens entre 
europeus". 

Freud e as solicitações da clínica 
à cultura e à teoria social 
Este talvez seja o melhor contexto para abordar o pro
blema do fetichismo no interior da psicanálise freu
diana. Os textos que Freud dedicou ao problema, em 
especial o pequeno texto de 1927 intitulado Fetichismo, 
não são apenas peças importantes na constituição de 
uma teoria psicanalítica das perversões. Eles apresen
tam uma elaboração maior referente às formas de en
cantamento e alienação próprias a modos hegemônicos 

de relação dos sujeitos ao trauma da sexualidade e da 
diferença sexual. No entanto, tal fo rma trará conse
quências para além do campo da sexualidade. Vários 
foram os psicanalistas que perceberam como Freud 
tendia, no final de sua vida, a desdobrar suas reflexões 
desenvolvidas no interior da teoria restrita do feti
chismo para repensar sua teoria da formação do eu. 
Nesse deslocamento de u m a economia restrita a u m a 
economia geral, tudo se passa como se uma categoria 
nosográfica, construída para dar conta da impossibi
lidade de sujeitos alcançarem maturidade sexual, fosse 
aos poucos mudando de função para expor processos 
e mecanismos próprios a u m a teoria geral da mente; 
processos que dir iam respeito a regimes cada vez mais 
hegemônicos de constituição de "sujeitos maduros" e 
de "resolução" de conflitos psíquicos. 

Nesse sentido, u m a das características mais i n 
teressantes de Freud consiste em trabalhar com um 
conceito clínico que traz em seu corpo as marcas de 
uma teoria do esclarecimento e do progresso histórico. 
C o m o se fosse o caso de problematizar a forma como 
uma teoria do progresso histórico fundamentava no
ções de psicologia do desenvolvimento. Freud sempre 
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soube que a clínica não era um campo isolado de toda 
e qualquer elaboração de processos sociais de valora
ção, pois noções clínicas reguladoras, como normal i 
dade, maturação, desenvolvimento, estão longe de ter 
sua gênese relacionada ao campo exclusivo da clínica. 
Elas nascem, muitas vezes, do apoio que a clínica pede 
silenciosamente às esferas da reflexão sobre a cultura e 
sobre a teoria social. O que nos leva a colocar questões 
epistemológicas fundamentais como: o que a clínica 
deve a uma produção de valores que tem sua fonte fora 
da clínica? C o m o tais valores conseguem estabelecer 
relações de ressonância com problemas eminentemente 
clínicos? 

Essas questões derivam de u m a problemática ge
ral, referente à maneira como um discurso que pleiteia 
objetividade científica (e esse era o caso da psicanálise 
para Freud) depende do que não é imediatamente ciên
cia. Problemática esta que deve ser aplicada ao campo 
geral da clínica das doenças mentais. Lembremos, a 
esse respeito, que o termo "fetichismo" não é apanágio 
exclusivo da psicanálise. A psiquiatria contemporânea 
continua utilizando-o, embora, no seu caso, pareça me
ro empréstimo da tradição. No entanto, empréstimos 
conceituais têm u m a grande diferença em relação a 
empréstimos bancários: quem toma emprestado um 
conceito sempre leva mais do que pede. 

Freud, Marx e os móbiles da alienação 
Voltando à elaboração freudiana, veremos que ela é 
funcionalmente solidária de outra elaboração maior, 
a discussão marxista sobre o fetichismo da mercado
ria. Tanto M a r x como Freud acabaram por dar forma 
conceituai a um momento histórico de deslocamen
to do sistema de part i lha entre modernidade e pré-

modernidade, pois mostraram como o encantamento 
e a alienação que o Ocidente identificou em seu outro 
operam, na verdade, no interior de nossas sociedades 
desencantadas e no cerne de nossas próprias formas de 
vida. Eles se servem de um conceito (fetichismo) até 
então usado para descrever o que seria exterior às so
ciedades modernas ou fixação que impedia o desen
volvimento de processos de maturação da vida sexual. 
Agora eles o uti l izam para descrever o interior do pro
cesso de determinação do valor em nossas sociedades 
(Marx) , ou ainda o modo com que a maturação sexual 
e a formação do eu podem admitir a regressão e a dis
sociação subjetiva (Freud). 

Por meio dos dois autores, o fetichismo transforma-
se em dispositivo de crítica da modernidade e de seus 
processos de socialização, expondo os móbiles de alie
nação, seja no interior do campo do trabalho, seja no 
interior do campo do desejo. Nesse sentido, não deixa de 
ser sintomático que, no momento em que a antropologia 
abandonará o conceito de fetichismo como um "imenso 
mal-entendido" entre a civilização europeia e a africana 
- isso principalmente por meio de uma crítica decisiva 
feita pelo antropólogo Marcel Mauss, em 1 9 0 7 , ele 
continuará em operação nestes dois regimes de crítica 
que têm em comum a exigência de levar a cabo a expo
sição das alienações no interior das formas hegemônicas 
de vida no Ocidente: a psicanálise e o marxismo. Dessa 
forma, o fetichismo aparece como um termo que tem a 
força de unificar a crítica do trabalho e a do desejo nas 
sociedades modernas capitalistas. Essa força peculiar 
vem talvez do fato de o fetichismo demonstrar como 
"nenhuma teoria da modernidade poderia ser mais falsa 
do que esta que identifica modernização e incremento 
linear da racionalidade". 



palavra "fetiche" vem da língua francesa, em
bora sua origem seja a palavra portuguesa "fei
tiço". O termo, então, fez um volteio e retornou 

afrancesado à nossa língua, com um sentido m o d i f i 
cado, mas próximo ao or iginal . No sentido c o m u m , 
fetiche é um objeto de culto ao qual se atribui um poder 
mágico. A psicopatologia o redefine como um objeto 
ou uma parte do corpo à qual um sujeito atribui qua
lidades eróticas. O fetiche seria um objeto causador 
de excitação sexual. Calcinhas, sapatos e outras peças 
do vestuário são comumente tidos como fetiche, assim 
como chicotes, nos casos em que o fetichismo tem um 
parentesco com as práticas sadomasoquistas. M a s a 
imaginação humana, infinita, pode atribuir qualidades 
eróticas a objetos os mais variados, estranhos e bizar
ros. Coisas repelentes para certas pessoas podem ser 
excitantes para outras. 

O "desvio" só se caracteriza quando o objeto-fetiche 
é condição necessária para a excitação e para a consu
mação do ato e da satisfação sexuais, seja envolvendo 
um parceiro, seja numa prática masturbatória. Nessa 
concepção, o fetichista será aquele que, ao excitar-se, 
substitui u m a pessoa total por parte de seu corpo ou 
por um objeto. Ele pode chegar a satisfazer-se apenas 
com u m a peça do vestuário, um cacho de cabelos ou 
qualquer outra coisa, desprezando a pessoa de outro ser 
humano no estabelecimento da parceria sexual. Pode 
também dirigir-se apenas a uma parte do corpo do outro 
para satisfazer-se, chegando a requintes de exigências: 
há quem se excite pela mão de um parceiro sexual cujas 
unhas estejam compridas ou sujas de graxa, roídas etc. 
Os pés, igualmente, são comumente fetichizados. Um 
texto psicanalítico antigo, de K a r l Abraham (psicana
lista alemão, 1877-1925), já fazia menção a um caso de 



atração sexual por pés fedorentos. C o m o disse, a lógica 
que rege a elevação de um objeto à condição de fetiche 
obedece aos desígnios de uma imaginação infinita. 

A gênese do fetiche 
Por que alguém elege um dado objeto como fetiche? 
Essa pergunta intriga os pesquisadores da sexualidade 
humana. Provavelmente, a criação mental de um fetiche 
deu-se precocemente na vida da pessoa. Na sua histó
r ia , deve ter havido algum processo que a desviou de 
uma sexualidade mais flexível, para fixá-la numa forma 
exclusiva de prazer, por medo, por uma ameaça velada, 
por um abuso sofrido, pelo excesso de prazer sentido 
em algum cuidado recebido, pela dor sentida em al
gum momento etc. Há, assim, u m a espécie de "apego" 
a dado objeto ou a um ritual específico, às vezes cheio 
de etapas e detalhes, que também pode ser considerado 
uma variante do fetichismo. 

O fetichismo é, portanto, u m a forma restrita de 
sexualidade, que pode levar alguém a não conseguir 
adaptar-se aos desejos de um parceiro sexual, restrin
gindo sua satisfação a rituais sexuais idiossincráticos e 
repetitivos. O problema psicopatológico coloca-se na 
medida em que um fetichista, na ausência do fetiche, 
sente-se angustiado ou impotente. Isso pode levá-lo a 

uma compulsão sexual, escravizando-o na busca inces
sante do objeto ou da pessoa que o satisfaça naquela 
única e exclusiva forma que o sacia. 

Sigmund Freud (1856-1939) atribuiu o fetichismo 
ao horror sentido por um menino ao constatar que uma 
mulher não possui pênis. Supondo que a mulher foi 
castrada, o menino, então, passa a temer que isso tam
bém possa suceder a ele. Para defender-se do medo e 
da angústia, realiza uma complicada atividade psíquica 
chamada "recusa", pela qual, mesmo sabendo ter visto 
um ser sem pênis, força em si mesmo uma crença de 
que aquilo que v i u não deve ser verdade. Elege, então, 
um objeto como substituto mental do pênis suposta
mente perdido pela mulher, deslocando para um obje
to qualquer o valor imaginário do órgão. Pode, então, 
manter seu interesse pela mulher, desde que um objeto 
substituto do pênis esteja presente para tranquilizá-lo. 
Tal objeto torna-se o fetiche. Isso explicaria por que o 
fetichismo é muito mais comum entre homens do que 
entre mulheres. A ideia de um travesti - uma mulher 
que, contudo, é dotada de um pênis - seria o modelo 
acabado da lógica fetichista. 

Mas o fetichismo, como psicopatologia sexual, não 
se caracteriza exclusivamente pela necessidade de um 
objeto-fetiche. Na verdade, a maioria das perversões 

Text Box
 Foto



(como o sadismo, o masoquismo, o voyeurismo, o exi
bic ionismo etc.) obedece à lógica do fetichismo. Ou 
seja, baseiam-se todas no mecanismo chamado por 
Freud de "recusa". A l g o presente na cena sexual feti-
chista vem acalmar a angústia, obedecendo a uma ideia 
inconsciente: a de que a castração não existe. 

Na vida cotidiana os mecanismos fetichistas estão 
presentes nas fantasias e na excitação sexual em geral. 
Por exemplo: quando um h o m e m pensa: "que bunda 
tem essa mulher!", ele toma uma parte do corpo como 
objeto sexual, "esquecendo-se" de que "aquela bunda" 
pertence a uma pessoa. Ora , não há como disfarçar a 
origem fetichista dessa atitude. 

Entre a neurose e a psicose 
O fetichismo, como restrição severa na v ida sexual, 
é considerado u m a formação psicopatológica inter
mediária entre uma neurose e uma psicose. Ele pode 
"salvar" um sujeito da loucura psicótica, pois, como 
v imos , substitui um importante objeto perdido. Em 
uma psicose, o objeto perdido pode ser restituído, no 
plano psíquico, sob a forma de uma alucinação. Mas o 
fetichista - e o perverso em geral -, se não enlouquece, 
tampouco pode levar uma vida sexual mais ou menos 
flexível. Se não recorrer ao seu modo rígido de montar 
a cena sexual, não experimentará o prazer. 

Entretanto, apesar desse aspecto patológico, a " i n 
venção" do fetiche também ensina algo sobre a for
mação da sexualidade psíquica do ser humano. C o m o 
todo animal, ele possui um instinto sexual que o leva 
a buscar formas de descarregar sua excitação. Mas - e 
nisso ele é totalmente diferente dos animais -, a deter
minação do objeto sobre o qual seu interesse recairá 
não é, inteiramente, um produto da natureza biológica. 
Um homem não sente necessariamente atração sexu
al por u m a mulher, e vice-versa. O interesse sexual, 
na espécie humana, desconectou-se do imperativo da 
reprodução da espécie. O objeto que o excitará sexual
mente será definido em sua história pessoal, com todos 
os acasos, gratificações e acidentes que ela contiver. 
A s s i m , se o fetichismo pode ser u m a limitação pato
lógica da v ida sexual de um sujeito, ele não deixa de 
demonstrar, de modo paradoxal, quanto a sexualidade 
humana se afastou de um determinismo biológico para 
situar-se no campo simbólico, no qual os objetos se
xuais não serão mais aqueles supostamente "naturais", 
mas serão contingentes. O homem é o único exemplar 
do reino animal que pode, por exemplo, apaixonar-se 
por um poste! 





que nos diz a variedade de convocações dos 
enunciadores midiáticos? Basta ver as revistas 
segmentadas, dirigidas a públicos variados, 

como o feminino, o dos executivos, dos sustentáveis, 
das adolescentes etc. - o que as capas propõem? Salta 
aos olhos a multiplicidade de palavras de ordem, ditas 
no imperativo. Vejamos algumas delas em revistas de 
2008 e 2009: 

(Nova): Guia lacrado - sexo com pimenta - a espada 
luminosa? A capa mágica? A cobertura com morango? 
Testamos camisinhas eróticas e descobrimos a que vai 
pôr fogo na sua transa; 

(Nova): Pilar celestial, alegria de viver, encontro ín
timo... pontos secretos do corpo para massagear, beijar, 
acariciar, lamber e explodir de prazer!; 

(Marie Claire): Os segredos das mulheres que nunca 
ficam sozinhas; 

(Women's Health): Sucesso sem stress - amor, carrei
ra, vida pessoal... Os segredos para chegar ao topo; 

(Women's Health): Turbine o seu metabolismo - um 
superprograma que transforma o corpo numa máquina 
de queimar gordura; 

(Você S/A): 56 atitudes infalíveis para fortalecer sua 
carreira (quando está tudo de pernas para o ar); 

(Veja Especial Mulher): Poderosas - seis brasileiras 
que comandam grandes negócios são a vanguarda da 
nova mulher, a que decide; 

(Capricho): 6 truques para o rolo virar namoro; 
(Boa Forma): 7 passos para detonar 6 kg em 1 mês 

sem contar calorias; 
(Corpo a Corpo): Desejos de verão: ser magra, ficar 

sarada, dar f im à celulite - cardápio + treino mudam o 
corpo em um mês. 

Textos que convocam os receptores 
Não precisamos ler essas reportagens para constatar que 
o enunciador pressupõe uma falta no receptor, a qual 
deve ser resolvida com o contrato midiático, com a oferta 
de mapas, receitas na forma de condutas, produtos e ser
viços, apresentados não certamente como commodities, 
mas como um a mais: aquele x que falta ao consumidor 
para que ele se diferencie, saia do uso comum, e, com 
base nessas receitas de vida, alcance o sucesso almejado 
como posição social, no topo, lugar carregado de gozo e 
prazer, idealizado nos media. 

É a fórmula de vários reality shows: a mágica da trans
formação com base em um engajamento do receptor, 
amparado pelos dispositivos midiáticos, pelos cientistas 
e tecnólogos de discursos. É o caso de Extreme Makeover 
e Queer Eye for the Straight Guy, entre outros. Esse apelo 
midiático é feito por meio de textos sincréticos, que ape
lam ao sensível do corpo. 

O jornalismo incorpora cada vez mais esses textos 
convocadores, que integram informação e modalização, 
fornecendo mapas cognitivos e estésicos, numa época em 
que as posições discursivas de autoridade se deslocaram 
e a biopolítica passou a gerir a saúde das populações. Nas 
capas exemplificadas, a imagem que sintetiza essas pala
vras de ordem, esses pontos nodais ao redor dos quais o 
discurso de completude se constrói, é: goze total no topo, 
goze inteiro, e, para isso, basta saber o que os enunciadores 
midiáticos lhe trazem em revistas e programas. Vejamos 
o que Nova nos diz: "Quando o gato a abraça de um jeito 
forte e vigoroso, pontos de seu corpo são estimulados. 
E cada um deles gera um efeito único, alucinante, arre
batador. Multiplique, então, esse benefício por 365, que 
é o total de pontos de acupressão que todos nós temos. 



Trata-se de um antigo método terapêutico, baseado em 
toques e capaz de fazer o sangue e a energia vital circula
rem". De um lado, a cura prometida na saúde; de outro, o 
aquecimento global do sexo integral. Explosão total dos 
sentidos. O que é essa globalização do sexo e do gozo que 
se espalha pelas células superficiais dos corpos no século 
21, que vemos acionadas nesses agenciamentos? 

Discursos que tamponam o vazio 
Mudanças radicais alteraram o laço social durante o sé
culo 20. Os media fornecem, por assim dizer, sistemas 
de apoio ao exercício da autoridade, aqui entendida co
mo fala constituidora de vínculo social. No modelo das 
sociedades ocidentais, essa legitimação da autoridade 
dependia da limitação do gozo indiv idual . C a d a um 
cedia algo de seu gozo particular para que o socius se 
constituísse. Um século depois, consolida-se um laço 
social em que o gozo é liberado, podendo ser desper
tado por técnicas semióticas, fazendo com que muitos 
teóricos apontem uma crise: com a queda dos lugares 
de forte autoridade, como Deus, o Partido, a O r d e m , 
o Pai, somente uma ficção pode sustentar a construção 
da posição subjetiva. Os tecnólogos de discursos, entre 
profissionais liberais das mais diversas áreas, apoiam o 
trabalho dos jornalistas para construir essas ficções na 
televisão, nos meios impressos e na internet. As novas 
igrejas oferecem a saída da volta ao fundamento. Mas 
retornar ao Pai-Patrão não é possível nem desejável. Que 
horizonte é então possível constituir? 

Em geral, esse lugar tornado vazio é tamponado 
com o discurso construído nos dispositivos midiático-
publicitários acoplados aos mercados que oferecem não 
mais somente produtos, mas pacotes semióticos. O su-
percapitalismo produz signos, sentidos, que se compram 
juntamente com objetos anexos e serviços de implanta
ção. Eu compro o signo, e com ele vem um pacote de 
coisas que os tecnólogos nos ajudam a instalar para go
zar com o produto. Os enunciadores dizem: o acesso ao 
gozo está finalmente liberado, basta que você aprenda a 
gozar. Algumas substâncias podem ajudar a diminuir a 
ansiedade, outras a acelerar a potência. 

Os dispositivos midiáticos são os organizadores dessa 
boa-nova, mapeando o acesso ao gozo do topo, impedindo 
que o trabalho do negativo breque o sucesso de cada um. O 
enfrentamento dos limites não mais sustenta pela palavra a 
construção dos sujeitos. Nessa via, alguns autores pensam 
que entramos numa era em que o simbólico emperra. Se 
antes era uma perda ou renúncia ao gozo o que movia o 
social, agora é justamente a busca de um gozo total o que 
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faz com que uma nova economia imaginária se constitua 
ao redor de uma montagem perversa. Aqui , perverso não 
quer dizer maligno, mas a recusa do negativo, que apon
ta imaginariamente à emancipação da falta, como se nos 
dirigíssemos doravante à construção de um sujeito-de-
corpo-pleno, pela via de um liberalismo solto de amarras. 
Jean-Pierre Lebrun (psicanalista belga) fala desse novo 
laço social que institui o funcionamento pós-moderno 
como "entodamento": não gira a roda social mais ao redor 
de uma subtração de gozo em proveito do coletivo, mas 
de aumento de gozo pela conexão de cada um com todos, 
como num agendamento criativo em que o olhar do outro 
me autoriza a gozar para todos verem e gozarem comigo. 
Exibicionismo e voyerismo são as formas do modo cine
mático de produção desse século. O exibicionista abre o 
zíper e deixa-se mostrar pela pequena varanda para que se 
inicie a cadeia de gozo. O voyeur, por outro lado, abre-se 
para o espetáculo do outro, instalado em sua janela. 

A culpa de não negar o negativo 
Somos impelidos a nos construir pela diferença, mas dentro 
de uma sociedade em que a diferença é uma marca de loca
lização num espaço homogêneo de consumo. O homogê
neo está na negação do negativo e do lugar vazio. Se alguém 
não o atinge, a culpa é sua, que não soube ser capaz de se 
liberar nesse rumo. As portas da percepção estão abertas. 
O resultado desse processo é a mudança dos sintomas: hoje 
a culpa de não ser você-próprio-no-topo é somente sua. 
Disso resulta a fetichização do sujeito pleno idealizado 
pelos subsistemas midiático e publicitário, fantasma que 
tampona o vazio ao redor do qual se cria o humano. Esse 
tamponamento cria a economia de montagem perversa 
atual. Se, por um lado, o sujeito se vê liberado de uma série 
de proibições, por outro, ele as internaliza e daí advém uma 
série de sintomas, para os quais a indústria farmacêutica 
propõe remédios de venda milionária. Como dizia Lacan, 
o enunciado "goze!", em vez de libertar, reforça a culpa. 

Para evitar o empuxo dessa diretriz do "goze ao má
ximo sempre" é preciso repensar esse movimento que, no 
mundo atual, pede cada vez mais ação, envolvendo capi
talização de signo. Aí se coloca o que Giorgio Agamben 
(filósofo italiano, 1942) tematiza como inoperatividade, 
encarnada na personagem de Bartleby, de Melville, para 
quem é "melhor não agir" para não repetir o sistema. 
Não se trata de preguiça ou inativismo, mas de mudan
ça de postura diante das partilhas do social, dos modos 
de distribuição do sensível (Jacques Rancière, filósofo, 
t940), algo que coloca na pauta um novo paradigma de 
vida, uma mudança na máquina antropológica. H 





Priscila Davanzo t a m b é m é mestre em artes plásticas e vi

suais pela Unesp/SP. Consultada sobre o tema da perversão, 

ela respondeu à CULT:"A arte não trata da perversão. A arte 

não quer saber da perversão. A arte é a busca do ser hu

mano pelo belo. Existe uma necessidade do belo e é com a 

arte que o ser humano supre essa necessidade. A síntese é a 

maneira moderna de fazer arte - e também de fazer ciência, 

tecnologia e progresso -, ou deveria ser. Não existe nenhuma 

liberdade da parte do artista ao fazer arte, assim como não 

existe liberdade para os cientistas que fazem ciência. O obje

tivo é mui to claro e, para realizá-lo, só existe uma maneira: a 

síntese. Somente um desenvolvimento dialético e sintético 

leva a uma arte moderna. Não existe espaço para as particu

laridades individuais de um artista, de uma cultura ou de uma 

época. A necessidade do belo é um conflito geral, sem nenhu

ma particularidade individual, e só pode ser resolvida dessa 

maneira. Somente essa maneira pode resolver a questão do 

belo. Não existe perversão na arte. Não existe perversão na 

arte de Marcel Duchamp. Em RroseSélavy (1921), em Tonsure 
(1919) ou mesmo em La Fontaine (1919), não existe perversão. 

Não existe perversão na arte de Andy Warhol. Em Little Eletric 
Chair(1964-1965), em Self-Portraitin Drag (1981) ou no painel 

JFK Assassination (1968). A arte moderna deve ser olhada por 

olhos vivos e modernos. A arte moderna não pode se perder 

na crítica confusa dos pós-modernos, psicólogos e mortos. 

Não há psicologismos na arte. Não há perversão na arte". 
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por sequências de eventos aparentemente exteriores 
que parecem levar o sujeito inexoravelmente à ruína, e, 
em alguns casos, por ações criminosas que satisfaçam a 
insaciável necessidade de punição do sujeito. Por outro, 
o masoquismo moral seria responsável pela disposição 
dos sujeitos ao sacrifício ético, ao prazer na renúncia ao 
prazer. O masoquismo originário, por seu turno, seria 
u m a disposição fisiológica do ser humano a associar 
qualquer tensão ou sensação de dor ao prazer. 

Tal modelo define certas expressões perversas do 
masoquismo como contingentes, e também fornece 
uma chave de compreensão inédita da psique do sujei
to. De fato, ao postular um masoquismo originário no 
ser humano, Freud emancipa a reflexão psicanalítica 
das tradições darwinista e humanista, que o pensam 
como naturalmente b om. O equilíbrio entre essas três 
modal idades de satisfação masoquista e o sadismo, 
que desvia essa agressão para o próximo, forneceria 
a solução para responder como o h o m e m não acaba 
sempre dando cabo da própria v ida . Freud descreve 
tal equilíbrio como dependente das relações entre a 
historicidade do sujeito e da cultura. 

Masoquismo na cultura pós-moderna 
Em comparação c o m a sociedade vienense, palco do 
nascimento dessa teoria, a cultura pós-moderna apre
senta mudanças nesse equilíbrio. O masoquismo femi
n ino saiu do segredo das alcovas e dos divãs e ocupa 
atualmente um lugar privilegiado na erótica publicitá
ria. A publicidade insere, cada vez mais explicitamen
te, cenas perversas em suas imagens. O masoquismo 
originário pode ser encontrado nos excessos corporais 
sem fantasias eróticas, como nos esportes radicais e em 
atos de modificação corporal extrema. O masoquismo 
moral , por sua vez, é o único que parece em retração. 
C o m o compreender tais mudanças? 

O masoquismo moral sempre esteve solidamente 
apoiado em dois poios: a economia psíquica organiza
da pelo complexo de Édipo e a cultura patriarcal oc i 
dental. A castração seria responsável por in t roduzir 
as faltas n u m a ordem simbólica singular, na qual os 
objetos de desejo não seriam perdidos por acaso ou 
por maldade, e s im por proibição da figura paterna. 
Trata-se de u m a modalidade de proibição baseada na 
diferença: "Essa é m i n h a mulher antes de ser sua mãe! 
Quando crescer, contudo, terás direito a outra mulher. 
(Faço contigo o que meu pai fez comigo.)". A s s i m , a 
castração socializa uma perda que seria vivida segundo 
u m a lógica essencialmente individual . 

Freud chamou esse discurso interior de supereu. De 
algum modo, essa será a matriz interpretativa de outras 
perdas do sujeito e seu m o d o de renunciar a outros 
desejos, impossíveis ou não. Eis o sentido social da 
interdição do incesto pelo pai no complexo de Édipo. 

Para o masoquismo moral, as punições morais san
cionadas pelo supereu podem ser investidas de prazer. 
A cultura ocidental encontrou no discurso religioso 
judaico-cristão um apoio a essa estrutura, graças à re
presentação de uma ordem transcendente. As religiões 
e as instituições sociais correlatas, como a família, a 
educação e a justiça, funcionam como discursos que 
homologam, no âmbito social, a proibição do incesto e 
sua forma peculiar de organizar socialmente os limites 
impostos pela castração. 

Contudo , é de relativo consenso que, a partir do 
I luminismo, tais justificativas perderam a força garan
tida pelo discurso religioso. Inicia-se uma orfandade 
m o r a l do h o m e m e a necessidade de inventar novas 
justificativas da moralidade. Sem poder contar com um 
princípio transcendente que possa ser evocado para 
as coerções cotidianas, a forma contratual e racional, 
fundada na liberdade e na igualdade dos contratantes, 
é colocada no lugar da proibição do desejo do discurso 
religioso. 

Retração do discurso patriarcal 
No século 20, novas promessas de infinitude, prove
nientes da economia de consumo e da vulgata da ciên
cia, contribuem, por seu turno, para a formação de uma 
cultura de desinvestimento ético e estético dos limites. 
Segundo J.-P. Lebrun, em La Perversion Ordinaire [A 
Perversão Ordinária], resulta disso a deficiência de uma 
homologação social da castração, o que modifica em 
profundidade a economia psíquica do sujeito. Lebrun 
observa que, para o sujeito do inconsciente, um con
trato entre iguais pode sempre ser desfeito. Isso não 
apenas enfraquece os alicerces da nova ordem social, 
mas, sobretudo, instaura na cultura uma relação com 
a proibição tipicamente perversa, pois nela são s imul
taneamente possíveis a proibição do objeto de desejo 
e sua satisfação. 

A retração do discurso patriarcal resulta em um 
investimento l ib id inal menor das funções morais do 
supereu no sujeito. Tenho trabalhado sobre os efei
tos psíquicos dessa retração, part icularmente sobre 
o masoquismo moral e sobre as formações psíquicas 
normais e patológicas dele dependentes. No campo da 
normalidade, é a própria castração que se vê privada de 



um influxo pulsional, ameaçando de extinção as forma
ções sociais cujo sentido se funda na estética e na ética 
sacrificial. Para o sujeito pós-moderno, o desfecho do 
filme Casablanca, por exemplo, em que Rick renuncia 
à mulher de sua vida em nome da liberdade dos povos 
oprimidos, não funciona mais como um ideal. 

Em tal ambiente cultural, a constituição masoquista 
do sujeito tende a se satisfazer sob outras formas. O 
masoquismo feminino e o masoquismo erógeno têm 
encontrado espaços sociais cada vez mais estruturados: 
clubes de B D S M e associações de suspensões corporais 
são um exemplo disso. Mas expressões não institucio
nalizadas do masoquismo feminino e erógeno estão 
também mais presentes na cultura, como na publ ic i 
dade e nas modificações corporais. 

Masoquismo e individualismo 
M a s o preço a pagar p o r esse alívio da t o r t u r a 

superegoica não é pequeno. A cultura simplesmente 
não fornece mais ao sujeito regras nas quais o l imite 
seja um valor inquestionável, m o r a l e esteticamente 
parti lhado. As expressões propriamente patológicas 
dessa nova economia psíquica respondem de m o d o 
fiel ao enfraquecimento das formações discursivas do 
patriarcado: a identidade e o erotismo são singular
mente marcados por u m a lógica compulsiva na busca 
e na representação de limites. 

Por um lado, as tatuagens e outras modalidades de 
modificação corporal tendem a substituir a narrativa 
da história e a identidade do sujeito. Por outro, o limite 
a ser transgredido para que o erotismo possa existir é 
buscado não mais nas instâncias que remetem à ordem 
paterna, mas na própria dor corporal. O masoquismo 
originário vê-se assim cada vez mais encarregado de 
organizar sozinho o grosso da economia pulsional dos 
novos sujeitos. Seria isso um progresso? 
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cúmulo da perversão? A perversão da perver
sidade? A imaginação de Donatien Alphonse-
François, o marquês de Sade (1740-1814), é, 

sem dúvida, templo e celeiro dos vícios mais abomi
náveis que um ser humano é capaz de conceber, tão 
abomináveis que só seriam concebíveis e exequíveis no 
plano inorgânico e abstrato da fantasia literária, como 
interpretam alguns estudiosos de Sade, na tentativa de 
torná-lo menos perverso, ou seja, mais "humano". O 
que dizermos de u m a filha que odeia a própria mãe e 
concretiza seu sentimento estuprando-a, numa roda 
de devassos, c o m um enorme consolo? Imaginemos 
o grau de rusticidade e de desconforto provocado por 
u m consolo confeccionado no século X V I I I - o gode-
miché ("faça-me gozar"), um pênis feito de couro -, 
sem os benefícios proporcionados pela tecnologia do 
nosso tempo! " V i n d e , m i n h a l i n d a mãe, v inde , que 
serei vosso marido. É um pouco maior que o dele, não 
é , querida? Não i m p o r t a , va i entrar... A h , tu gritas, 
m i n h a mãe, tu gritas quando tua filha te fode!?..." (A 
Filosofia na Alcova, trad. bras. de A. Contador Borges, 
I luminuras, p. 191). 

Um corpo cego e surdo 
Aos olhos de nossa moral de inspiração ascética e m o l 
dada pelos preceitos judaico-cristãos, nada mais con
denável, primeiramente, do que um filho que não ama 
ou honra seus pais. Em seguida, nada mais censurável 
do que o incesto, a inda mais entre u m a filha e u m a 
mãe. A propósito, temos outra agravante na situação: 
um incesto lésbico! Não vaticina a mitologia bíblica 
(ou pelo menos uma certa interpretação hegemônica) 
que os sodomitas e os demais matizes homossexuais 

serão um dia VIPs no inferno? Ódio pela mãe, incesto 
entre mãe e filha, lesbianismo entre mãe e f i lha, e, 
para arrematar, um incesto lésbico efetivado por um 
estupro! U m a filha estuprar a própria genitora é algo 
inimaginável para uma moral que cultua o respeito e 
a piedade filiais. É mais ou menos como se o próprio 
Jesus Cristo , tomado de desejo e isento de qualquer 
arrependimento, deflorasse violentamente sua santa 
mãe virgem. Aliás, que profusão de prazer é, para o 
libertino sadiano, a perversão da blasfêmia, da heresia 
e das ações imorais, ainda mais quando elas ocorrem 
juntas, n u m só fato! 

A cena descr i ta compõe o "Sé t imo e Úl t imo 
Diálogo" de A Filosofia na Alcova, obra publicada em 
1795, cujo subtítulo, vale assinalar, é Os Preceptores 
Imorais. Trata-se de u m a espécie de manual de per
versidades em todas as suas manifestações, não só 
sexuais. Mas a perversão e as lições de depravações, 
maldades e outras corrupções morais do romancista 
não têm limites. Na mesma proporção também não 
há culpa ou remorso, pois a energia que determina 
o ser dos corpos é implacável, isto é, cega diante das 
tentativas de administração e disciplina impostas pela 
razão, e surda aos apelos e reprimendas da voz da 
consciência. 

Após ser estuprada pela própria filha, madame 
M i s t i v a l é submetida a uma situação ainda mais ter
rível: Dolmancé, o preceptor-mor e líder da seita de 
libertinos que promove tal barbaridade, decide que a 
mãe de Eugénie terá de ser currada por um dos liber
tinos, em especial por Lapierre, o qual, além de muito 
bem dotado, t inha sífilis. Não há intransponível na 
imaginação atroz de Sade. C o m o útero e o ânus cheios 



do sêmen sifilítico, madame Mist ival , exaurida, sofre a 
última investida: Eugénie, a filha, costura com enorme 
prazer a vagina e o ânus da própria mãe, anuncian
do outra perversão: a de impedir a continuidade da 
espécie humana. "Excelente! Vamos, vamos, agulha e 
l inha! . . . Afastai as coxas, mamãe; vou coser-vos para 
que não me deis mais irmãos nem irmãs (a senhora 
de Saint-Ange entrega a Eugénie uma enorme agulha 
contendo um grosso fio vermelho e encerado; Eugénie 
costura)" (idem p. 195). 

O ateísmo como crueldade 
Há outra perversidade ainda maior no pensador ma
terialista, para quem espírito e corpo são apenas dois 
nomes e dois conceitos distintos para designar u m a 
mesma substância, a matéria. Tal perversidade, no 
entanto, não diz respeito a ejaculações ou carnes di la
ceradas. O seu cenário, porém, é outro, Os Infortúnios 
da Virtude, de 1787. Sai a mãe desonrada, madame 
Mist ival , e entra a doce e bela Justine, mais uma pobre 
representante do sexo feminino fustigada pelos debo
ches de Sade. Encarnação da virtude intransigente e 
resistente em face de um mundo que não a comporta, 
Justine passa por sofrimentos insuportáveis para um 
ser humano real. Injustiças, mutilação, chibatadas, h u 
milhações, enfim, "um dilúvio de males" constitui a sua 
saga. Sozinha, frágil e desprotegida, Justine encontra 
na fé em Deus motivação e estrutura psicológica para 
enfrentar e suportar as contrariedades do seu cotidiano 
sempre hostil. A convicção cega e passional na existên
cia de uma divindade absolutamente sábia e, portanto, 
justa, que recompensará os virtuosos que sofrem na 
Terra por não cederem às tentações dos vícios c o m 
uma vida post mortem sem dissabores, torna-se o seu 
refúgio, o seu consolo e, sobretudo, a sua esperança 
em dias melhores. 

Diante desse quadro, Sade, com um sorriso cínico, 
esfrega as mãos maliciosamente. Justine é a presa ideal 
para a extrapolação dos seus propósitos pervertidos, 
afinal, haveria sofrimento maior do que o de uma de
safortunada que se agarra à fábula da existência de um 
Deus para suportar suas dores e que, de repente, perde 
tal crença? C o m o não há nada mais prazeroso para 
um libertino de sua estirpe do que incrementar a dor 
e a aflição alheias, Sade, já bastante excitado, coloca 
no caminho de Justine um habilidoso argumentador 
ateu, o marquês De Bressac, o qual desfere as mais 
implacáveis objeções contra os dogmas do cristianismo 
católico de Justine. O terror sentido pela moça c o m 
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a desconstrução dos seus sustentáculos existenciais 
é mais intenso até do que a aflição demonstrada por 
madame Mis t iva l quando violada pela filha ou quan
do perfurada em seus órgãos íntimos. " O h , senhor -
respondi ao marquês - , privareis u m a infeliz de sua 
mais doce esperança se lhe tirardes essa religião que 
a consola; solidamente apegada ao que ela ensina, ab
solutamente convencida de que todos os golpes que 
se abatem sobre ela são apenas o efeito da l ibert ina
gem e das paixões, irei sacrificar a sofismas que fazem 
estremecer a ideia mais doce de m i n h a v ida?" (Os 
Infortúnios da Virtude, trad. bras. de C. M. Paciornik, 
I luminuras, p. 61). 

Contudo, curiosamente, o deleite do ateu aristocra
ta com o desespero de Justine dura pouco. Irredutível 
em sua virtude, a moça não abre mão da sua religiosi
dade, afinal, no seu entender, não se fazem indivíduos 
justos e caridosos sem religião. F i m da história: Justine 
morre sofr ida e triste, atingida por um raio, porém 
intacta em sua pureza. 

Façamos o experimento libertino que Sade deixou 
de fazer no seu Os Infortúnios da Virtude. Suponhamos 
que o ateu De Bressac tivesse conseguido persuadir 
Justine da insensatez e da natureza fantasiosa da reli
gião. Caso isso ocorresse, a crueldade seria absoluta. 
N u m mundo sem Deus nem recompensa além-túmulo 
pelos deveres cumpridos à custa de incontáveis sacri
fícios, restaria à desafortunada ateia Justine, agora 
lúcida, encarar a v ida sem subterfúgios. Assist ir - lha 
fenecer em lágrimas, ressentimento e desesperança até 
o suicídio seria o êxtase supremo do verdugo sadiano. 
Todavia, um imprevisto pode ocorrer: a desgraça de 
Justine pode não ser a consequência natural da perda 
de sua fé. A consciência da liberdade absoluta, pro
porcionada pelo ateísmo do ateu aristocrata, pode, ao 
contrário, despertá-la para a vida natural e mundana, 
emancipá-la, torná-la, em última instância, também 
uma libertina. 

Mas voltemos à Justine sem forças, tal como Sade a 
concebeu no romance. A conversão ao ateísmo ser-lhe-
ia um golpe fatal. Humilhada, aniquilada em todos os 
aspectos e, sobretudo, sem o conforto gerado pela fé na 
existência de uma divindade benfazeja, sua situação é 
bem mais insuportável do que a de madame Mist ival . 
Esta, embora costurada, sifilítica e profundamente ma
goada com a ingratidão e outras vilezas da filha, pôde 
ainda, ao final de tanta perversidade, amenizar seu sofri
mento, agarrando-se à maior de todas as ilusões, ao mais 
eficaz de todos os consolos humanos: a fé em Deus. 
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