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ADVERTÊNCIA 

As obras completas de Sade, editadas por Jean-Jacques Pauvert, trazem 

na última página de todos os quinze volumes da edição a indicação dos títulos escritos 

por Sade e a orientação do tomo no qual a obra será encontrada. Entretanto, nem 

sempre uma dada obra do marquês se encontra no tomo indicado pelo sumário da 

edição, o que me levou a realizar uma revisão e reelaboração do índice geral da 

publicação. O resultado deste trabalho pode ser encontrado nas páginas 242 e 243 

desta tese. 

Visando oferecer maior agilidade à leitura de meu texto, optei, sempre 

que recorro a um fragmento das obras completas de Sade, por um sistema de indicação 

bibliográfica que remete o leitor ao sumário revisado delas e que se encontra, como foi 

dito, nas páginas 242 e 243 deste trabalho: 

O.C. = Obras Completas. 

T. = Tomo. 

p. = página. 
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RESUMO 

SADE, UM ANJO NEGRO DA MODERNIDADE. 

GABRIEL GIANNATTASIO. 

Este trabalho pretende reconhecer em meio à luminosidade moderna os vestígios de 

um pensamento maldito. Encontrei-os na expressão sadiana, outros poderão encontrá-

los alhures. Mas para isto é preciso desconfiar dos consensos instituídos, das 

unanimidades arranjadas e permitir-se um repentino estranhamento. Certo dia, também 

a mim pareceu estranha a idéia: Sade romântico(?). Mas decidi levá-la adiante. É 

disto que trata este trabalho. 

UNITERMOS: Modernidade e romantismo, 

Sade, 

História das idéias, 

Iluminismo, 

Razão e imaginação. 
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ABRÉGÉ 

SADE, L'ANGE NOIR DE LA MODERNITÉ 

GABRIEL GIANN ATT ASIO. 

Cette étude prétend reconnaître au moyen de la luminosité moderne les vestiges d'une 

pensée maudite. Je les ai rencontré dans l'expression sadienne, d'autres pourront la 

rencontrer ailleurs. Mais pour cela il faut se méfier des principes institués, des 

unanimités forgées et se donner le luxe d'une surprise inopinée. Un jour, à moi aussi, 

m'a paru étrange l'idée: Sade romantique (?). Mais j'ai fait question de la développer. 

C'est ce dont parle ce propos. 

MOTS CLÉS: Modernité et romantisme, 

Sade, 

Histoire des idées, 

Lumière, 

Raison et imagination. 
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Queria 
que estas palavras tortas 

feito faca 
cortassem a carne de quem lê1. 



SADE, UM CAPÍTULO DA HISTORIA NO CAMPO DA 
HISTORIA DAS IDÉIAS. 
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Imaginemos um quadro. A intensidade das luzes é a mesma que 

caracteriza a penumbra dos finais de século. Acrescentemos às cores quase ocultas 

dele, as marcas da passagem do milênio, pois trata-se dos últimos suspiros do século 

XX. A mesa está posta, os convidados chegam, sendo que alguns fazem questão de 

comparecer à 'santa ceia' pessoalmente, outros enviam representantes. Que o leitor 

não se aflija, pois, no momento oportuno, os personagens deste banquete serão 

apresentados individualmente. Posso, entretanto, antecipar que se trata dos filósofos 

do século XVIII e dos intérpretes do 'espirito' daquela época. Caberá a estes últimos 

o papel de intermediários dos debates, pois meu desejo, mais do que construir um 

diálogo direto entre Sade e seus contemporâneos, é o de identificar a filosofia 

sadiana polemizando com o 'espírito' que atravessa seu tempo. Este quadro só 

poderia ter sido esboçado a posteriori, assim os tempos se confundem e assumem 

uma nova visibilidade. Como anfitrião, é hora de sentar-me à mesa. 

Portanto, a opção que faço, sempre que for necessário cotejar o 

pensamento sadiano com o universo Iluminista Francês, será não a de me dirigir às 

chamadas 'fontes primárias', produtoras deste movimento, mas a de recorrer ao 

campo onde os historiadores das idéias realizaram seus trabalhos, buscando, a partir 

deles, oferecer uma configuração que dê conta deste fenômeno conhecido como 

Iluminismo, ou seja, dirigindo-me e privilegiando as análises que reconhecem na 

multiplicidade do pensamento que caracteriza o Iluminismo sua unidade essencial: 

"A forma discursiva do conhecimento tem 
constantemente, pois, o caráter de uma redução: ela 
reduz o complexo ao simples, a diversidade aparente à 
identidade que a fundamenta. O pensamento do século 
XVIII dedica-se a esta tarefa fundamental, procurando 
estender o seu efeito a domínios cada vez mais vastos." 
(Cassirer: 1994, p.45). 
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Confesso que cometerei neste trabalho algumas heresias inerentes à 

forma discursiva do conhecimento. Em muitos momentos tomarei o complexo pelo 

simples, a diversidade pela identidade. Pecados que caem bem ao gosto daquele 

desenvolvido pela filosofia da Ilustração. 

O movimento Iluminista, ainda que tenha adquirido seus contornos mais 

nítidos no século XVIII, caracteriza-se por ter elaborado concepções transepocais. 

Dentre estas destacam-se: o cognitivismo, o individualismo e o universalismo2. 

Procedo a uma rápida caracterização destes elementos. 

O cognitivismo partia da idéia de que o conhecimento se fundava na 

razão - resposta kantiana ao problema da origem do conhecimento - , nas sensações 

- formulação empirista -, ou na criação de uma identidade entre comportamento 

humano e a lei da natureza - julgamento formulado pela corrente jusnaturalista. 

Entretanto, todos os juízos, sem exceção, aboliam as formas deístas de interpretação 

do mundo. 

O individualismo pressupunha que a sociedade era constituída através 

de contratos estabelecidos entre os homens e que estes poderiam alcançar o prazer e 

a felicidade independentemente do bem comum ou da coletividade. 

O universalismo afirmava o princípio da existência de uma essência 

comum ao gênero humano (Cf. Rouanet: 1992). A partir da designação deste 

2Chamo a atenção do leitor para o fato de que o 'iluminismo' será interpretado como um momento de 
reatualização da modernidade. Para tanto, orientei-me na análise elaborada por Habermas no seu 
'Discurso filosófico da modernidade'. 
Hegel é, segundo Habermas, não só o primeiro filósofo a elaborar um conceito claro de modernidade, 
mas aquele que estabeleceu no plano conceituai a relação entre modernidade e racionalidade. Ainda, 
segundo Hegel, o momento inaugural da modernidade localiza-se em torno do 1500 e se anuncia pela 
ruptura provocada com as descobertas científicas, de novas terras e pelo movimento de 'reforma'. 
Mas na perspectiva hegeliana, a modernidade incorpora duas linhas de força: uma que representa a 
'perenidade', a permanência, desempenhando o papel de gerenciador do que é transitório e efêmero, 
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conteúdo imánente ao homem, será possível extrair os valores que irão nortear sua 

conduta: 

"As leis que a governam - o autor está referindo-se à 
natureza humana - podem ser diferentes, mas elas 
existem. Os costumes, os estilos e os gostos podem 
variar, mas as mesmas paixões que movem os homens 
em todas as partes, em todas as épocas, provocam o 
mesmo tipo de comportamento. Apenas 'o constante, o 
geral, o universal' é o real; portanto só ele é 
verdadeiramente humano." (Berlin: 1991, p.69) 

Encontramos nestas formulações uma distinção entre costumes, estilos, 

gostos e a essência da natureza humana, de tal forma que esta última possui um 

núcleo invariável em todo o homem, enquanto os costumes podem, estes sim, serem 

diversos. Como o século XVIII tratou este paradoxo? Afirma Sérgio Paulo Rouanet 

(Cf. Rouanet: 1992) que os filósofos do Iluminismo, tendo clara esta variedade de 

usos e costumes, não diziam que tudo era universal, contudo, convictos da existência 

deste núcleo invariável, não afirmavam o postulado da relatividade. Porém, sobre a 

definição deste conteúdo invariável, inerente ao núcleo da natureza humana, os 

filósofos divergiam. Entretanto, divergências à parte, será a partir deste princípio 

universalista que o pensamento francês criará e desenvolverá o conceito de 

civilização e que a ele os alemães oporão o conceito de 'cultura' (Cf. Elias: 1994). 

Seria de inegável valor a elaboração de estudos que nos permitissem 

identificar, no plano da história das idéias, os contrapontos entre o conceito francês 

'civilité' e o alemão 'kultur'. Pois, se há antinomias entre ambos - já que são estados 

que se desenvolvem em oposição e contrariamente, afinal a própria idéia de 

'civilização' remete-nos a um manifesto conteúdo utópico, enquanto a 'cultura' 

assim, a modernidade se confunde com a razão; e outra que permite à modernidade encontrar-se 
permanentemente aberta ao futuro, num movimento constante de reatualização (Cf. Habermas: 1990). 
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aponta para um movimento em sentido contrário e de caráter entrópico 

interpretações que associam 'civilização' e 'cultura'. 

- há 

Num certo aspecto, a idéia de civilização se familiariza com a de cultura 

e ambas opõem-se à idéia de natureza: 

"Civilização exige leis, regulamentos, supervisão, 
muros e grades. (...) 
Nas colmeias, por que grandes quantidades de abelhas 
são tornadas impotentes? São elas que recolhem o mel, 
fazem e formam a cêra, cuidam dos pequenos. No 
formigueiro acontece o mesmo. Nos rebanhos, nas 
grandes congregações de morsas, só há lugar para um 
macho sexualmente ativo. Não parece haver nisso uma 
lei básica da cultura e desenvolvimento humano? Que a 
vida sexual deve ser limitada fortemente, de outra 
maneira não há realmente trabalho e o progresso não 
pode ser realmente atingido?" (Endore: 1967, p. 203) 

Chamo a atenção para esta frágil fronteira que reúne e divide águas, 

pois em se tratando de elementos similares e antinómicos, e ainda, pertencentes ao 

'espirito' de uma mesma época, em muito contribuirão para uma compreensão da 

filosofia sadiana, o que nos obrigará, mais adiante, à retomada do tema. 

Considero sempre arbitrário eleger no interior de uma vasta produção 

uma obra especifica, considerada pelo crítico como a de maior valor e expressão de 

um determinado autor. São sempre os interesses de quem olha para o passado que 

determinam aquilo que dele será valorizado, ressaltado ou menosprezado. Enfim, o 

passado não tem um rosto, mas fisionomias, e estas são construídas enquanto 

'representações' por homens que em suas épocas convocam os espíritos do passado 

em seu auxílio. Há, entretanto, um conluio, uma cumplicidade que aproxima homens 

de épocas diferentes, passado e presente, 'sujeito' e 'objeto'. O passado é capaz de 

comunicar experiências, nós, entretanto, não temos acesso a elas, senão através de 

uma construção nova da experiência passada. 
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Concordo com os críticos que a compreensão do texto deveria respeitar 

o momento de sua produção. Entretanto, se é possível verificar como, a partir de um 

preciso e dado momento, o conjunto da produção de um autor se articula com o 

momento da sua produção, o procedimento não deixa, por isso, de ser arbitrário, 

afinal esta é uma característica inerente a todo o método. E a arbitrariedade do 

procedimento que nos permite entender o tempo de um evento, de uma vida, de um 

regime histórico, de uma mentalidade, como uma esfera que é permanentemente 

revisitada. Assim, a trajetória literária de Sade está sendo incessantemente 

reelaborada, seja através da revisitação do autor pelo próprio autor, seja pela 

posteridade que para o passado se volta. 

Eliane Robert Moraes (Cf. Moraes: 1989(2)) oferece sugestivas 

indicações para a interpretação e decifração da relação Sade e seu tempo. Se o 

pensamento sadiano constrói-se no interior da cultura iluminista, a trajetória 

prometeica do libertino - iluminando regiões que o próprio pensamento iluminista 

abandonou às trevas - apropria-se antropofagicamente desta cultura, subvertendo-a. 

Ora, se a história é feita de rupturas e continuidades, a filosofia sadiana ocupa, no 

interior da tradição do pensamento dionisíaco, um lugar privilegiado: o século XVIII. 

A racionalidade em Sade é levada às últimas conseqüências, é absolutizada e através 

deste exercício é decomposta, volatizando-se. Não há, portanto, tradição dionisíaca 

que prescinda do elemento apolíneo. Esta é a contradição sobre a qual o pensamento 

sadiano se constrói. 

O interesse dos leitores de Sade pode ser agrupado e subdividido em 

três grandes áreas do conhecimento, assim como nos propõe Favre. 
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"Sade est ainsi l'objet d'examens cliniques, qui se 
révèlent apparemment riches d'enseignement aux 
spécialistes(...) 
D'autres auteurs, adoptant le point de vu, très différent, 
de l'étude littéraire, ont entrepris d'examiner le style de 
Sade, d'analyser ses démarches et ses vues esthétiques, 
et de rendre compte des qualités romanesques et 
poétiques que, souvent, ils ont découvertes.(...) 
Enfin, les plus nombreux exégètes de l'oeuvre du 
marquis ont été attirés par les raisonnements 
philosophiques, par les développements théoriques qui 
l'imprègnent inlassablement au point d'en constituer 
apparemment l'essentiel." (Favre: 1967, p. 2) 

Penso ser necessário recorrer a esta síntese dos estudos sobre Sade, 

pois ela me permite situar o leitor em meu campo de interesse, que é o de localizar a 

reflexão filosófica sadiana no terreno da história das idéias. 

Posso afirmar que o acúmulo de estudos produzidos pela crítica até a 

nossa contemporaneidade e que tem em Sade seu 'objeto' são extremamente extensos. 

A princípio, o trabalho de leitura de Sade é uma tarefa para a eternidade, pois ele exige 

uma submissão à longa maturação do tempo. Acabo de formular um pressuposto 

inconcebível aos atuais modelos teórico-acadêmicos de produção do conhecimento, 

pois o utilitarismo, esta praga dos nossos tempos, está profundamente associado a uma 

valorização do quantitativo, nutrindo um reconhecido desprezo pelos valores 

qualitativos. Há quem possa dizer que tais definições são produtos do engano, mas 

creio que seria mais correto interpretá-las como verdades formuladas pela casualidade 

do erro. 

Quem se aventura, em nossos dias, à tarefa de estudar Sade, deverá 

'eleger', 'cortar', 'recortar', tornar viável o impossível. Procedimento, aliás, cada vez 

mais característico do tempo no qual vivemos, pois os meios que se oferecem à 

pesquisa fundam-se num estreitamento dos limites impostos pela sociedade e 

reproduzidos por suas instituições. 
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Mesmo quando recorri aos estudos - refiro-me àqueles produzidos no 

campo da teoria literária - sobre Sade, eu o fiz por entender que os mesmos 

contribuíam com a tarefa de revelar a minha própria leitura do pensamento filosófico 

sadiano. Espero que olhos ávidos não me condenem, ao notarem que parte da crítica 

sadiana está ausente de meu diálogo. 

A história das idéias, enquanto um campo de desenvolvimento do 

conhecimento histórico, caracteriza-se também por ser um desdobramento muito 

particular da história, trazendo em seu estatuto as marcas impressas da modernidade. 

Pode ser datada e reconhecida em Voltaire, particularmente em seu Tratado sobre a 

tolerância (Cf. Voltaire: 1993). Desenvolveu-se posteriormente em Dilthey, Sistema 

da ética (Cf. Dilthey: 1994); Ernst Cassirer, Ensaio sobre o homem (Cf. Cassirer: 

1994); Friedrich Meinecke e Karl Mannheim. 

A história das idéias não é assunto para espíritos altamente 

compartimentados. De certa forma, ela exige vôos que negam o espírito 

especializante do conhecimento contemporâneo. Entretanto, existem períodos 

históricos nos quais este trânsito das idéias se dá com uma maior desenvoltura, pois 

nele condensam-se para revisitação e balanço épocas passadas para as quais o 

homem dirige seu olhar. Este é o caso específico do século XVIII e este é também 

um de seus mais ricos patrimônios. Todas as análises do século XVIII convergem 

neste sentido; tomemos uma delas como exemplo. O trabalho de Peter Gay, O 

Iluminismo: uma interpretação (Cf. Gay: 1969), trata o século das luzes como um 

período de resgate da Antigüidade Clássica, para uma crítica dos valores produzidos 

pelo Antigo Regime, visando à construção de uma nova síntese, e identificando-a 

com a modernidade. Temos assim um tempo carregado de sentidos; passado, 
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presente e futuro agrupados na riqueza sintética de um tempo. Voltamos nossos 

olhos para o céu e observamos que a águia ao alçar vôo não necessita percorrer 

distâncias seculares tão longas. A Antigüidade bate às portas da modernidade. 

Poderíamos dizer que a história das idéias fornece, neste aspecto, uma 

noção de temporalidade ausente nos tratados de filosofia. Ou seja, ela é resultado das 

nupcias da disciplina história com a filosofia, privilegiadamente. 

A história das idéias não se limita à análise do pensamento dos grandes 

sistemas filosóficos ou de seus respectivos produtores, a história das idéias não se 

confunde portanto com a história da filosofia (Cf. Baumer: 1990). Senão, como 

poderíamos estudar Sade? E nem se trata, de um campo do estudo, voltado para a 

preocupação com as idéias que adquiriram 'grande difusão'. Ou, recorrendo à 

expressão utilizada por Fouillée, as 'idéias força', aquelas capazes de provocar 

impacto e marcar a ação do homem coletivamente. Não podemos tratar, portanto, a 

história das idéias como um campo de investigação histórica que tenha sido 

subsumido pela história social das idéias, como se esta última fosse uma síntese da 

primeira e da história social, ainda que reconheçamos a troca de experiência entre 

elas. Assim se expressa Dominick La Capra sobre este problema: 

"(...) Estas questões (aquelas formuladas pelos 
historiadores sociais) dizem respeito à natureza das 
mentalidades coletivas e à gênese ou impacto das idéias. 
Por vezes o ímpeto dos historiadores sociais parece 
imperialista: a redução da história intelectual (como a 
história das idéias é conhecida entre os norte-
americanos) a uma função da história social e a 
elevação dos problemas sociais ao estatuto de únicos 
problemas históricos realmente significativos." (La 
Capra apud Darnton: 1990, p. 175) 
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Entretanto, a historia das idéias não elege o pensamento enquanto 

esfera privilegiada e determinante da ação e do fazer humano, desconhecendo todas 

as outras linhas de força que orientam a fabricação da história. Portanto, não se trata 

de uma simples recuperação do 'idealismo', e nem mesmo uma concepção de que o 

pensar seja produzido por relações de determinação - ainda que em última instância 

- com aquilo que se convencionou chamar de 'infra-estrutura'. Darnton, falando dos 

grandes mestres da história, particularmente, de Burckhard e Febvre, convoca-os 

para auxiliar-nos afirmando: 

"(...) pois estes primeiros mestres atribuíam um 
considerável grau de autonomia às forças culturais. Não 
tratavam a cultura como um epifenómeno da 
sociedade." (Damton: 1990, p. 255) 

Creio que a estas contribuições formadoras da história das idéias 

devamos incorporar aquelas oferecidas pela filosofia nietzschiana, destacando o que 

nela por ora nos interessa, ou seja, sua capacidade de abertura teórica para uma 

genealogía dos valores morais, entre os quais as noções de 'bem' e 'mal', 'verdade' e 

'mentira', 'Deus' e 'natureza', 'tempo' e 'espaço', dentre outros. Identificamos aí um 

terreno propício para o desenvolvimento da história das idéias, ao notarmos que se 

abrem vias para a constituição de uma história dos conceitos que aparentemente não 

possuíam história. Valores estes que perpassam as mais diferentes sociedades e 

tempos históricos e no interior de cada um deles assumem distintas significações (Cf. 

Nietzsche: 1978). 

Tais valores Franklin L. Baumer denomina de 'questões perenes'. As 

'questões perenes' opõem-se, segundo Baumer, as 'questões oportunas' ou 

'temporárias', pois estas últimas dependem do tempo próprio no qual foram 
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produzidas e com ele se desatualizam. As 'questões perenes' correspondem às 

perguntas mais profundas que o homem elaborou sobre si próprio e sobre o universo 

(Cf. Baumer: 1990). 

Como articular este arcabouço teórico metodológico, próprio do campo 

da história das idéias, com o estudo da obra do Marquês de Sade? Estaríamos 

construindo através da obra do 'divino marquês' um trabalho de história social das 

idéias? Sade é, como buscarei mostrar através deste trabalho, um filosofo atípico em 

sua época e ele próprio inúmeras vezes anunciou a estreita relação entre a solidão e 

sua maneira muito particular de pensar (Cf. Roaunet: 1990). 

Atipicidade não significa descontextualização. O problema é que uma 

certa tradição ensinou-nos a ver uma época, enquanto conflito bipolar, na qual os 

agentes poderiam até metamorfosear-se, segundo as inclinações de quem a analisa. 

Caberia, portanto, a partir dos modelos pré-definidos, encontrar o lugar privilegiado 

do nosso 'homem de letras'. Oferecemos a este duas opções. Ensinamos a 

posteridade a identificá-lo no interior de uma destas duas opções. Mas, e se a 

realidade for mais rica que os modelos que inventamos para compreendê-la? E se nos 

enganarmos? Ou seja, se, contrariamente à idéia de bipolaridade, a realidade se 

revelar um caos de pluralidade^? Ainda assim a história das idéias que construímos é 

social. Suas linhas de formação nem sempre são muito nítidas, as correntes de força 

que a constituem nem sempre emanam de um mesmo ponto e nosso 'homem de 

letras' pode até reconhecer-se e identificar-se com uma ilha, ainda assim a história 

3Rompendo com a tradição filosófica que buscou verdades inscritas na natureza. Nietzsche não só 
afirmará que não é natural à natureza ser conhecida, como recusará toda e qualquer empatia entre o 
sujeito e o objeto do conhecimento, pois também não se encontra inscrito na natureza humana ser um 
animal conhecedor. Se a natureza não possui leis, regras ou ordem, todo o esforço em submetê-la a 
padrões de conhecimento, representa uma violência perpetrada pela busca da igualização do não igual 
(Cf. Nietzsche: 1978). 
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que produzimos é social. Sob este ponto de vista, a historia do moleiro Menocchio 

recriada por Cario Ginzburg (Cf. Ginzburg: 1987), serve-nos de inspiração. A 

originalidade do mundo mental de seu personagem não condiciona Ginzburg a 

expulsá-lo de seu contexto histórico. 

Evidentemente, o fato de referir-me a um século, caracterizando-o 

como que marcado pela pluralidade, não significa negar que este mesmo século 

passou para a posteridade com o título de 'Tempo das Luzes'. Felizmente, no mar 

que se quis crer homogêneo, despontam diferenças que não se apagam e estas são 

inúmeras, uma complexa rede de relações polarizadas, dentre as quais caberia 

destacar uma que assume relevância no pensamento sadiano: refiro-me àquelas 

formas de pensar que se agitam num mar revolto sucumbindo às forças da água, ou 

àquelas outras que optam pelo esforço maior de romper a correnteza. Creio que o 

pensamento sadiano situa-se dentre as segundas. 

O século XVni Francês é um testemunho temporal da riqueza de 

problemas que o atravessam. E um século de transição, um século de gestação. Nele 

podemos identificar as reminiscências: as polêmicas entre 'os antigos' e 'os 

modernos' (Cf. Monzani: 1995), a luta do velho e do novo regime, os conflitos entre 

o sagrado e o profano, a ciência e a fé. Como se numa única jornada os homens 

tivessem que recorrer a todo o aparato bélico produzido ao longo de séculos de 

história, acrescentando a este, aquele arsenal que estava sendo gestado na própria 

contemporaneidade do combate. Era necessário proteger-se, pois a jornada reservar-

lhes-ia todas as estações do ano, todas as catástrofes e os melhores tempos, o sol, a 

chuva, o frio e o solo árido. Passado e presente se atualizavam através do incessante 

desejo de conquistar o novo. Insisto, existem épocas nas quais as idéias alçam vôos 

16 



sem grandes esforços, o passado mais longínquo bate a nossa porta oferecendo-nos 

como segurança a tradição, no exato momento em que uma estranha e sedutora 

dama adentra nossa casa e revira-a de alto a baixo. Este é o século XVIII, este é o 

século de Sade. 

A ele, portanto, a 'perenidade' das idéias não é difícil de ser 

reivindicada. Não é estranho identificarmos, na tradição da literatura libertina, as 

contribuições de sistemas filosóficos como o estoicismo e o epicurismo: 

"(...) Aqui, encontramos uma série de convergências a 
nos comprovar que já os libertinos do século XVII 
tomam o epicurismo e o estoicismo como as principais 
matrizes filosóficas de seu sistema." (Moraes: 1992, p. 
20) 

Ao buscarmos os elementos formadores do pensamento sadiano, 

podemos nos deparar com sistemas filosóficos aparentemente deslocados no tempo. 

A ilusão se desfaz ao observarmos que o século XVIII constitui-se numa mónada, ou 

seja, numa unidade temporal que traz consigo os vestígios do passado e as linhas de 

força do futuro. Repetimos, o século XVIII oferece nitidez a esta concepção teórica. 

A noção de mónada em Leibniz, assim como esta nos é apresentada por 

Cassirer, contribui para a definição do complexo quadro que emerge do século 

x v m , oferecendo uma compreensão desta temporalidade como uma época, grávida 

de forças do passado, e ávida por um novo porvir. Uma unidade carregada de forças 

contraditórias. Um século em movimento, uma passagem, um continuum. 

"Continuidade quer dizer unidade na multiplicidade, ser 
no devir, constância na mudança." (Cassirer: 1994, p. 
53) 



Ou seja, o século XVIII, como o entendem Cassirer e também Baumer, 

está marcado pela noção de ser, sem, no entanto, haver abandonado o conceito de 

devir4. Empregando aqui a concepção de mónada leibniziana como instrumento de 

uma leitura possível do século das Luzes, chegamos à conclusão de que esta 

temporalidade está marcada por ser a 'expressão da multiplicidade na unidade' (Cf. 

Cassirer: 1994, p. 55). 

Apoiando-se em Leibniz, Cassirer alarga o campo do Iluminismo, na 

medida em que reconhece na mónada leibniziana não a homogeneidade de um 

pensamento uniforme, mas a tensão carregada por excessos. O Iluminismo deixa de 

ser um movimento interno ao século, para se transformar no próprio espírito do 

século. O que significa dizer, em outras palavras, que o século das luzes só pode se 

revelar se apreendido no auge de suas energias vitais e não em seu nivelamento ou na 

igualização destas. 

Por outro lado, o esforço de dar uma unidade a este movimento -

unidade esta exigida pelo próprio pensamento do XVHI, na medida em que este 

ainda gravita em torno deste centro que é a idéia de ser - impede a assimilação de 

outras formas de pensar presentes no panorama das idéias da época, pois a 

incorporação destas provocaria subitamente a implosão da frágil unidade. O conceito 

de mónada leibniziana só poderia ser aplicado ao século XVIII, se se admitisse um 

universo de idéias fragmentado, o que é absolutamente contrário ao espírito do 

conceito. 

4Apesar de haver consultado diversas edições do 'dicionário filosófico', concluí que a definição dada 
por Platão, e à qual Baumer recorre, empregando-a como epígrafe de seu livro, é a que melhor 
expressa o sentido aqui dado aos termos Ser e Devir. 

"O que é que sempre é, e nunca está em devir? 
O que é que sempre está em devir, e nunca é?" Platão, Timeu. 
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Entretanto, é preciso reconhecer que o consenso não reina entre os 

estudiosos que se propuseram a traçar um quadro explicativo das idéias do século 

XVIII. O trabalho de Pierre Chaunu, por exemplo, resulta de uma crítica dirigida aos 

historiadores das idéias que o precederam, particularmente, Paul Hazard, Koyré e 

Ernest Cassirer. O resultado desta crítica levou Chaunu a concluir pela necessidade 

de cruzar a história das idéias com os métodos de quantificação, através da estatística 

e da história serial: 

"Um sistema de explicação endógena, sem um olhar 
para os homens que trabalham e para as coisas, tão 
aperfeiçoado como o de Paul Hazard, Koyré ou 
Cassirer, não basta."(Chaunu: 1985, V. I, p. 31) 

O nível da história das idéias não é um espelho perfeito da dimensão do 

vivido, na ótica de Chaunu. Ou, inversamente, o plano do vivido não é a imagem 

ideal projetada pela filosofia do século XVIII5. O que levará alguns intérpretes a 

afirmar que o pensamento das luzes não se realizou, tratando-o como um projeto 

inacabado, desta forma, desejando reatualizá-lo. 

Mas, tomemos como referência um outro trabalho, que certamente 

enfrentou dificuldades semelhantes, na tentativa de oferecer resposta a um problema 

de difícil solução historiográfica. Quando Norbert Elias se colocou a tarefa de 

compreender a genialidade de Mozart, deparou-se com as mesmas interrogações 

formuladas por outros críticos, ou seja, como abordar as difíceis relações entre o 

artista único e o destino do homem chamado Mozart: 

"Com freqüência nos deparamos com a idéia de que a 
maturação do talento de um 'gênio' é um processo 

5Robert Darnton afirma, ironicamente, que se quisermos conhecer o mundo mental da França do 
século XVIII, não basta lermos Voltaire ou todo o 'pensamento letrado' da época; é necessário, diz 
ele, reconhecer e incorporar á análise histórica os 'filtros intermediários' que se interpuseram entre a 
'alta' e a 'baixa' cultura (Cf. Darnton: 1990). 
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autônomo, 'interior', que acontece de modo mais ou 
menos isolado do destino humano do individuo em 
questão. Esta idéia está associada a outra noção 
comum, a de que a criação de grandes obras de arte é 
independente da existência social de seu criador, de seu 
desenvolvimento e experiência como ser humano no 
meio de outros seres humanos. (...) Esta separação é 
artificial, enganadora e desnecessária." (Elias: 1995, p. 
53) 

Sintomaticamente, Elias, no próprio título dado ao seu trabalho, 

oferece a chave do enigma: 'Mozart, sociologia de um gênio'. Desejaria, em meu 

trabalho, apropriar-me destas contribuições metodológicas esparsas, permitindo 

capturar - no difícil pano de fundo que envolve o século XVIII - as idéias deste 

homem singular chamado Marquês de Sade. 

Um dos centros a partir do qual a análise de Annie Le Brun se 

desenvolve, gira em torno da idéia de que em Sade, o filósofo e a filosofia deverão 

'tudo dizer'. Não é, portanto, uma violência da interpretação e da crítica sadiana, 

partir de um outro pressuposto, que não aquele indicado pelo próprio filósofo? E aqui 

surpreendemos boa parte da crítica pisando em terreno pantanoso, no exato momento 

em que a flagramos pesquisando os elementos não revelados, o inconsciente na obra 

sadiana. Annie Le Brun insiste, não há ideologia em Sade. Afinal, a própria idéia de 

ideologia pode nos remeter a um conceito de verdade absoluta que estaria camuflada 

no discurso ideológico, conduzindo-nos, assim, a uma dicotomía entre aparência e 

essência, representação e a coisa em si. Conceitos negados pela filosofia sadiana. 

Não há idéia sem corpo, nem corpo sem idéia. Identifico, aí, a negação 

da metafísica, do idealismo e de todo sistema fundado na ruptura entre a teoria e a 

prática. Por isto, a 'filosofía na alcova' é um misto de experiência erótica e reflexão. A 

perspectiva adotada por Annie Le Brun, acima enunciada é, por fim, a mais absoluta 
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negação da ruptura entre vida e obra. Portanto, a vida encarna a obra e a obra encarna 

a vida. 

Tomando os problemas apontados até aqui como pressupostos da 

reflexão, pergunto: como penetrar no universo complexo do homem chamado Sade? 

Poderíamos, como comumente fez-se até aqui, partir das luzes produzidas por 

máquinas artificiais, que visam dissecar, esquadrinhar, observar laboratorialmente o 

comportamento do 'doentio ser', para então emitir o diagnóstico. E aí boa parte dos 

saberes produzidos são unânimes, o paciente sofre de grave doença; é necessário, pois, 

tratá-lo. O estranho corpo foi encarcerado, submetido a exames frenológicos, 

craniométricos, fisiognomônicos, posteriormente, foi levado ao divã para ser 

psicanalisado. Chegou-se a sugerir que sua obra deveria ser lida e estudada como uma 

produção ficcional, analisada recorrendo aos recursos da metalinguagem, entendendo-a 

como uma experiência da linguagem, criando-se, assim, uma ruptura entre a vida e a 

expressão literária sadiana. Tomemos alguns exemplos: 

"Quando começamos a descobrir Sade, êle já é um 
homem feito e não sabemos como se tornou o que é.(...) 
Desta deplorável lacuna resulta que a intimidade de 
Sade nos escapará sempre; tôda a explicação deixará 
atrás de si um resíduo que só a sua história infantil 
poderia esclarecer." (Beauvoir: 1961, p. 10) 

O ensaio de Simone de Beauvoir persegue este modelo explicativo, 

pondo na base do pensamento sadiano sua experiência sexual, lamentando não 

conhecermos sua história de infância. Provavelmente, a mesma queixa lacunar para a 

qual um ortodoxo terapeuta freudiano indicaria. Sintomaticamente em Rousseau, tal 

lapso é preenchido por suas Confissões, a partir das quais os analistas apontam para a 
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traumática experiência vivenciada por ele e cujo drama girou em torno do caso de 

desaparecimento de um pente (Cf. Starobinski: 1991). 

O século XIX - tempo que testemunhou a morte de Sade - já conhecia 

profundamente o desenvolvimento dos instrumentos analíticos do caráter. Aplicou-os 

aos estudos de Sade para então proclamar novas interpretações de sua obra: 

'Todavia a posteridade não ouvira a última palavra 
sobre os restos mortais de Sade. Alguns anos depois foi 
necessário exumar os corpos enterrados naquela 
determinada parte do cemitério. Tendo a notícia do feto, 
o Dr. Ramon esperou ansiosamente pela vez de Sade e 
conseguiu apoderar-se do crânio dele. Submeteu-o então 
a exame por Spurzheim, o frenólogo, que o examinou e 
deu sua opinião relativamente ao caráter do homem ao 
qual pertencera. Não havia sinal algum de excessivo 
desejo sexual, nem de beligerância, nem de crueldade. 
As duas características proeminentes, disse Spurzheim, 
eram a benevolência e a fé religiosa. O crânio era 
'semelhante em todos os pontos ao de um Padre da 
Igreja'." (Thomas: 1992, p. 205/6) 

Estabelecia-se assim aquela relação que Lacan construiu em torno de 

James Joyce: 'Le Synthome..., symptôme..., saint homme' (Cf. Lacan apud Outeiral: 

1995, p. 22). 

Já na biografia produzida por Jean Desbordes, este afirma estar tratando 

da historia de vida de um criminoso: apoiando-se na grafia dos textos e cartas redigidas 

por Sade, cruzando-as com a ciencia grafológica, o citado autor chega ás suas 

conclusões. Reconhece ainda, a contribuição de uma formação 'frouxa' na infância de 

Sade, agravando assim a carga de perversidade deste. Nomea-o, por fim, de 'maníaco' 

(Cf. Desbordes: 1968, p. 16/23). 

22 



Ainda no plano dos modelos utilizados para a abordagem da obra 

sadiana, chama a atenção as análises desenvolvidas no sentido da operação de uma 

ruptura entre a produção literária e a experiência de vida do escritor: 

"Pour quelles raisons cette société, cette culture 
s'obstinent-elles à voir dans une oeuvre de fiction, une 
suite de romans, un ensemble écrit, quelque chose de si 
menaçant qu'une réalité, seule, pourrait en être la cause 
(...)?" (Sollers: 1968, p. 48) 

Faz-se aqui necessário ressaltar dois elementos. Um primeiro diz 

respeito á impossibilidade teórico-metodológica de se estabelecer um corte entre a 

produção literária e a experiência vivida pelo autor. E verdade que por vezes, o 

próprio surrealismo - refiro-me ao surrealismo devido à importância que o movimento 

desempenhou na recuperação e interpretação inédita do pensamento sadiano - buscou 

instrumentos para operar tal cisão. Este esforço visava oferecer a mais ampla liberdade 

possível ao ato de criação artística, impedindo assim que a obra fosse submetida a um 

compromisso ideológico, tal como desejava o 'realismo socialista'. Se é verdade que o 

autor deva apropriar-se de tal liberdade, é também impensável que sua própria 

experiência vivida não esteja fornecendo combustível ao ato de criação. Os ensaios 

visando higienizar a obra sadiana, depurando-a dos elementos da vida, não seriam uma 

tentativa de transformá-la em algo mais palatável? 

Por outro lado, os fragmentos interpretativos citados indicam uma 

parcial justeza das observações de Philippe Sollers: a cultura moderna não está 

preparada para compreender Sade. Por quê? Pela opção feita pela modernidade de 

julgar o pensamento sadiano recorrendo ao mesmo instrumental que levaram-no ao 

enclausuramento. Se desejamos efetivamente penetrar o universo sadiano, devemos 
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partir de um princípio metodológico apontado pelo trabalho de Eliane Robert Moraes, 

no qual se afirma: 

"Resta saber se o leitor de Sade (e cada qual poderá 
confessá-lo na solidão da leitura) permite-se participar 
do espetáculo da libertinagem, deixando-se seduzir por 
seus atores, ou se mantém a distância e consegue 
escapar da ilusão. Resta saber o preço desta escolha." 
(Moraes: 1989 (2), p. 124) 

À certa altura da pesquisa, senti abater-se sobre mim todo o peso da 

opção. Compactuar com os paradigmas de nossa cultura moderna e mais uma vez 

condenar à marginalidade - em nome do conhecimento crítico - o 'objeto' de meus 

estudos ou; inspirar-me em um modo muito particular de filosofar, submetendo os 

valores de nossa cultura a um olhar avesso a eles6. 

Há, portanto, a possibilidade de pelo menos uma dupla escolha. A 

primeira sugere um abismar-se do leitor, sem que o ato constitua uma experiência 

completamente nova para ele. Como se Sade propusesse dividir a cena com leitores 

que tragam consigo suas próprias experiências no ato de abismar-se. Daí não é a leitura 

de Sade que se constitui num risco, mas ela é apenas um encontro, um encontro 

certamente privilegiado, mas ainda assim um encontro. Em verdade, o risco precede o 

encontro criador-leitor, e, quando este se dá, os atores nele envolvidos são capazes de 

exercícios de imaginação, conquistando assim o direito de penetrar em universos 

diferentes dos já conhecidos, sem, no entanto, a necessidade de protegerem-se e 

também de proteger as suas respectivas culturas, recorrendo sempre aos seus próprios 

juízos de valor. 

6Creio que o leitor já pôde pressentir a opção que fiz. Há muito que se anuncia a crise e a falência dos 
modelos tradicionais de produção do conhecimento. No tocante ao método, inspiro-me nas análises 
desenvolvidas por Alan Chalmers e considero oportuna a alternativa que ele nos oferece, fundando a 
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Este método, que poderíamos designar pelo nome de 'imaginação 

histórica', não é novo; é provavelmente tãó antigo quanto a história, pois exatamente 

assim, Heródoto desejava que os Bárbaros surgissem aos olhos dos Gregos, não como 

povos melhores ou piores, mas simplesmente diferentes. 

A segunda possibilidade de leitura de Sade, e a que mais prosperou, é 

aquela que interpôs entre o palco e a platéia um método. Um método, entretanto, 

estranho à obra, como se a aplicação dele significasse a reatualização permanente do 

julgamento de Sade. Aqui o método se constitui numa proteção, o leitor evita abismar-

se já que tal ato é uma experiência completamente nova para ele. Gilles Deleuze 

também elaborou críticas semelhantes e paralelas a estas, na leitura que fez da obra de 

Kafka (Cf. Deleuze & Guattari: 1977). 

A literatura pode, afinal, submeter o leitor a perigos? E o que Octávio 

Paz pergunta a si mesmo. Pode ela constituir um risco à nossa existência? Creio que 

todo leitor de Sade tenha formulado para si ao menos uma vez a mesma pergunta: 

"(...) Est-ce un auteur dangereux? Je ne crois pas qu'il y 
ait des auteurs dangereux; ou plutôt, le danger de 
certains livres n'est pas en eux-mêmes, mais dans les 
passions de leurs lecteurs." (Paz: 1994, p. 78/9) 

Quem se recorda do filme 'Uma leitora muito particular', adaptação do 

livro de Jean Raymond, intitulado La Lectrice, já pode imaginar onde desejo chegar 

(Cf. Raymond: 1986). Pois no romance de Raymond, a personagem principal 

desempenha o oficio de leitora, no duplo sentido do termo, uma leitora muito 

particular. Ela é contratada para realizar seu trabalho de leitura de diversos romances 

cientificidade do conhecimento nos chamados 'padrões contingentes ou implícitos nas atividades bem 
sucedidas' (Cf. Chalmers: 1994). 

25 



para vários ouvintes, até por fim, ser chamada a realizar a leitura de urna das obras de 

Sade a um pequeno círculo de senhores. Por que o trabalho não é levado a termo? 

É o próprio Sade que nos chama a atenção para dois aspectos da 

relação de sua literatura com o leitor. Diz ele: 

"Dirijo-me a pessoas capazes de me entenderem, e êstes 
haverão de ler-me sem qualquer perigo."7 

Ausência de perigo, é claro, para quem o lê. Mas não para quem é 

obrigado a lê-lo e nem menor perigo para os que 'sofrem' pela existência dos que o 

lêem. Entretanto, não há leitor ideal de Sade, pois sua literatura nasce marcada pela 

matriz que caracteriza sua filosofia, ou seja, se de um lado convoca a cumplicidade do 

leitor, por outro, há nela um visível desejo de pôr em risco o senso comum, as certezas 

herdadas e os juízos inquestionáveis. E através das palavras de uma das personagens 

libertinas que podemos compreender o sussuro sadiano: 

"Mes habitudes t'effrayeront; mon délire te 
scandalisera; mes besoins te fatigueront..." (O.C., T. 8, 
p. 312) 

Um segundo problema que se impõe ao leitor de Sade diz respeito ao 

lugar privilegiado para o ato da leitura. Este espaço chama-se alcova, pois Sade a 

transformou na sua metáfora de mundo. O espaço da alcova é ao mesmo tempo 

território da teoria e da prática, bem como centro de produção e reatualização do 

imaginário. Transferir a ação sadiana para um outro espaço, qualquer que seja, 

significa certamente higienizá-la e domesticá-la. Trata-se em verdade, de formular um 

modelo ideal de pedagogia. O modelo que melhor possa revelar ao homem sua 

condição. 

7Recorri a uma edição brasileira do texto de Sade, A filosofía na alcova, sendo que o fragmento acima 
citado se encontra na introdução da referida edição. A tradução para o português é de responsabilidade 
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O século XVIII testemunhou este debate, a partir do qual processou-se 

um importante deslocamento do centro de produção do conhecimento, buscando 

adaptar a elaboração do saber às novas exigências da 'democracia republicana' 

nascente. Tratava-se de substituir o velho modelo de instrução privada posta em 

prática pela figura do preceptor, do qual eram exigidas qualidades tais como: vocação, 

ciência, moralidade, firmeza e discrição; por um novo sistema de vida comum às 

escolas. Falamos de dois modelos, o primeiro de instrução, o segundo de educação. A 

desagregação do velho regime marca também o declínio do papel conferido à instrução 

em detrimento da educação (Cf. Hazard: 1989). 

Eis um dos principais empecilhos em incorporar a filosofia sadiana aos 

nossos meios modernos de produção do saber. Seguramente o saber sadiano se adequa 

melhor - sem, no entanto, conferir a ele alguma autoridade - às velhas instituições 

dominadas pelos 'preceptores do saber', cujas cadeiras deveriam ser ocupadas por 

professores imorais. Segundo a lógica sadiana, jamais se peca por exagero8. 

Lembremos, pois, que previamente ao início de uma das dissertações filosóficas 

conduzida pelos libertinos responsáveis pela instrução de Eugenie, solicita-se do 

'jardineiro', até então presente no espaço da alcova, retire-se. Esta imagem nos oferece 

com clareza a perspectiva cética cultivada por Sade em relação aos objetivos da 

educação pública. 

de Martha A. Haecker. A indicação bibliográfica completa pode ser encontrada na bibliografia deste 
trabalho. 
8Em sentido contrário ao homem excessivo e intuitivo, o homem do conhecimento moderno, guiado 
pelos conceitos, protege-se da vida, orientando-se segundo a metáfora nietzschiana: 
"Ele que de resto só procura retidão, verdade, imunidade a ilusões, proteção contra as tentações de 
fascinação, desempenha agora, na infelicidade, a obra-prima do disfarce, como aquele na felicidade; 
não traz um rosto humano, palpitante e móvel, mas como que uma máscara com digno equilíbrio de 
traços, não grita e nem sequer altera a voz. se uma boa nuvem de chuva se derrama sobre ele, ele se 
envolve em seu manto e parte a passos lentos, debaixo dela." (Nietzsche: 1978, p. 52) 
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O 'modelo educacional sadiano' pressupõe: forma, conteúdo e meios. A 

forma tomou o nome de alcova, os temas clássicos da filosofia seriam o conteúdo, que 

deveriam ser submetidos aos meios de produção da verdade, ou seja, aos princípios 

dos prazeres do corpo. O meio caracteriza-se, portanto, como uma permanente 

reversibilidade entre teoria e prática. Creio que resta definitivamente claro por que a 

pedagogia sadiana permanece à margem de nossos meios de produção do saber. Mas, 

para além do risco que a mesma representa aos sábios e eruditos modernos, é toda a 

estrutura e as instituições civilizacionais que, com ela, ameaçam ruir. Quando os 

preceptores libertinos de Eugenie fazem-na ver que o gozo não é um ato que possa ser 

compartilhado, condividido democraticamente e que, portanto, cada um deve servir, à 

sua vez, aos prazeres do outro - se o que se deseja é alcançar a máxima sensibilidade 

do corpo e não sensações marcadas pela mediocridade - , pois é melhor coroar dois 

reis em ocasiões distintas, do que frustrar a onipotência do gozo, é a idéia mesma de 

democracia, de divisão igualitária dos prazeres que está posta em risco. Desta forma, o 

que está em causa é o próprio fundamento que sustenta o chamado pacto civilizacional 

moderno. 

Ainda que meu interesse neste trabalho não seja o de estabelecer as 

relações entre as idéias de Sade e aquelas que descrevem uma história dos costumes do 

século XVIII, é impossível passar à margem das implicações decorrentes de tal 

diálogo. O problema que aqui está sendo posto é o de responder à pergunta: pode o 

contexto histórico de uma dada época ser suficiente para dele extrairmos os elementos 

necessários à compreensão de um pensamento? Creio que a boa resposta exige sempre 

um sim e um não, ainda que na maioria dos casos sejamos obrigados a abandonar o 
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'bom senso' em nome de um saudável fanatismo. Faço exceção e contento-me aqui em 

adotar a perspectiva do 'bom senso': 

'Tal capítulo da história da libertinagem confirma que o 
texto de Sade trama relações estreitas com a 
sensibilidade vivida por seus contemporâneos. A 
Sociedade dos Amigos do Crime representa, nesse 
sentido, uma recriação literária de fatos históricos, 
procedimento aliás que o marquês reivindica inúmeras 
vezes ao longo de sua obra." (Moraes: 1996, ps. 250 e 
251) 

Luiz Roberto Monzani chama a atenção para o cuidado que devemos 

ter com a identificação entre a literatura libertina e os costumes do século XVIII: 

"Procurou-se, muitas vezes, explicar essa literatura 
libertina através do libertinismo moral da época. Ela 
como que espelharia esse desregramento geral dos 
costumes. Essa tentativa, no entanto, esbarra em alguns 
problemas básicos. Em primeiro lugar, esse libertinismo 
de costumes é um fenômeno recorrente na história. 
Basta pensar, por exemplo, na Roma imperial ou em 
alguns momentos do Renascimento. Nem em um, nem 
em outro caso, pode-se falar na constituição de uma 
corrente literária. (...) Em segundo lugar, se 
examinamos a literatura libertina do séc. XVIII, 
encontramos nela características tais que se tomam 
muito difícil explicá-la por esta via. A principal parece-
nos, está na estreita aliança entre a tese de que o prazer 
(e, em espécie, o físico e, sobretudo, o sexual) é a fonte 
da felicidade e a tentativa de erigir em regra uma 
demonstração dessa mesma tese" (Monzani: 1996, p. 
194) 

Admitindo as dificuldades em circunscrever e dar conclusividade ao 

problema, creio que possa afirmar, ao menos, que a relação entre Sade e sua época só 

pode ser apreendida como produto de um autor que, contra as tendências de seu 

tempo, afirma o imaginário como fonte de potência do homem. O século XVIII 

testemunha um estreitamento das fronteiras do possível, um esforço em submeter as 

forças do caos àquelas da ordem. 
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LEITORES E LEITURAS DE SADE 
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"O inferno é o fogo do sol" 

(Raul Seixas) 
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O MAL, SADE E O SÉCULO XIX1. 

Pelas mãos de Sade podemos experimentar, na nossa inconclusa 

modernidade2, os prazeres e infortúnios do inferno, purgatório e paraíso. Certamente, se 

Dante estivesse entre nós, teria Sade como seu mestre e a ele confiaria a tarefa - naquele 

ponto por ele descrito como a 'metade do caminho da estrada de nossa vida' - de guiá-lo 

por este palco do coração humano. Para realizar tal experiência não poderia escolher 

melhor companhia. 

Sade influencia o século XIX e as marcas de sua leitura se encontram, seja 

na produção médico-psiquiátrica, seja na produção literária - particularmente nas 

tendências românticas do século XIX. Baudelaire, Flaubert, Byron, Shelley, Saint-Beuve, 

Rimbaud, Jules Janin - deixando ainda claros resíduos de inspiração nas filosofias de Max 

Stirner e F. Nietzsche. 

As relações da literatura sadiana com o 'roman noir' foram apontadas tanto 

por Maurice Heine, como por Annie Le Brun. Mario Praz perseguiu uma outra trajetória, 

buscando os elementos comuns e caracterizadores da literatura romântica, ou seja: a 

carne, a morte e o diabo, no ambiente sombrio que se formou à sua época. Praz inscreveu 

nesta tradição a obra sadiana. Os temas se comunicam de geração à geração, o que nos 

'Quero neste capítulo - menos do que esboçar a repercussão da obra sadiana nos séculos XIX e XX -
apontar para uma historicidade e formação temática - o mal e o imaginário - com as quais meu trabalho 
tem um imenso débito. Ainda que em determinadas passagens recorra a uma bibliografia periférica, este 
subcapítulo fundamenta-se na obra de Mário Praz. 
2Remeto o leitor ao texto de J. Habermas, pois com a frase: 'A modernidade - um projeto inacabado', o 
autor anuncia o centro de suas reflexões. 
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permite, por meio das análises de Mário Praz, identificar o legado sadiano na literatura 

romântica e particularmente na francesa do século XIX. Difícil não fazer coro com as 

críticas que Praz dirige aos pressupostos teóricos de Reynaud pois, segundo este último, o 

romantismo seria uma corrupção - gestada a partir do pensamento alemão - da 'pura' 

tradição literária francesa. Negando a possibilidade de circunscrever a idéia e a reflexão 

aos limites das fronteiras nacionais, Mário Praz libera as influências e constrói um jogo de 

reciprocidades, permitindo-nos ouvir os ecos das vozes do século XVIII em pleno XIX. 

Praz identifica Baudelaire como leitor de Sade. Mas creio que se poderia 

dizer mais sobre o ódio atraente que a filosofia do mal de Sade exerceu sobre Baudelaire: 

"En realité, le satanisme a gagné. Satan s'est feit ingénu. Le 
mal se connaissant étais moins affreux et plus près de la 
guérison que le mal s'ignorant. G. Sand inférieure à Sade." 
(Baudelaire apud Praz: 1966, p. 93) 

Refletindo em torno das relações entre as representações do vicio e da 

virtude, Juliette e Justine, respectivamente, M. de Lorsange anuncia os mistérios de cada 

qual: 

"Celle qui avoue ses fautes avec une telle candeur est bien 
plus près de n'en jamais commettre, que celle qui n'a jamais 
connu que de la vertu: la première sait à quoi s'en tenir, la 
seconde voudra peut-être essayer ce qu'elle ne connaît pas." 
(O.C., T. 8, p. 567) 

É preciso ir além dos limites impostos pela teologia cristã. Sade solicita em 

seu testamento de morte que sua lembrança se apague da memória dos homens. Depois 

tudo será silêncio. Ninguém haverá de chamar-lhe pelo nome. Nem por Deus, esta ilusão 

rasa do erro, nem por Lúcifer, este abismo infinito ao fiindo do qual se esconde toda a 
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verdade. A queda em Sade é purificadora. Eu sou, diria ele, aquele instante de verdade 

solicitado por toda a farsa. Eu sou toda a farsa também. Mesmo o fingimento requer um 

brilho de verdade, não!? Eu não sou Deus, sou maior que Deus. Pois ao reconhecer-me 

em minha miserável existência, prefiro não ser nada, e ainda assim, ser maior que Deus. 

Ainda que em minha minúscula grandeza. 

O mundo baudelairiano é governado pelo mal, assim como o é o mundo 

sadiano. Quando Baudelaire recupera Sade, reconhece a dissincronia do último em relação 

à sua época, ou seja, a natureza foi comumente tomada no século XVIII como fonte do 

bem e do belo. Entretanto, afirma Baudelaire, é a natureza que inspira o homem ao 

assassinato, a antropofagia, ao seqüestro e à tortura. Em uma palavra, a natureza só nos 

orienta para o crime: 

'Tout ce qui est beau et noble est la résultat de la raison et 
du calcul." (Baudelaire apud Praz: 1992, p. 143) 

A mulher constitui-se em heroína neste universo natural, pois, por sua 

própria condição, ela é portadora deste estado de inconsciência no qual vegeta o mal. Não 

é fortuito o fato de em Sade duas mulheres ocuparem o lugar de heroínas: Juliette e 

Justine. Contudo, nem todos os personagens sadianos, que expressam uma potente 

excessividade, são do sexo feminino. Mas ao buscar os contornos anatômicos da virtude e 

do vício, Sade 'casualmente' identificou-os às imagens de Juliette e Justine. A primeira, 

inspirando-se na natureza, adota o mal como princípio de sua ação. A segunda, orientada 

por uma moral religiosa, busca nela o guia para uma vida virtuosa. Até que a natureza 

venha a se constituir num obstáculo ao excesso vicioso de Juliette, ao mesmo tempo em 

que o Deus cristão acaba por perverter os bons princípios de Justine: 
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"(...), et que le mal que je fais, ou que je vois arriver aux 
autres, est pour moi le chemin le plus sûr d'arriver au bien." 
(O.C., T. 6, p. 357) 

É a própria Justine que reconhece, em meio à experiência pedagógica de 

sua infortunada trajetória: 

"(...) et c'est à force de vertu que je vais devenir 
criminelle." (O.C., T. 7, p. 92) 

O mal revela-se em toda a sua própria e pobre condição aos olhos de 

Juliette, enquanto a cegueira moral impõe constantemente a Justine a necessidade de 

entregar-se inconscientemente ao abrigo do mal. 

O mal e a natureza convocam a expressão que lhes deve dar uma 

conformação corpórea. Das núpeias entre ambos nasceu a imagem que adequou-se mais 

perfeitamente à figura da mulher, na medida em que ela foi comumente associada na 

história da civilização às configurações do mal, ao menos até o surgimento do movimento 

feminista. Assim, a literatura romântica foi permanentemente povoada por figuras 

femininas, pois podia-se através delas recuperar uma sensibilidade natural perdida. Não 

importando aqui, a qualidade ou o juízo de seus sentimentos, bastava encontrar-se nos 

limites ou à beira de um profundo abismo. Lugar privilegiadamente ocupado pela mulher: 

"A mulher é o contrário do dandy. Por isso ela provoca 
horror. A mulher tem fome e quer comer. Tem sede e quer 
beber. Está com o cio e quer ser fodida. Eis o seu belo 
mérito! A mulher é natural, isto é, abominável ... A mulher 
não sabe separar a alma do corpo. E simplista como os 
animais. Um satírico diria que é porque ela nada mais tem 
do que o corpo." (Baudelaire: 1988, p. 9/10) 

35 



I 

Não contentando-se ao lugar de porta-voz de uma metafísica do mal, a 

mulher incorporou à sua ação os pensamentos e as reflexões que escapavam ao 'ser' 

civilizado. A instabilidade era seu mot. Um permanente ciclo menstrual colocando na 

berlinda todas as formas de fixidez social. Um metabolismo hormonal que pôde, através da 

revolução russa, marcar uma época. Em fevereiro de 1917, enquanto os homens faziam no 

'front' a guerra civilizacional, lá estavam elas, saindo às ruas em completo estado de 

desafio às formas de autoridade instituída. Inaugurou-se, ali, um certo estado de pânico 

que assombrou todo o século XX. 

A literatura romântica está impregnada de personagens femininos que 

encarnam a mais explosiva ação, pois nelas, a duras penas encontramos o filtro 

intermediário designado pelo nome de razão. Entretanto, todo cuidado com as formas 

rígidas presentes nas afirmações categóricas, pois há beleza nesta maldade natural: 

"Ponas o universo inteiro em teu bordel, 
Mulher impura! O tédio é que te toma cruel. 
Para teus dentes neste jogo exercitar, 
A cada dia um coração tens que sangrar. 
Teus olhos, cuja luz recorda a dos lampejos 
E dos rútilos teixos que ardem nos festejos, 
Exibem arrogantes uma vã nobreza, 
Sem conhecer jamais a lei de sua beleza. 

O monstro cego e surdo, em cruezas fecundo! 
Salutar instrumento, vampiro do mundo, 
Como não te envergonhas ou não vês sequer 
Murchar no espelho teu fascínio de mulher? 
A grandeza do mal de que crês saber tanto 
Não te obriga jamais a vacilar de espanto 
Quando a mãe natureza em desígnios velados, 
Recorre a ti, mulher, ó deusa dos pecados 
- A ti, vil animal -, para um gênio foijar? 

O lodosa grandeza! O desonra exemplar!" 
(Baudelaire: 1985, p. 163) 
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Assim como as flores baudelarianas são más, as rosas sadianas seduzem 

pelo seu odor e ferem com seus espinhos. A diferença que Baudelaire estabelece entre G. 

Sand e Sade é a mesma existente entre este último e as mulheres: Sade conhece a beleza 

da maldade, entretanto, conduzindo-a aos extremos limites do conhecimento humano, 

lançou-se com ela no desconhecido, no abismo infinito da natureza humana. Assim, é o 

próprio Sade que nos descreve o percurso da trajetória: 

"Et vous, aimables débauchés, vous qui, depuis votre 
jeunesse, n'avez plus d'autres freins que vos désirs et 
d'autres lois que vos caprices, que le cynique Dolmancé 
vous serve d'exemple; allez aussi loin que lui, si, comme 
lui, vous voulez parcourir toutes les routes des fleurs que la 
lubricité vous prépare; convainquez-vous à son école que 
ce n'est qu'en étendant la sphère de ses goûtes et de ses 
fantaisies, que ce n'est qu'en sacrifiant tout à la volupté, 
que le malheureux individu connu sous le nom d'homme, et 
jeté malgré lui sur ce triste univers, peut réussir à semer 
quelques roses sur les épines de la vie." (O.C., T. 3, p. 
379/80) 

Ainda, segundo Mario Praz, a originalidade de Sade abriga-se na sua 

capacidade de inverter a lógica de 'Teresa filósofa', bem como o pensamento de Jean-

Jacques Rousseau. Pois se na filosofia deste último "Tutto é bene, tutto è opera de Dio", 

no pensamento de Sade "Tutto è maie, tutto è opera di Satana." (Praz: 1966, p. 94) 

Mais que os temas morte, incesto, natureza, é o tratamento dado a eles que 

permite aproximar Sade da literatura romântica. E ainda, segundo Praz, Sade condivide o 

mesmo ambiente dos escritores 'sombrios' ao introduzir seus personagens num mesmo 

clima que caracteriza o 'roman noir': uma jovem mulher, infeliz e perseguida, um tirano 

sangüinário e brutal, um valete sensível e virtuoso, um confidente sombrio e pérfido. Eis 

os ingredientes necessários para que, colocados frente a frente, possam extrair as mais 
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vividas emoções do leitor. Entretanto, não nos esqueçamos, nem só de emoções literárias 

vive o leitor. 

Guy Endore também ressalta a influência da literatura sadiana no século 

XIX, particularmente nos escritores da escola romântica, como. Flaubert, Dostoievski, 

Swinburne. 

"Sainte-Beuve, talvez o maior dos críticos de todos os 
críticos literários franceses, disse: 'Ouso afirmar, sem 
medo de ser envolvido numa polêmica, que Byron e o 
Marquês de Sade (se me podem perdoar mencionar os dois 
de uma só vez) provavelmente foram os maiores 
inspiradores da moderna tendência literária, o primeiro 
reconhecidamente, e o segundo ocultamente, mas não 
muito.' " (Endore: 1967, p. 325/6) 

Flaubert, por sua vez afirma: "Lê o Marquês de Sade, lê-o até a última 

página do último volume; isto completará o teu curso de moral e te dará uma visão 

brilhante da filosofia da História.'" 

Há um ceticismo flauberiano disseminado em Bouvard et Pécuchet. Estes 

personagens masculinos de Flaubert, degustadores do conhecimento, irão constituir-se no 

balanço crítico que o século XIX fará do otimismo filosófico do XVIII4. Mas ao 

folhearmos as obras de Flaubert, ao menos aquelas de maior impacto público, logo nos 

deparamos com Madame Bovary, que, para aquecer sua fantasia, sentia a necessidade de 

1er livros extravagantes em que pudesse encontrar quadros orgiásticos e situações 

3Conferir a já citada tradução de Martha A. Haecker do texto de Sade em língua portuguesa, 
"ítalo Calvino nos dá algumas indicações deste enigmático e enciclopédico trabalho, ao qual Flaubert 
dedicou os últimos anos de sua vida. Pois não eram só seus dois personagens copistas que se entregavam 
arduamente ao trabalho de pesquisa e leitura, mas o próprio autor reconhece haver lido mais de 1500 
livros para compor sua obra. Calvino nos oferece ao menos duas perspectivas de leitura crítica da obra de 
Flaubert, de um lado os partidários da tese de que Bouvard et Pécuchet revela todo o ceticismo, o 
deboche e a ironia diante da arrogância da ciência, de outro, situando aí a leitura de Raymond Queneau, 
que saiu em defesa da obra e do autor contra a acusação a eles imputada: 'Flaubert est pour la science' 
(Cf. Calvino: 1997). 
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sangrentas. Flaubert reconhecerá, através de uma carta datada de 15 de julho de 1839, a 

forte presença de Sade na história do pensamento: 

"J'aime bien à voir des hommes comme ça, comme Néron, 
comme le Marquis de Sade... Ces monstres-là expliquent 
pour moi l'histoire, ils en sont le complément, l'apogée, la 
morale, le dessert; crois-moi, ce sont de grands hommes, 
des immortels, aussi. Néron vivra aussi longtemps que 
Vespasien, Satan que Jésus-Christ." (Flaubert apud Praz: 
1992, p.161) 

Ao que tudo indica, também os Shelley conheciam a obra de Sade. Em 

1817, Mary Shelley havia concluído a criação de seu romance Frankenstein, 

introduzindo nele uma personagem dotada das mesmas características da 'Justine' de 

Sade. Ela também chamada 'Justine', mas 'Justine Moritz'. Sensível e virtuosa, vê-se 

repentinamente envolvida como a principal suspeita do assassinato de uma pobre criança. 

E tudo isto se passa no exato momento em que 'Justine' estava a um passo de coroar sua 

felicidade nos braços de seu amado, o poeta 'Clerval'. A inocente é encarcerada, 

processada e condenada à morte. Responsabilizada por atos cujo único artífice é 

Frankenstein, a criatura, 'Justine' é executada. O universo conspira contra o homem. 

Por fim, resta a dúvida pertinente. Heine, no diálogo que estabelece com 

Mario Praz, pergunta a este: se as qualidades de um bom escritor - como sustenta Praz -

fazem falta a Sade, e ainda, se o 'divino marquês' tivesse sido um artista e não 

simplesmente um pornógrafo, como o afirma Praz, qual a origem da enorme influência 

exercida pela literatura sadiana em todo o século XIX? (Heine: 1950, p. 272). Após 1er o 

ensaio de Praz é impossível não endossar a crítica a ele formulada por Heine. 

39 



Jamil Almansur Haddad, no prefácio ao livro Novelas de Sade, chama a 

atenção para a influência que o Marquês desempenhou nos escritores românticos 

brasileiros do século XIX, particularmente em Álvares de Azevedo, identificando ainda 

elementos 'sado-masoquistas' nos processos inquisitoriais instaurados no período do 

Brasil colonial, ou seja, aponta para práticas que pré-existiam à denominação patológica. 

As experiências 'sado-masoquistas' contaminaram e repercutiram - por meio da sátira, 

anedotas desrespeitosas e por vezes imorais - na obra de Gregorio de Mattos (Cf. 

Haddad: 1961). 

Evidentemente existem outros campos que foram profundamente 

influenciados, no século XIX, pela obra de Sade. Ainda que não seja meu interesse 

momentâneo dedicar-me ao estudo das relações entre Sade e a filosofia5 produzida no 

XIX, ou ainda, refletir em torno da apropriação que dele - Sade - lançou mão a 

psicopatologia6, caberia indicar ao leitor o parantesco e as relações estabelecidas entre as 

mesmas. 

No princípio do século XX, Guillaume Apollinaire sintetiza as relações de 

Sade com o passado próximo e anuncia as possibilidades futuras: 

3As relações filiais entre o pensamento de Sade com os fundamentos do anarco-individualismo de Stiner 
foram apontadas por inúmeros críticos, dentre os quais Brochier (Cf. Brochier apud Peixoto: 1979. p. 
221), enquanto Camile Paglia pergunta se Nietzsche não dedicou especial atenção à leitora da obra do 
Marquês (Cf. Paglia: 1992). Giacoia Júnior reconhece inúmeros aspectos e núcleos temáticos comuns, 
dedicando a Nietzsche e Sade um ensaio, no qual os identifica e os distingue (Cf. Giacoia Jr.: 1997). 
6 0 século XIX produziu uma importante, ainda que degenerada e degeneradora, contribuição 
interpretativa do pensamento de Sade. O termo sadismo surgiu em 1834 na oitava edição do Dictionnaire 
Universel, significando: "Aberração terrível da devassidão: sistema montruoso e anti-social que revolta a 
natureza". O ano de 1834 marca somente uma etapa na invenção do termo e na produção do mito. Em 
1891 o psiquiatra alemão Kraffi-Ebing oferece ao termo 'sadismo' um estatuto médico, na sexta edição da 
Psychopathia Sexualis. Será Freud, quem, na primeira metade do século XX, estabelecerá relações de 
complementariedade entre o sadismo e o masoquismo. Só em 1967, através da obra de Gilles Deleuze, 
Sade/Masoch, foi possível divorciar o casal (Cf. Delon: 1991). 
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"Este homem que nada significou durante o século XIX, 
pode muito bem vir a dominar o século XX." (Apollinaire: 
1970) 

Se hoje estamos em condições de poder julgar exagerada a afirmação de 

Apollinaire, quanto à influência de Sade no século XIX, podemos, entretanto, com ele 

constatar as marcas de uma releitura inédita de Sade no século XX. 

Ao invés de reconhecer o mal em si mesmo, o homem e a sociedade que o 

cerca, quiseram crer na salvação de seus semelhantes, exilando o mal que habita o homem 

e identificando-o às figuras da loucura. Uma destas imagens foi logo associada a tudo que 

lembra o nome de Sade. Sutil operação, que permitiu ao longo dos dois últimos séculos, 

extrair dos lábios da ignorância um leve sorriso de sarcasmo, sempre que aos ouvidos 

desta fez-se ouvir a palavra mágica: Sade. 

IMAGINÁRIO, UMA LEITURA DE SADE NO SÉCULO XX. 

Comecemos por meio de uma analogia dos tempos. Como a literatura 

sadiana repercutiu nos séculos que a testemunharam? A leitura de Sade no XIX estava 

comprometida pela fragmentação de sua obra, ainda quase desconhecida do grande e do 

pequeno público. É assim, pois, que Jean Raymond nos descreve o percurso do legado de 

Sade: 

"Nous avons vu Sade dans son enfer et dans son 
purgatoire. Entrons maintenant dans la période de sa 
divinisation: le divin marquis. 
Il était naturel que le surréalisme rencontrât le marquis de 
Sade sur son chemin." (Raymond: 1968, p. 241) 
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A trajetória está descrita. Sade vive o inferno em sua contemporaneidade, 

para só no século seguinte 'ascender' ao purgatório, influenciando a literatura -

particularmente a romântica - , a filosofia e os estudos psiquiátricos. Será por fim, através 

de Apollinaire, recuperando textos até então desconhecidos de Sade e fazendo publicar 

um estudo sobre o marquês em 1908 (Cf. Apollinaire: 1970), que se abrirão as portas para 

a divinização surrealista de D.A.F. de Sade. A obra do divino marquês influenciará, direta 

ou indiretamente, toda a geração de artistas surrealistas: sua sombra está presente nos 

manifestos do movimento, nos ensaios dos poetas Paul Eluard, René Char, na produção 

de Aragon, Artaud, na pintura de André Masson, no trabalho de Man Ray, na filmografia 

de Dali e Buñuel. Muito, muito particularmente em Buñuel. Sade adquire maior nitidez 

através dos cuidadosos estudos biográficos produzidos por Gilbert Lély (Cf. Lély: 1952) e 

Jean-Jacques Pauvert (Cf. Pauvert: 1986/89/90), bem como por meio dos ensaios 

interpretativos de André Pieyre de Mandiargues e mais recentemente de Annie Le Brun 

(Cf. Raymond: 1968): 

"Il nous semble que la lecture 'surréaliste' est celle qui a 
tiré le maximum de résonances de l'oeuvre de Sade, lui a 
conféré sa dignité littéraire, l'a restaurée dans sa vérité 
profonde et même sa beauté, et, finalement, a eu pour 
conséquence que nous croyons légitime de l'étudier 
publiquement aujourd'hui." (Raymond: 1968, p. 242) 

A rápida descrição desta trajetória de quase dois séculos de estudos da 

obra de Sade não nos impede de apontar para a persistência de questões certamente 

insolúveis. Trata-se de um problema fundamental, com o qual a crítica sadiana irá deparar-

se constantemente, o da identificação do pensamento do criador do romance, com aquele 

de suas criaturas personagens: 
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"Toutefois, il n'est pas sûr que l'on puisse conclure de la 
personnalité du héros à celle de l'auteur. Est-ce toujours à 
son héros que le créateur s'identifie? Qui peut nous assurer 
que Sade, lorsqu'il fait vivre intensément ses moines et ses 
grands seigneurs criminels et réduit au statut effacé de 
l'objet leurs pauvres victimes, ne se rêve pas à la place des 
victimes plutôt qu'à celle des maîtres?" (Picon: 1964, p. 55) 

A dúvida torna o 'caso Sade' ainda mais instigante, na medida em que o 

próprio autor jamais permitiu uma identificação imediata de seu pensamento com um dado 

perfil de seus personagens, fossem eles viciosos ou virtuosos. Tal problema já havia sido 

posto em causa por Jean Paulhan e creio que a questão permanece atual. Cada intérprete 

escolhe, segundo suas próprias tendências interpretativas, as cadeias de identificação que 

melhor lhe convém. Creio que Sade criou, através de sua obra, uma forma muito 

particular de expressar e conservar a complexidade de sua maneira de pensar, 

multifacetando-a em seus personagens, acabando por conferir à sua literatura uma riqueza 

de perspectivas, no interior da qual sua própria personalidade torna-se um mistério 

envolto pelas pluralidades: 

"Saint-Fond, segundo se diz, não é Sade. Certamente não. 
Um personagem nunca é o romancista que o criou. No 
entanto, o romancista pode eventualmente ser ao mesmo 
tempo todos os seus personagens." (Camus: 1997, p. 54) 

O romance sadiano permite um livre trânsito ao leitor, uma perigosa 

liberdade raramente reconhecida no campo da ciência, sedenta de sínteses. Como escritor, 

Sade excita o leitor, submetendo-o ao irresistível desejo de enredar-se em infindáveis 

armadilhas. Estabelece-se, entre ambos, uma relação tal qual a de um falso pastor que se 

volta para o seu rebanho, um rebanho de leitores. E quando se faz de Sade um pastor, a 
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responsabilidade é toda do leitor, será sempre do leitor. E o leitor não deve se furtar às 

responsabilidades: 

"Le surréalisme, Famoralisme contemporain ont vu dans 
Sade ce qu'ils ont apporté: ce que Breton dit de Sade est 
moins Sade que de Breton." (Picon: 1964, p. 57) 

O que nos resta é pôr-nos de acordo ou não com a interpretação alheia, 

recorrer e apoiarmo-nos nela quando tal nos interessa. Não foi este o procedimento do 

próprio Sade na construção de sua filosofia, emprestando a seus personagens seus 

próprios pontos de vista? Annie Le Brun reconhece em Sade um pensador ateu e 

materialista. Quem se assustaria em descobri-la, a seu turno, atéia e materialista? E o que 

revela Eliane Robert Moraes numa entrevista concedida por Annie Le Brun ao jornal O 

Estado de São Paulo. Apresentando ao público a escritora francesa, Moraes escreve: 

"Atéia, materialista e anti-feminista declarada, Annie Le 
Brun afirma, nesta entrevista, que a literatura deve ser, 
antes de mais nada, 'um agente de corrupção sem fim'." 
(Suplemento Cultura, de 23/9/95) 

Em seguida, a própria Annie Le Brun ataca a forma como Blanchot e 

Bataille entenderam Sade: 

"(,..)Blanchot, Bataille et leurs suiveurs ont infléchi la 
pensée de Sade pour la faire se conformer à leurs vues, à 
leur métaphysique de la négativité en marche" (Le Brun: 
1986, p. 152) 

Para realizar este exercício de adaptação do pensamento de Sade com o 

próprio, Bataille cria o personagem herói sadiano. Dentre o espectro de personagens 

virtuosos e viciosos, Bataille elege aquele herói que busca a morte, oferecendo assim um 
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perfil negativo da filosofia sadiana (Cf. Le Brun: 1986, p. 153). Entretanto, a afirmação da 

maldade, ou seja, o anúncio de sua primazia na natureza humana, operou uma ruptura ao 

nível da história das idéias, pois o mal deixou de ser aquilo que fora desde Platão, uma 

negação ou privação, assumindo na filosofia moderna as características de uma 

positividade (Cf. Monzani: 1995, p. 103 e 114). 

Há um papel apriorístico destinado ao leitor de Sade? Edulcorar seu 

pensamento ou revoltar-se contra ele são sentidos que só se manifestam na leitura e não 

desejo aqui negar que todas as sensações do paladar estão presentes no cardápio sadiano. 

Nego, entretanto, a conclusão a que chega George Bataille7: 

"Qui ne voit en effet que, prise au sérieux, une société ne 
pourrait l'admettre un instant? En vérité, ceux que virent en 
Sade un scélérat répondirent mieux à ses intentions que ses 
modernes admirateurs (...)" (Bataille: 1977, p. 202) 

A poética sadiana deve ser tomada a sério, pois ela é em grande medida o 

resultado da experiência do corpo e do pensamento, no interior dos limites formulados 

pelo 'real'. Não tomá-lo a sério significa não aventurar-se. Como quem passa a mão 

delicadamente por sobre os cabelos de uma criança que, assustada com os pesadelos da 

noite, acorda subitamente, só se acalmando ao ouvir a tenra voz que lhe fala: 'Tudo não 

passou de um sonho horrível'. Sade incita o leitor a um jogo de inversões, a partir do qual 

as interrogações tendem a multiplicar-se numa progressão geométrica, instaurando assim, 

o reinado da dúvida. Podemos, portanto, nos perguntar: não será a vida um longo sono, 

do qual a morte é apenas um despertar? Querem nos fazer crer que a leitura de Sade não 

'Bataille recorre ao mesmo raciocínio quando afirma: 'Entendons-nous; rien ne serait plus vain que de 
prendre Sade, à la lettre, au sérieux.' (Bataille: 1995, p. 83). 
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passou de uma tormenta noturna, quando na verdade, a tempestade aterradora é para 

Sade, cada segundo de nossos momentos de vigília. Quem edulcora então seu 

pensamento? Creio que menos quem se revolta ou com ele se identifica, e mais quem 

deseja apaziguar o espírito do leitor. 

Tomo agora emprestadas duas idéias formuladas por Jean Paulhan, 'Justine 

é Sade', derivando daí, a hipótese de um certo gosto pela prisão, cultivado pelo marquês 

(Cf. Paulhan. 1987). Um dos ensaios que compõem o livro de Paulhan intitula-se 

sintomaticamente: 'Le bonheur dans l'esclavage'. Ele servirá de prefácio à edição da 

Histoire d'O, da desconhecida autora Pauline Réage. Creio que estas citações sejam 

necessárias para circunscrever o lugar de minha leitura de Sade: a felicidade não é 

libertina, nem virtuosa: 'tout le bonheur est dans l'imagination', eis a idéia sadiana repetida 

inúmeras vezes em sua obra. Um dos personagens libertinos sadianos - Noirceuil - diz: 

"(...), ni dans le vice, ni dans la vertu qu'est le bonheur: 
c'est dans la manière dont nous sommes disposés pour 
sentir l'un ou l'autre, et dans le choix que nous faisons 
d'après cette organisation. Ce n'est pas dans le repas offert 
qu'est mon appétit, ce besoin n'est qu'en moi, et ce repas 
affecte très indifféremment deux personnes: il excite de la 
volupté dans celui qui a faim... de la répugnance dans celui 
qui vient de se rassasier" (O.C., T. 8, p. 344) 

No romance Aline et Valcour, a virtuosa Mme. de Blamont, mãe da 

apaixonada Aline, dirige-se quase nestes termos, ao amante de sua filha: "há uma soma 

quase igual de felicidade e de infortúnio suspensa sobre nossas cabeças, entretanto, aos 

olhos do Todo Poderoso é indiferente saber sobre quem se abate o bem ou o mal. É uma 

questão do acaso, e o maior de todos os erros é lamentar-se. Afinal, alguém pode crer que 

não haja prazer mesmo na excessividade do infortúnio?" (Cf. O.C., T. 4, p. 157). A ilusão 
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está para o infortúnio como o mel ao qual a mãe recorre para esconder da criança o gosto 

amargo do saudável absinto. A criança é iludida, mas o engano é doce (Cf. O.C., T. 4, p. 

160). 

Tal perspectiva de leitura me impede, seja de identificar Sade aos seus 

personagens libertinos, quanto àqueles virtuosos. Entretanto, há um parentesco entre 

'Justine' e o seu criador, que transcende os laços estabelecidos entre ambos na literatura. 

Partindo daí, qual a resposta que eu daria à interrogação formulada por Mandiargues e 

dirigida a Paulhan?: 

"Mais, si Justine est Sade, est-ce par dégoût de lui-même 
qu'il nous décrit sa triste héroine avec tant de mépris ou 
d'ennui et avec si peu d'amour?" (Mandiargues: 1967, p. 
238) 

Na tentativa de decifrar o mistério, retomo algumas passagens da 

correspondência produzida pelo divino marquês. A primeira delas, denominada 'Minha 

longa carta', escrita na prisão de Vincennes em 20 de fevereiro de 1781 e dirigida à sua 

esposa: 

Jogar alguém na prisão quatro ou cinco anos por uma orgia 
da qual se fazem oitenta semelhantes todos os dias em 
Paris! e vir dizer-lhe em seguida que ele deve alegrar-se por 
permanecer só quatro ou cinco anos na prisão e que se o 
importunam como se o fez, foi para convertê-lo ! 
(...) Todas as minhas aventuras se reduzem a três. 
(...) Não sou, portanto, culpado senão de simples e pura 
libertinagem, e tal como é praticada por todos os homens, 
mais ou menos em razão de seu maior ou menor 
temperamento ou pendor recebido da natureza.(...) 
Sim, sou libertino, confesso-o; concebi tudo o que se pode 
imaginar nesse campo, mas seguramente não fiz tudo o que 
concebi e com toda a certeza nunca o farei. Sou libertino, 
mas não sou criminoso ou assassino, e visto que me forçam 
a situar minha apologia ao lado de minha justificativa, direi, 
portanto, que talvez fosse possível que aqueles que me 
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condenam tão injustamente quanto o sou, fossem capazes de 
contrabalançar suas infâmias por boas ações tão 
verdadeiras quanto aquelas que posso opor a meus erros 
(...)" (Jornal 'Palimpsesto' n. 1, junho de 92, p. 9) 

Numa outra correspondência, Sade declara: 

"Não foi minha maneira de pensar que provocou a minha 
desgraça. Foi a maneira de pensar dos outros." (Sade apud 
Peixoto: 1979, p. 86) 

Há um ponto onde se cruzam a experiência de vida de Sade com aquelas 

outras experimentadas por seus personagens. Esta encruzilhada é o lugar estratégico para 

falar de Sade e, ao mesmo tempo, o que nos impede de associar, pura e simplesmente, 

suas criaturas com o criador. Sim, Sade é libertino, como ele próprio afirma, mas não 

realizou tudo o que imaginou. Ele é também Justine, mas diferentemente desta, Sade 

detém a consciência do mal, sabe, portanto, que a mais nobre ação traz consigo uma 

potência de vício. Sintomaticamente, Flaubert recomendava-o a todos os que quisessem 

aperfeiçoar seu curso de moral. 

Se Sade é efetivamente o apologista da libertinagem e esta é identificada à 

felicidade, como então decifrar os mistérios de sua desgraça? Como compatibilizar duas 

imagens excludentes? Os próprios surrealistas assim o descrevem: 

"Il ne fut jamais d'homme plus souverainement 
malheureux"* (Raymond: 1968, p. 246) 

E são ainda os surrealistas que nos chamam a atenção para esta: 

"parfaite intégrité de sa pensée et de sa vie" (Raymond: 
1968, p. 244) 

8 Jean Raymond cita em seu artigo um juízo formulado por Paul Eluard. 
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Seria necessário praticar uma verdadeira operação cirúrgica, rompendo os 

laços entre a vida e a obra de Sade, para poder associá-lo a um dos perfis que compõem 

seus personagens. Annie Le Brun é precisa na crítica, pegando pela veia o aparato 

montado pelos edulcadores da obra de Sade. 

"Très inquiéntante négligence d'être devenue la négligence 
majeure de notre modernité finissante: à savoir la criminelle 
légèreté de croire que les mots vivent indépendamment des 
choses et que les êtres vivent indépendamment des mots. La 
vie et la pensée de Sade viennent nous convaincre du 
contraire(...)." (Le Brun: 1986, p. 28/9) 

Em Sade a arte de escrever, contrariamente ao que foi dito por boa parte 

da crítica, não é um problema literário, mas existencial; ele deseja tudo dizer, pois almeja 

tudo conhecer (Cf. Le Brun: 1986, p. 204/5). O filósofo Bandole dirige-se nestes termos a 

Justine: 

"- Mais la philosophie, Justine, n'est point l'art de consoler 
les faibles...Je ne suis point consolant, moi, Justine; je suis 
vrai" (O.C., T. 6, p. 235) 

A verdade é que a volúpia reside tão somente na imaginação, e ela é 

deliciosamente alimentada pelos monstros que nascem dos caprichos de nosso espírito 

(Cf. O.C., T. 6, p. 256). 

Sade acaba de conceber uma forma de produção de conhecimento que 

subverte o 'estatuto' que normatiza a criação do saber moderno. Há um imenso fosso que 

aparta o saber sadiano do saber erudito, pois se o primeiro põe em risco - através do 

conhecimento - sua própria existência, o segundo - dissociando seu corpo de seu saber - , 

expõe nos salões um conhecimento esvaziado de sentido. Como afirma Sade, não há 
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corpo sem idéia, nem idéia sem corpo, uma existência põe em risco uma idéia, uma idéia 

põe em risco um corpo. 

No século seguinte, Nietzsche estabeleceria a diferença entre 'ser culto' e 

ter 'cultura histórica' nos seguintes termos: 

"Que se pense, por exemplo, um grego passando diante de 
uma tal cultura; ele perceberia que para os homens 
modernos ser 'culto' e ter uma 'cultura histórica' parecem 
tão solidários como se fossem um só e somente se 
distinguissem pelo número das palavras. Se então ele 
pronunciasse sua frase: alguém pode ser muito culto e no 
entanto não ter nenhuma cultura histórica, acreditariam não 
ter ouvido bem e sacudiriam a cabeça. Aquele pequeno 
povo bem conhecido, de um passado não demasiado 
distante - refiro-me justamente aos gregos - , havia 
preservado em si, no período de sua máxima força, um 
sentido a-histórico; se um homem contemporâneo tivesse de 
retornar, por magia, àquele mundo, provavelmente acharia 
os gregos muito 'incultos', com o que então o segredo tão 
meticulosamente oculto da cultura moderna seria 
descoberto, para a zombaria pública: pois, de nós mesmos, 
nós modernos não temos nada; é somente por nos 
enchermos e abarrotarmos com tempos, costumes, artes, 
filosofias e religiões alheios que nos tornamos digno de 
atenção, ou seja, enciclopédias ambulantes, e como tais, 
talvez, um heleno antigo extraviado em nosso tempo nos 
dirigisse a palavra." (Nietzsche: 1978, p. 60/1) 

Sade é um aristocrata erudito, mas levando o ato de conhecer ao limite da 

experiência, vivendo-o, distinguiu-se daquele saber enciclopédico ou saber da corte e dos 

salões aristocráticos. 

Teria algum outro escritor levado o conhecimento tão a sério no século 

XVIII como Sade9? A leitura que fez da literatura de viagem, das ciências da natureza e 

suas mais recentes descobertas, dos clássicos antigos, do 'humanismo' renascentista, não 

Sintomaticamente, Sade em hebreu sadik ou sedek, significa aquele que detém a sabedoria (Cf. Cain: 
1968, p. 279). 
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lhe era útil no sentido de transformar-se num compêndio encarnado, visando expor seu 

conhecimento nos salões da nobreza. As idéias fervilhavam, o corpo experimentava, 

transformando as sensações em novos elementos de reflexão. Deste ponto de vista não há 

nada de metafísico na filosofia sadiana. Um escritor é um escritor não por necessidade 

material, mas por imposição existencial, só esta pode se constituir na fonte geradora da 

literatura: 

"(...) ce n'est pas la peine de prendre la plume: personne ne 
te contraint au métier que tu fais; mais si tu l'entreprends, 
fais-le bien. Ne l'adopte pas, surtout, comme un secours à 
ton existence; ton travail se ressentirait de tes besoins; tu 
lui transmettrais ta faiblesse; il aurait la pâleur de la faim: 
d'autres métiers se présentent à toi; fais des souliers, et 
n'écris point des livres. Nous ne t'en estimerons pas moins, 
et comme tu ne nous ennuieras pas, nous t'aimerons peut-
être davantage." (O.C., T. 10, p.75) 

Annie Le Brun critica as análises propostas por Blanchot, Bataille e seus 

discípulos, no que diz respeito à defesa de uma autonomia da linguagem, no esforço 

destes últimos em querer dar vida às palavras independentemente das coisas. 

Particularmente na análise literária de escritores malditos, esta tendência em dissociar vida 

e obra prosperou de forma exemplar. Sade e Lautréamont mantém afinidades que 

ultrapassam o simples 'sadismo' presente na obra de ambos. Parte da crítica sadiana e 

lautreamontiana - e aqui Claúdio Willer refere-se em especial a Pleynet e Kristeva -

também reuniu-se sob um mesmo princípio: 

"Desconhecer o que hipóteses biográficas podem trazer de 
conhecimento adicional, em nome da autonomia do texto, é 
desumanizar e burocratizar a crítica. Ambos, pessoa e 
texto, são expressões da identidade." (Willer: 1997, p. 55) 
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Tais pressupostos aplicados a Sade, que passou quase trinta anos de sua 

vida nas prisões, parecem ridículos (Cf. Le Brun: 1986, p. 277). 

Sade era por demais cético em relação a esta invenção da modernidade 

chamada 'liberdade', para nutrir desejos de viver aprisionado, como quer nos fazer crer 

Paulhan: 

"Est-il rien au monde qui prouve mieux que l'homme n'est 
feit ni pour la liberté, ni pour le bonheur, puisqu'il ne flotte 
jamais entre ces deux situations sans être entouré des 
écueils qui doivent essentiellement détruire l'une ou l'autre, 
et qu'il ne peut jamais secouer un joug sans s'enchaîner dès 
le même instant sous un autre?" (O.C., T. 6, p. 352) 

Mas se a crítica no século XX, particularmente a surrealista, tendeu a um 

desejo de absolutizar o pensamento sadiano, identificando-o ora ao perfil de seus heróis, 

ora ao de suas vítimas - gerando assim uma estranha interferência, um desagradável ruído 

de comunicação - , existe também uma cumplicidade que, desconhecendo as distâncias 

temporais, fiinda uma aproximação entre Sade e os surrealistas. Desejaria ater-me aqui a 

um dos aspectos que marca esta empatia. A experiência vivida por ambos - Sade e os 

surrealistas - germinou no interior dos estreitos limites impostos pela sociedade a eles 

contemporânea. 

O imaginário, este centro propulsor de toda a criação literária sadiana, 

desenvolve-se primeiro como experiência de vida para em seguida, também, tomar corpo 

na obra de Sade. O século XVIII francês - tomado como momento de reatualização do 

discurso da modernidade - formulou, à experiência do imaginário, todas as recusas 

possíveis, criando através da sua negação as condições para uma eclosão violenta da 

capacidade imaginativa do homem. Como se o pensamento daquele século, pautado na 
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apologia do bom tempo, tivesse sido assim, o responsável pelo adensamento milenar de 

partículas que trariam a tempestade. Sob um céu de fim de século escuro, a única luz que 

se fez ver foi aquela produzida pelos raios que rasgavam o perfeito mundo ordenado da 

razão humana. Sade testemunhou a tormenta e tal qual um 'pára-raio', sentia-se ao abrigo 

do bom e do mal tempo, diversamente do espírito de sua época que sucumbia ao pânico, 

sempre que as negras sombras se formavam no horizonte. 

O quadro não sofreu grandes transformações passados quase um século e 

meio. Ao contrário, o pensamento racionalista buscou expandir suas raízes, amedrontado 

pelas novas teorias do XIX. O darwinismo - identificando o animal na origem da espécie 

humana - e a psicanálise - apontando para a árdua tarefa civilizatória de controle dos 

instintos - acrescentaram novos ingredientes e maiores dificuldades ao exercício da razão. 

Não bastassem estes complicadores anunciados no plano da teoria, as primeiras duas 

décadas do século XX forçarão o homem a defrontar-se com as manifestações práticas de 

sua própria selvageria e crueldade: os mortos se multiplicam nos campos de batalha da 

Europa. A razão astuciosa logo estabelecerá os laços de parentesco: é a animalidade e os 

instintos que se manifestam através da guerra, forças que orientadas pela desrazão, devem 

ser controladas por novos e mais profundos esforços da racionalidade humana (Cf. 

Baumer: 1990). Em meio aos abalos sísmicos e a um estreitamento ainda maior das 

fronteiras do possível, novos - porém nem tanto - gritos se fazem ouvir: dadaístas e 

surrealistas soltam a voz. Essa, por sua vez, junta-se aos ecos produzidos pelos uivos de 

horror daqueles que tombaram em nome do esforço civilizador. Diante do quadro, 

surrealistas e Sade anunciam as virtudes da crueldade: 
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"La cruauté n'est autre chose que l'énergie de l'homme que 
la civilisation n'a point encore corrompue: elle est donc une 
vertu et non pas un vice. Retranchez vos lois, vos punitions, 
vos usages, et la cruauté n'aura plus d'effets dangereux, 
puisqu'elle n'agira jamais sans pouvoir être aussitôt 
repoussée par les mêmes voies; c'est dans l'état de 
civilisation qu'elle est dangereuse, (...)" (O.C., T. 3, p. 
449/50) 

Ao que se sabe, comprovadamente a guerra é um fenômeno característico 

do estado de civilização. É em nome deste estado que os povos 'primitivos' da América, 

África e Oceania foram trucidados. Armado com as 'luzes' do século que o viu nascer, 

Napoleão Bonaparte marcha pela Europa em seu esforço civilizador. De seu lado, a 

loucura surrealista e sadiana foi responsável por quantos corpos caídos no campo de 

batalha? 

"Sem um elemento de crueldade na base de todo o 
espetáculo, o teatro não é possível. No estado de 
degenerescência em que nos encontramos, é através da pele 
que faremos a metafísica penetrar nos espíritos." (Artaud: 
1984, p. 126) 

Assistimos a dois espetáculos apresentados em dois planos distintos. Um 

primeiro, dirigido pela razão, tendo esta feito inscrever em todas as suas armas de morte a 

mesma frase: 'última razão do poder'. Neste palco, o moribundo se faz vítima antes 

mesmo de tombar ferido. Um segundo, guiado pelas forças imaginativas do homem, fez da 

crueldade um espetáculo do pensamento e das artes, expondo corpos dilacerados, cabeças 

decapitadas, membros esquartejados, espíritos retos torturados; em uma palavra, toda a 

raça de seres humanos é levada a ocupar a cena, pondo a nu as cruezas de uma realidade 

nada virtual. 
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Sade não foi o único filósofo do século XVIII a associar nobres reflexões a 

uma prática e a uma teoria libertinas10, assim como o surrealismo não se constituiu num 

movimento exilado às fronteiras do território francês. Mas creio ser relevante perguntar, 

por que as maiores expressões tanto num gênero como no outro deram-se no mundo da 

cultura e das artes francesas? Onde a tensão se fez mais aguda, o grito fez-se ouvir mais 

intensamente. Sade é um crítico privilegiado da civilização ocidental e o lugar ocupado 

pela sua crítica é um dos elos fundamentais que o ligam ao surrealismo (Cf. Le Brun: 

1986, p. II). 

Edmund Burke11 estabelece uma relação entre língua e cultura, que 

recentemente foi retomada por historiadores ingleses, em particular por Peter Burke, num 

conjunto de ensaios publicados no Brasil sob o título de A arte da conversação (Cf. 

Burke: 1995). Nestes, reafirma-se a importância da língua e da sócio-lingüística, como 

expressão e compreensão da história da cultura de um povo. Escreve Edmund Burke, em 

seu ensaio: 

"Pode-se observar que as línguas muito refinadas e 
louvadas por sua superior clareza e precisão são em geral 
desprovidas de força. A língua francesa apresenta essas 
características. Ao passo que as línguas orientais e a 
maioria das faladas pelos povos não cultivados são 
possuidoras de uma força e energia de expressão, o que é 
facilmente explicável." (Burke: 1993, p. 180) 

10Não é proposta deste trabalho estabelecer as relações entre a literatura libertina e a sadiana. mas cabe 
frisar que ambas reinventaram o sexo como veículo da reflexão filosófica (Cf. Damton: 1996). Entretanto, 
a literatura sadiana mantém-se como um capítulo à parte no interior da literatura libertina do século 
XVIII. 
nEdmund Burke, estadista e escritor irlandês, nasceu em Dublin a 12 de janeiro de 1729 e morreu em 
Beaconsfield, a 9 de julho de 1797. Representante do conservadorismo britânico do século XVIII, sua mais 
conhecida obra data de 1790: Reflexões sobre a revolução em França. 
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Há entre Sade e o surrealismo uma rede de vasos comunicantes, 

constituidos a partir da intrincada interdependência da língua e da cultura burguesa 

francesa12. Os traços da revolta em Sade e no surrealismo trazem as marcas de uma 

rebelião que vão além dos limites formais da língua - sabe-se o quanto os surrealistas 

experimentaram em matéria de linguagem - , dirigindo suas energias contra o coração, este 

centro catalisador e propulsor dos valores de uma nação, contra o que deveria ser a 

identidade cultural de um povo. 

Tomando para si a consciência de uma intercambialidade entre linguagem e 

cultura, Annie Le Brun se interroga: como um texto, uma experiência literária, pode ainda 

hoje rivalizar com um cotidiano repleto de monstruosidades e ainda assim chocar? As 

experiências nucleares, os campos de extermínio, os relatórios da Anistia Internacional, o 

espetáculo pirotécnico da recente guerra no Golfo chocam tanto o espectador quanto a 

leitura de Sade? E o que dizer dos chefes de estado que comandando guerras, carregam 

sobre seu dorso de heróis o peso de milhares de vítimas humanas? Será que o espírito 

corrompido do leitor é capaz de reconhecer o lugar do humano? (Cf. Le Brun: 1986, p. 

42) 

Tomemos um exemplo didático, é possível decifrar os segredos do coração 

do homem, a partir do espetáculo de uma tourada? Na medida em que ele esconde e 

revela alguns segredos da natureza humana, permite-nos uma compreensão mais nítida do 

12José Paulo Paes. no ensaio 'O surrealismo na literatura brasileira', busca visualizar a influência exercida 
pelo grupo que gravitou em torno de Breton, na literatura local. Identificando o surrealismo no Brasil com 
a batalha de 'Itararé' (o combate que não ocorreu, a influência que não se deu), reconhece na idéia de que 
'somos um país surrealista', os elementos negadores de uma maior influência do movimento na vida 
cultural nacional, repetindo um argumento do qual já se havia apropriado Mário de Andrade. Sob esta 
perspectiva, o Brasil é visto como o avesso da França: "(...) cujo bem-comportado e incurável 
cartesianismo vive repetidamente a exigir terapias de choque como a poesia de Baudelaire, Lautréamont e 
Rimbaud os manifestos de Tzara e Breton, o romance de Céline e Genet." (Paes: 1985, p. 99) 
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quanto nossa contemporaneidade é 'sádica'. Após haver testemunhado a crueldade do 

jogo que se desenrola na arena, poderia alguém insistir na definição do 'sadismo como 

uma patologia excepcional'? Não se encontra o espírito do homem civilizado 

definitivamente contaminado por esta excepcionalidade? O público sai da arena excitado 

pelas imagens ali testemunhadas, toma pela coleira os seus respectivos animais de 

estimação e parte para mais uma lição cotidiana de boas maneiras. Após o exercício 

catártico do sangue, um pouco de prática civilizatória. Teria o sonho francês de civilizar o 

mundo contentado-se à prática do adestramento animal? 

Há entre touro e toureiro um jogo desigual de forças, pois o toureiro 

conhece o segredo de seu oponente e faz uso deste segredo para vencê-lo à morte. Um 

espetáculo deprimente como o espetáculo da vida, senão raras exceções. Como 

compreender a sobrevivência das touradas, numa sociedade exageradamente 'polida' e 

'politicamente correta' como a sociedade francesa? Numa sociedade em que a marca que 

distinguía historicamente os homens revelava-se nas formas e características de sua 

aparência, Sade era, e é, inconcebível. Ah! Também tenho meus delírios sádicos, e estes 

se sentem parcialmente satisfeitos sempre que posso testemunhar a cena de um toureiro 

espetado nos chifres de um touro. Comandado pela musicalidade de sua própria füria, 

observo aquele bailar instintivo coroado por carne humana. Deliro quando, no mesmo 

instante, identifico nas expressões da platéia a agonia conjunta de toda a raça dos homens. 

Sade põe a nu a sociedade moderna e contemporânea. Também ele quis 

ver o homem-toureiro espetado nos cornos de um touro. Mas para o homem orgulhoso, 

tal sentimento é inconcebível. Da indústria da guilhotina que produz cabeças em cestos, 
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ao espetáculo da tourada, não há distância suficiente. Insisto, Sade é tão inconcebível 

ontem como hoje13. 

A interpretação surrealista de Sade, evidentemente, não se constituiu no 

único esforço aproximativo entre o século XX e a literatura produzida pelo marquês. Não 

faltaram leituras que identificaram o pensamento de Sade com a ideologia nazi-fascista, 

como se pode observar em artigo escrito em 1945, por Raymond Queneau. 

"Il est incontestable que le monde imaginé par Sade et 
voulu par ses personnages (et pourquoi pas par lui?) est un 
préfiguration hallucinante du monde où règne la Gestapo, 
ses supplices et ses camps." (Raymond: 1968, p. 247) 

Seguindo a mesma trilha percorrida por Queneau, Pier Paolo Pasolini 

dirigirá pouco antes de seu assassinato, o polêmico filme: A República de Salò, no qual 

aproxima a leitura que faz do livro, Les cent vingt journées de Sodome, com o modelo 

de República ensaiado por Mussolini, após sua fuga e refugio numa cidade ao norte da 

Itália chamada Salò. 

Sejamos claros, a obra de Sade é um espectro no qual a vida do autor se 

inscreve como mais um raio de luz. Se o espectro é decomposto e dele apropriamo-nos 

13Reafirmo a idéia já anunciada por Sollers, a filosofia sadiana constitui-se numa ameaça inadmissível à 
cultura moderna. É bem verdade que, desde o século XIX, Sade vem sendo lido, chegando a conquistar 
com Apollinaire e os surrealistas lume e brilho literário. No ano de 1966, a obra do Marquês chega a ser 
admitida publicamente como tema de debates acadêmicos, através do 'coloquio Sade' organizado pela 
Universidade de Aix-en-Provence. Entretanto, toda a iniciativa de publicização incontrolada de sua obra 
foi objeto, seja de processos judiciais - como nos atesta 'L'affaire Sade' (Cf. Garçon: 1957) - seja de 
compromissos prévios dos editores, visando controlar a distribuição no mercado das obras completas de 
Sade. 
Com o intuito de oferecer visibilidade documental ao argumento, reproduzo fragmento da nota inserida no 
volume primeiro da edição 'Oeuvres Complètes du Marquis de Sade', sob o título: 'Notre édition est 
réservée à une élite': 
"Au surplus, sur le plan pratique, nous ne pouvons que faire nôtres les conclusions de la Cour d'Appel de 
Paris, dont le jugement du 12 mars 1958, dans l'affaire de notre confrère Jean-Jacques Pauvert, témoigne 
d'une haute élévation de pensée. Après avoir décrit en quoi les oeuvres de Sade sont contraires aux bonnes 
moeurs, ce jugement va plus loin. Il indique comment ces oeuvres auraient pu être publiées sans que le 
délit soit constitué (...)" (L'Editeur: 1961) 
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dos feixes, os sinais luminosos nos permitem tudo afirmar: apologista do nazi-fascismo, 

libertário, feminista avant-garde, surrealista, ateu, satânico, panteísta. O tom polemista é 

necessário ao conhecimento, como a centelha à produção do fogo. Mas cuidado, pois 

trata-se de um meio, um rito oratório bem ao gosto dos sofistas. Dito isto, sinto-me mais 

à vontade para afirmar que Pasolini, Queneau e Camus14, neste aspecto, nada entenderam 

de Sade, pois só é possível identificá-lo, seja às utopias de 'direita' ou àquelas outras de 

'esquerda', se dermos adeus à biografia do autor, bem como àquela insistente idéia por 

ele formulada: 

"Il y a une somme à peu près égale de biens ou de maux, 
suspendue sur nos têtes, par la main de l'Éternel; mais il 
est indifférent sur qui elle tombe; je pouvais être heureuse 
comme je suis infortunée; c'est l'affaire du hasard, et le 
plus grand de tous les torts est de se plaindre...Eh! 
s'imagine-t-on d'ailleurs qu'il n'y ait pas quelque 
jouissance... même dans l'excès du malheur?". (O.C:, T. 4, 
p.157) 

Assim escreve Madame de Blamont a Valcour, impondo-nos a 

interrogação: se a felicidade pode ser uma fruição, seja do infortúnio, seja da 

prosperidade, qual é, portanto, seu segredo? 

Creio que Annie Le Brun traduziu poeticamente um elemento essencial à 

filosofia sadiana, ou seja, o lugar privilegiado da contradição no interior do pensamento de 

Sade. Dando o título de Soudain, un blôc d'abîme, ao conjunto de ensaios que compõe 

a sua interpretação da obra de Sade, a autora alcançou este lugar-síntese, sem dele abolir 

as forças em conflito que o produzem (Cf. Le Brun: 1986). A síntese não tem aqui 

14 Albert Camus dedicou à literatura sadiana uma atenção especial, reconhecendo na obra do Marquês o 
espírito da revolta absoluta. Ainda segundo Camus, esta revolta sem limites assumiu sua configuração 
histórica nas experiências totalitárias: "Com dois séculos de antecipação, mas em escala reduzida, Sade 
exaltou as sociedades totalitárias em nome da liberdade frenética que a revolta, na verdade, não exige." 
(Camus: 1997, p. 65) 
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nenhuma intenção de se tornar expressão da resolução dos antagonismos, ela é apenas a 

imagem, o flagrante do próprio momento de tensão, sem entretanto se confundir com ele. 

Le Brun consegue afirmar, através desta imagem poética, o território mais seguro da 

existência humana o vazio; porém, não um vazio qualquer, mas a solidez do nada. Foi 

preciso aguardar a leitura surrealista de Sade, para podê-lo resgatar de seu passado. 

Concebendo algo cuja beleza, - creio - pode ser comparada às 'Flores do mal' 

baudelairianas. 

A imagem criada por Annie Le Brun é dotada desta capacidade de traduzir, 

metaforicamente, todo o esforço filosófico sadiano. Como se o inventor solicitasse o 

decifrador, dotado de imaginação suficiente para revelá-lo ao leitor, mas num outro 

terreno que não o do estruturalismo, da psicanálise, da teoria literária e mesmo da 

filosofia. A sensibilidade e o faro surrealista permitiram-lhes identificar em Sade, o lugar 

estratégico da criação artística. Este território expandiu-se com Sade como resultado do 

jogo entre a excessividade de seu pensamento, em meio a um empobrecimento da 

realidade. O intérprete privilegiado de Sade será sempre alguém que tenha experimentado 

o sabor do excesso, não importa qual, desde que tenha alcançado através dele o ponto de 

saturação: 

"Mais à ce point de vue, les romans de Sade portent 
beaucoup plus loin que les systèmes de philosophie, parce 
qu'ils situent la vie en pleines contradictions, alors que les 
systèmes philosophiques s'efforcent de résoudre celles-ci 
en des harmonies supérieures." (Naville: 1964, p. 18) 
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O ABSOLUTO E O CONTRADITÓRIO 
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" 'Ele desce, ele cai' - eis vossa troça, 

a verdade é que desce sobre vós. 

Seu excesso de felicidade foi sua desgraça, 

seu excesso de luz acompanha vossa obscuridade." 

(Nietzsche: 1981, p. 29) 



Se pudesse representar minha interpretação da filosofia sadiana, recorrendo 

a uma figura geométrica, escolheria a imagem de um triângulo composto pelos vértices tal 

qual reproduzo logo abaixo: 

contradição1 

absoluto2 imaginação 

(constituído por unidades 

contraditórias) 

O principio gerador da filosofia de Sade fundamenta-se na idéia da 

permanente contradição que caracteriza todo o saber. Assim, o ideal do absoluto só pode 

se manifestar seja através da combinação de unidades contraditórias que, postas em 

relação, anulam-se mutuamente, seja através da imaginação. Transitando e elegendo 

objetos não casuais do conhecimento, busco na parcialidade deste fragmento oferecer ao 

leitor legibilidade à anunciada figura geométrica, dando-lhe configuração e corpo por meio 

da imaterialidade das idéias. 

'Contraditório (Lat. contradictorius). Dois conceitos são contraditórios quando a afirmação de um 
implica a negação do outro e quando a negação de um implica a afirmação do outro. (Cf. Japiassu: 1990. 
p. 58) 
Contradição. A relação que existe entre a firmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento; 
em particular: 

1. Entre dois termos, dos quais um é a negação do outro, como A e não A; 
2. Entre duas proposições como: 'A não é verdadeiro' (ou 'A é falso'). Mais especialmente, 

espécie de oposição que existe entre a universal afirmativa e a particular negativa, e entre a universal 
negativa e a particular afirmativa. (Cf. Lalande: 1996, p. 205) 
2Absoluto (Do Lat. absolutus). Perfeito, acabado, mas cujo sentido moderno sofreu a influência do radical 
solvere. Opõe-se em quase todos os sentidos a relativo. 

2. Metafísica. 
E. Aquilo que tanto no pensamento como na realidade não depende de nenhuma outra coisa e 

traz em si mesmo a sua razão de ser. 
F. Por conseqüência, num sentido mais fraco, e do ponto de vista da teoria do conhecimento: a 

coisa em si, o ser tal como existe em si mesmo, independentemente da representação que dele possamos 
ter (Cf. Lalande: 1996, p. 5). 
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UM MUNDO PERFEITO. 

Toda a forma concebida enquanto idealidade carrega consigo um devir de 

perfeição e esta é uma das marcas do pensamento iluminista. Mesmo quando nele se busca 

a multiplicidade, é para aí encontrar a certeza da unidade: 

"A diversidade, a variedade das formas é tão-só o 
desenvolvimento e o desdobramento de uma força criadora 
única, de natureza homogênea. Quando o século XVIII quer 
designar essa força, sintetizar numa palavra a sua natureza, 
recorre ao nome de 1 razão' " (Cassirer: 1994, p.22) 

A 'razão' passa a ser para a época, a negação do 'devir'. A essência 

potencial, comum ao passado, presente e futuro do homem. Um elemento latente em 

permanência. Há uma fé na unidade e imutabilidade da mesma, sendo ela idêntica em todo 

o indivíduo pensante, em toda nação, época e cultura. Mas é preciso acessá-la (Cassirer: 

1994, p. 23). Diversamente do século XVII, no qual acreditou-se que a 'razão' pudesse se 

revelar como fonte divina, o século seguinte inverteu a ordem de construção do 

pensamento. A 'razão' deixou de habitar as regiões celestes, onde o homem comungava 

com Deus, para transferir-se para a terra. E através da experiência que a 'razão' deve ser 

convocada. Por meio desta inversão, substitui-se o método dedutivo pelo indutivo: 

"O século XVIII confere à razão um sentido diferente e 
mais modesto. Deixou de ser a soma de 'idéias inatas', 
anteriores a toda a experiência, que nos revela a essência 
absoluta das coisas. A razão define-se muito menos como 
uma possessão do que como uma forma de aquisição. Ela 
não é o erário, a tesouraria do espírito, onde a verdade é 
depositada como moeda sonante, mas o poder original e 
primitivo que nos leva a descobrir, a estabelecer e a 
consolidar a verdade." (Cassirer: 1994, p. 32) 

É tarefa da ciência do século XVIII promover este desanuviamento dos 

céus carregados. Fazer ver o que há por trás desta aparente diversidade, desta enganadora 
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heterogeneidade. Um olhar mais arguto identificará a solidez de um céu límpido e nele os 

elementos estáveis e consistentes. 

A passagem do século XVII para o XVIII não marca sob este ponto de 

vista uma ruptura, mas sim um esforço superior, na medida em que a grande estrada 

aberta precedentemente não foi abandonada. Diferentemente do século XVII, o XVIII 

reconhece a provisoriedade permanente do conhecimento alcançado, tratando-o como um 

esforço sempre inacabado. Entretanto, jamais abrindo mão do fundamental auxílio do 

Deus ciência que, por meio da razão experimental, desassombra o mundo: 

"Quando se passa para o século XVIII, parece que esse 
absolutismo da unidade de pensamento vai perdendo sua 
potência, esbarrando em múltiplos obstáculos que o levam a 
admitir concessões. Mas a modificações e concessões não 
atingem, de fato, o próprio âmago desse pensamento; a 
fiinção unificadora como tal continua sendo reconhecida 
como função fundamental da razão." (Cassirer: 1994, p. 
44/5) 

A razão é esta capacidade criada pelo homem de aproximar duas grandezas 

distintas, extraindo como resultado desta operação uma terceira ordem ou grandeza, 

assumindo esta última o novo lugar de síntese. A razão almeja ser o ponto de confluência, 

de equilíbrio, a sobriedade diante dos excessos. Esta invenção se encontra na base de 

todo o pacto civilizacional, na medida em que este convoca para o convívio indivíduos 

diferentes. A síntese promovida por esta equação ganhou também o mítico nome de 

norma, e cabe a ela garantir a identificação de todos os indivíduos entre si: 

"Pois toda a norma pretende instituir-se enquanto exigência 
universal - a universalidade pertence ao próprio estatuto 
originário da norma, sem a possibilidade de definir-se como 
universal desvanece o próprio projeto de normatividade." 
(Bornheim: 1992, p.247) 
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Assim, é certo que a razão é um elemento do cálculo, entretanto, sua 

aparente neutralidade é projetada como ficção coletiva, com alto poder de convencimento. 

Cada pequeno detalhe da vida passa a ser submetido às suas operações, o que garante: 

"(,..)o caráter de uma inescapável funcionalidade à vida 
burguesa integralmente racionalizada, inclusive em suas 
pausas para respiração, (...)" (Adorno: 1986, p. 87) 

A imagem deste mundo ordenado, Sade criou a metáfora das alcovas e dos 

castelos que abrigavam as orgias e as dissertações libertinas. Estes territórios de fronteira 

situam-se entre o real e o imaginário. Há neles, portanto, ao menos estas duas dimensões 

da vida. Sob a dimensão do real, eles se caracterizam como reinos da norma, no qual os 

dias, as horas, os minutos adquirem utilidade e funcionalidade. Basta lembrar todos os 

rigorosos regulamentos elaborados pelas sociedades de libertinos, particularmente, o mais 

detalhado e minucioso dentre eles, ou seja, o estatuto normatizador dos Les cent vingt 

journées de Sodome. O espaço é geométricamente organizado, as roupas, as prescrições 

alimentares, a definição dos lugares e gestos, tudo tende a uma ordem totalitária: 

"Ce n'est jamais dans l'anarchie que les tyrans naissent: 
vous ne les voyez s'élever qu'à l'ombre des lois ou 
s'autoriser d'elles. Le règne des lois est donc vicieux; il est 
donc inférieur à celui de l'anarchie: (...)" (O.C., T. 9, p. 
133) 

Já, sob a dimensão do imaginário, os castelos e as alcovas adquirem a 

materialidade reivindicada pela fantasia, constituindo-se em usinas de crítica da noção de 

realidade e representação, bem como das manifestações decorrentes da crença. A usina 

seria, assim, uma espécie permanente de faculdade crítica do juízo, devorando corpos 

virtuais e produzindo prazer. 
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Há um fio de continuidade que cose razão, norma e método, buscando 

cobrir o corpo do homem moderno com o manto da ciência. Os 'avanços' alcançados pela 

física nos séculos XVII e XVIII, impuseram-na como modelo de verdade a todas as outras 

formas de conhecimento. Tendo sido exatamente ela - física - a responsável pela ruptura 

operada ao nível dos instrumentos de produção do saber: 

"Quando se presume que os métodos e padrões a que se 
chega dessa maneira sejam em geral aplicáveis à biologia, à 
psicologia, à teoria social e afins, tácitamente pressupõe-se 
que a física constitui o paradigma da boa ciência, a que 
todas as outras ciências devem aspirar." (Chalmers: 1994, 
p. 33) 

Exatidão, precisão do conhecimento passam a ser ideais do saber, tenha ele 

sido originado a partir de estudos de objetos tão distintos como a 'matéria' ou o 'homem'. 

Este perfil determinará padrões a serem perseguidos, particularmente, nos campos do 

conhecimento em que o método faz seus primeiros esforços. Mas tão importante quanto a 

produção é a difusão das novas descobertas. 

O saber produzido ganha, através da Enciclopédia, um veículo mental 

privilegiado de fixação das recentes invenções. A Enciclopédia pode ser vista como um 

grande esforço de condensação e difusão de uma história das idéias no século XVHI. Ela 

seria a síntese das sínteses de um conhecimento acumulado e expresso através dos 

verbetes do dicionário. Uma forma de oferecer ao espírito da época uma ciência ao 

alcance da mão. A Enciclopédia é o resultado da passagem da superficialidade do 

conhecimento, confiindindo-o com o próprio conhecimento da realidade. Como se o 

homem em meio a sua aventura tivesse se esquecido da farsa que o jogo representava, 

tendo tomado as 'aparências' como significações reveladoras da 'essência'. 
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Tomando seriamente o que deveria ser um simples jogo de retórica, o 

homem tornava-se orgulhoso de si, a ponto de sua arrogancia haver perdido toda e 

qualquer medida. Segundo o saber enciclopédico, este homem, tendo banido Deus, 

transforma-se, ele próprio, no centro do Universo: 

"Se banirmos o homem e o ser pensante e que contempla do 
alto a superfície da terra, o patético e sublime espetáculo da 
natureza não é mais que um cenário triste e mudo; o 
Universo cala-se, apoderam-se dele o silêncio e o tédio tudo 
se transforma numa vasta solidão onde os fenômenos 
inobservados se passam de modo obscuro e surdo. E a 
presença do homem que toma interessante a existência dos 
seres: e que há de melhor a propor para a história desses 
seres, senão submetermo-nos a essa consideração? Porque 
não havíamos de introduzir o homem na nossa obra tal 
como ele está colocado no Universo? Porque não 
haveríamos de fazer dele um centro comum?" (Hazard: 
1989, p. 200) 

Sade, farejando as tendências de sua época, empenhou-se, num certo 

sentido, na construção de um saber enciclopédico3. Mas, sob um outro ponto de vista, 

contribuiu para destronar o orgulhoso homem, concebendo um saber que é também 

contra-enciclopédico. Em sua obra, o homem ocupou a cena central, bem ao gosto do 

espírito de seu século. 

Devemos à crítica sadiana a perspicácia de ter reconhecido, em meio à sua 

volumosa literatura, o lugar de destaque e originalidade do romance: Les cent vingt 

journées de Sodome. Identificamos nesta obra uma riqueza descritiva das mais variadas 

patologias sexuais: 

"Uma coletânea inédita de psicopatologia de inestimável 
valor científico." (Peixoto: 1979, p. 105) 

3Brochier designa Les cent vingt journées de Sodome como uma obra de enciclopedismo sa tánico (Cf. 
Brochier apud Peixoto: 1979, p. 205). 
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Psicanalistas deleitaram-se, antes de debruçarem-se sobre ela, construindo 

as interpretações em torno das anomalias sexuais. Como, entretanto, podemos 1er este 

romance, se nos dirigíssemos para o espaço da alcova? Poderíamos dizer que Sade, em 

seu diálogo com o iluminismo, elabora a sua Enciclopédia adotando como perspectiva o 

ponto de vista da alcova? A lógica sadiana opera em vários sentidos, um deles pode ser 

apreendido sob a forma: ao invés de psicanalizar o homem, para integrá-lo à civilização, é 

a civilização que deveria ser psicanalizada para integrar-se à natureza. A razão sadiana 

seria o instrumento deste trabalho terapêutico. 

Esta enciclopédia de psico-patologia guardará para a nascente disciplina - a 

psicanálise freudiana - um patrimônio inestimável, um valor e uma riqueza inferida à obra, 

a mesma obra que Sade acreditou haver definitivamente perdido. Ele chora, lamenta o 

desaparecimento irreparável do Les cent vingt journées de Sodome, pois, para si, esse 

trágico acontecimento que o fez verter lágrimas de sangue, só se compara ao desastre que 

significaria a perda de todo o trabalho desenvolvido pelos enciclopedistas4 (Cf. Le Brun: 

1986, p. 25). 

A literatura sadiana é produto de uma experiencia singular, na qual estão 

envolvidos sua cabeça (idéias), seu corpo (sensações físicas) e as idéias e o corpo do 

4Sade escreve a obra Les cent vingt journées de Sodome, durante o período de sua prisão na Bastilha, 
ainda que reste a dúvida do momento preciso em que começou a escrevê-la. Utilizando um longo rolo de 
papel, medindo doze metros e dez centímetros de comprimento por doze centímetros de largura, Sade 
utilizou uma escritura microscópica, fazendo uso até dos espaços em branco que deveriam ser as margens 
do papel. Escrevia clandestinamente. Na passagem da noite de três para quatro de julho de 1789, o 
marquês é transferido da Bastilha para uma outra prisão, sem poder se fazer acompanhar de seus 
pertences. A Bastilha é tomada e Sade jamais reencontrará seu precioso manuscrito. Morrerá, acreditando 
havê-lo perdido para sempre. Somente em 1904, Iwan Bloch, sob o pseudônimo de Eugen Duhren, fará 
imprimir em Berlin o romance Les cent vingt journées de Sodome, numa edição de pequena tiragem e 
marcada por um tal número de erros tipográficos que a autenticidade do texto será posta em dúvida. A 
primeira edição crítica do romance data dos primeiros anos da década de trinta de nosso século (Cf. O.C., 
T. 1, p. 14-8). 
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mundo. E neste campo de batalha, Les cent vingt journées de Sodome pode ser visto 

como a crônica da guerra, ou a batalha narrada como um saber enciclopédico. Um saber 

enciclopédico que é ao mesmo tempo o olhar do único sobre o universal, ou a contra-

enciclopédia iluminista (Cf. Le Brun: 1986, p. 50/2). 

É através de um dos personagens sadiano, Valcour, - e não se pode 

esquecer que muitos elementos da biografia do criador se encontram em Valcour revelada, 

desde detalhes de sua convivência com o jovem príncipe herdeiro, seus desentendimentos 

com este, que os conduziram a uma violenta ruptura, até elementos de sua formação 

educacional na infância, que o levariam a crer que o mundo se encontrava aos seus pés -

escrevendo a seu amigo Déterville, que reconhecemos um dos projetos sadianos, Les cent 

vingt journées de Sodome. Uma enciclopédia dos vicios, destinada a se transformar 

numa pedagogia do desenvolvimento do crime: 

"(...), je voudrais, dis-je, qu'ils eussent une espèce d'arbre 
en relief, sur chaque branche duquel serait écrit le nom d'un 
vice, en observant de commencer par le plus mince travers, 
et arrivant ainsi par gradation jusqu'au crime né de l'oubli 
de ses premiers devoirs. Un tel tableau moral n'aurait pas 
son utilité?" (O.C., T. 4, p. 105) 

O racionalismo dos enciclopedistas e de Voltaire, o materialismo de La 

Mettrie, d'Holbach, o sensualismo de Locke, Condillac, constituem-se em grandes fontes 

da filosofia sadiana. Seus personagens souberam aproveitar-se das idéias nascentes, 

temperando-as com suas respectivas paixões e não se importando muito, se o princípio 

defendido hoje, fosse negado na manhã seguinte. Pois o que havia de atraente nos nobres 

postulados da filosofia, era a sua capacidade de acender o fogo das mais diversas paixões, 

alimentando por meio da combustão o mais intenso amor cultivado pelo século XVIII, o 

amor pela razão (Cf. Klossowski: 1985, p. 77/8): 
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"Les individus qui ne sont pas animés de passions fortes ne 
sont que des êtres médiocres. Il n'y aura jamais que les 
grandes passions qui pourront enfanter de grands hommes; 
on devient stupide dès qu'on n'est plus passionné, ou dès 
qu'on cesse de l'être." (O.C., T. 9, p. 131) 

O que importa não são as frias verdades anunciadas pela ciência, mas a 

criação de idéias que sirvam de alimento à paixão humana. 
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O ZERO E O INFINITO5 

O EU. 

Quando lemos os trabalhos de uma história da idéia de indivíduo ou 

estudos que tratam das relações entre a sociedade e o indivíduo na modernidade, quase 

sempre nos deparamos com parágrafos, capítulos ou ensaios dedicados a Sade (Cf. 

Watt: 1997 & Elias: 1994(1)). Entretanto, também no terreno de uma história da idéia de 

indivíduo, Sade mereceria ocupar um lugar à parte, pois: 

"Sade conduzirá o pensamento do isolamento humano a um 
ponto jamais atingido antes." (Todorov: 1996, p. 47) 

Mas, ainda no terreno do individualismo, o exacerbamento sadiano se 

alimenta e nutre a condição paradoxal do indivíduo moderno: o estado de barbárie social, 

a violência civilizacional são vistos sob a perspectiva da sanidade do exilado. Assim, Sade 

acaba por construir um juízo crítico e refinado a partir da ótica do corpo doente. 

José Paulo Netto identifica na obra de Sade o centro nevrálgico de seu 

sistema filosófico: a razão sadiana opera segundo uma lógica instrumental e só pode se 

realizar através do 'individualismo possessivo'. 

Este 'individualismo possessivo' indica uma subversão produzida no 

próprio campo da razão, pois esta última, expropriada de sua condição de objetividade, 

vegeta e agoniza, sem contudo perecer, submetida agora aos princípios da subjetividade. 

De uma razão prática migramos para uma razão instrumental: 

5 0 zero e o infinito, é o título que tomo, não casualmente como empréstimo, de um romance escrito por 
Arthur Koestler e publicado pela primeira vez em 1941. Nele, o autor narra a dramática experiência de 
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"(...), a passagem de uma racionalidade comprometida com 
a verdade da realidade a outra, centrada na inserção da 
volição do sujeito (burguês), na realidade, entretanto, 
visceralmente manipuladora - configura a clara emergência 
da racionalidade meramente operativa, instrumental." 
(Netto: 1986, p. 146) 

Repentinamente, podemos ser tomados pela impressão de estarmos em 

meio aos polêmicos debates que marcaram a decadência da Grécia Clássica: razão 

instrumental versus uma racionalidade comprometida com a verdade. Tucídides versus 

Heródoto, absolutistas versus relativistas e com estes toda a seita de sofistas. E claro, os 

tempos são outros, o que não nos impede de reconhecer o zumbido comum que os 

atravessa. 

E em torno deste debate que Netto introduz Sade, reconhecendo na obra 

dele a força que emancipa o sujeito burguês de todas as formas de tutela. No plano 

político, Sade estaria contribuindo para a formação do indivíduo-proprietário-burguês, 

enquanto esfera autônoma, ainda que inserida em uma dada organização social (Cf. Netto: 

1986, p. 152). A barbárie seria a radicalização do liberalismo burguês levado às últimas 

conseqüências, e Sade representaria, segundo José Paulo Netto, o esboço desta trajetória. 

Ainda nesta perspectiva, a obra do Marquês de Sade seria, segundo a filosofia kantiana: 

"o entendimento sem a direção de outrem" (Adorno & 
Horkheimer: 1986, p. 81) 

O caminho que devemos percorrer para associar o sistema sadiano às 

diversas formas de regime totalitário é, visto sob este ângulo, bastante curto. Entretanto, 

trata-se de um atalho. 

um homem - um antigo bolchevique russo -, vivendo os conflitos de seus desejos pessoais em meio às 
vontades e às crises de consciência coletiva. 
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Ora, mas o que é o 'entendimento sem a direção de outrem', senão o 

'entendimento dirigido pela razão'? Na medida em que o sistema filosófico sadiano 

incorpora as suas verdades, ele sistematiza seu conhecimento numa unidade e sob tal 

perspectiva Sade torna-se um pensador iluminista. Mas se admitimos, como fazem Adorno 

e Horkheimer, que o 'esclarecimento expulsa da teoria a diferença' - o que exatamente 

permitirá aparentá-lo aos sistemas totalitários - então reconhecemos Sade na contramão 

do movimento iluminista (Cf. Adorno & Horkheimer: 1986). Criticando as análises 

elaboradas pelos frankfurtianos, Vincenzo Barba afirma o equívoco de confundir Sade 

com os 'intransigentes propagadores do iluminismo': 

"Adorno e Horkheimer sembrano, dunque, innanzi tutto 
ignorare la direzione complessiva delia tormentata 
meditazione del márchese, la battaglia razionale, accanita e 
instancabile, che Sade conduce, per migliaia e migliaia di 
pagine, non solo contro Dio, la morale religiosa e la legge, 
apparati che contrastano le naturali disposizioni degli 
uomini, ma anche, come ha giustamente dimostrato 
Klossowski, contro la 'ragione normativa', cioè contro la 
ragione che, pur liberata dalla tutela teologica, continua ad 
essere 'una potenza dispotica, quasi religiosa' ( ..)." (Barba: 
1978, p. 219/20) 

Com um pouco mais de esforço e logo estaríamos prestes a reconhecer as 

filiações de Max Stirner para com a filosofia política sadiana (Cf. Stirner: s/a). Há sempre 

um odor de liberalismo contaminando os ambientes libertários; não é, portanto, de se 

estranhar o estabelecimento destes múltiplos laços de parentesco entre eles. 

Mas seria necessário retroceder a Hobbes para identificar os prenuncios de 

uma teoria sobre a diversidade das constituições individuais nos diferentes sujeitos e no 

próprio sujeito, bem como em torno da noção de relativismo que envolve as concepções 
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de bem e de mal. Tais preocupações se estenderão e persistirão no pensamento 

materialista do século XVIII: 

"Assim de Hobbes à Holbach e Sade, assistimos à 
cristalização da idéia de que, na sua condição natural, os 
homens são o lugar da manifestação de uma pluralidade 
indefinida de desejos (e prazeres), sem que haja nenhuma 
hierarquia, subordinação ou mesmo valorização". 
(Monzani: 1995, p. 86) 

A sensação produz o conhecimento, dirá Condillac. A diferença entre os 

homens e os animais é que aquele reflete sobre as sensações e as socializa através da 

linguagem. 

"Prazer e dor unem-se a quase todas as nossas idéias, tanto 
as de sensação quanto as de reflexão e também as mistas e, 
aparentemente, 'não existe nada que afete desde o exterior 
nossos sentidos ou nenhum pensamento escondido no 
interior de nossa mente que não seja capaz de provocar em 
nós prazer ou dor' " (Locke apud Monzani: 1995, p. 141) 

O prazer se identifica ao bem e a um estado de repouso, o mal se identifica 

à dor e a um estado de movimento, ainda segundo Locke. Entretanto, diferentemente do 

que encontramos em Sade, os pares em Locke são inter-relacionados e atuam de forma 

independente (Cf. Monzani: 1995, p. 142/3). 

Sensualismo, materialismo, individualismo, racionalismo, natureza e ciência 

são os princípios que estão a orientar as reflexões da filosofia contemporânea a Sade. 

Dificilmente o pensamento do século XVIII consegue escapar a estes conceitos 

operadores dos sistemas de idéias. Assim, também o conceito de natureza - com todas as 

implicações dele decorrentes para a produção da noção de indivíduo - será submetido a 

uma reelaboração, criando as condições necessárias para a redefinição das relações entre 
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indivíduo e sociedade, mas buscando garantir a intocabilidade dos fundamentos 

necessários à manutenção do pacto social: 

"Esse 'estado de natureza' não pode, por definição, ser o 
espaço da harmonia e da concórdia porque, na medida em 
que cada organização individual modela o desejo do sujeito, 
cada um obedece a uma lei ou regra que lhe é interna e da 
qual ele, sujeito, será a expressão. A ausência de uma 
Regra Universal que seja aceita por todos faz desse espaço 
o espaço do conflito." (Monzani: 1995, p. 87) 

Assim, o estado de natureza descrito por Hobbes, ainda que admita o 

estado de guerra permanente entre os homens - pois este é o estado marcado pela 

ausência de Regras Universais - pressupõe a coexistência entre os mesmos, o que significa 

dizer que o estado de natureza não é sinônimo de isolamento completo (Cf. Monzani: 

1995, p. 88). 

Sade criará uma filosofia fundada neste sujeito individual. Mas a 

individualidade sadiana está carregada de uma multiplicidade de desejos. E só através de 

um grande esforço somos capazes de dar visibilidade à unidade fundante do sujeito. Sade, 

em diversas oportunidades, convocará este sujeito individual, se ainda assim posso 

designá-lo, a expressar um sistema de idéias que lhe dê, sob as mais diversas perspectivas, 

as garantias que assegurem o estatuto de sua existência. 

Citando Fontenelle, Sade assim descreve o prazer solitário, que pode muito 

bem ser comparado àquele do escritor, flagrado no exato instante da produção de sua 

obra: 

"(...) il y a des plaisirs solitaires qui n'ont nul besoin de se 
communiquer, et dont on jouit très délicieusement, 
quoiqu'on ne les donne pas; ce n'est qu'un pur effet de 
l'amour-propre ou de la vanité, que le désir de feire le 
bonheur des autres; c'est une fierté insupportable, de ne 
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consentir à être heureux qu'à condition de rendre la 
pareille..." (O.C., T. 4, p. 237) 

Retomando os principios anunciados por Hobbes de que as regras e leis 

universais não estão inscritas na natureza e que as mesmas não são fruto de uma 

prescrição divina, declaro minha simpatia pela idéia de que também a moralidade moderna 

faz parte do jogo das 'invenções humanas', pois ela não se encontraria na origem de nossa 

natureza. Ela, portanto, teria sido criada pelo homem num dado momento histórico: 

"Em algum remoto rincão do universo cintilante que se 
derrama em um sem-número de sistemas solares, havia uma 
vez um astro, em que animais inteligentes inventaram o 
conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso 
da 'história universal': mas também foi somente um 
minuto." (Nietzsche: 1978, p. 45) 

Michel Foucault convoca Nietzsche para definir este momento de ruptura 

no sistema de idéias ocidental. Segundo o filósofo alemão, não só o conhecimento, mas 

tudo que a ele está associado ou dele deriva, traz as marcas do que chama 'invenção'. O 

que significa dizer que o conhecimento, as artes, as línguas, os costumes e a moral, não 

possuem uma origem inata ao homem, são manifestações criadas ou inventadas num e por 

um dado momento histórico. 

Em 1713, George Berkeley punha em dúvida a tão cara idéia de essência, 

afirmando que as projeções que fazemos nada mais são do que percepções individuais. 

Assim ele se perguntava: quando nos queimamos, sofremos. Mas podemos afirmar que o 

sofrimento se encontra no corpo cujo contato nos queimou? O açúcar é doce, o absinto é 

amargo: mas podemos dizer que a doçura está no açúcar e o amargo no absinto? Lembro-

me que ainda pequeno quebrei o vidro de uma janela quando nele identifiquei uma 

sombra. Disseram-me, em seguida, que se tratava de minha própria imagem nele refletida. 
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Pouco importava, afinal ela não estava mais lá. A 'essência' está no espírito que a produz 

e não na natureza das 'coisas'. Mas é a própria noção de 'essência' que se dissolve com a 

desagregação da idéia de uma imanência própria ao objeto. 

Estamos tratando de um daqueles problemas que conquistaram o estatuto 

de 'perenidade'. Atento às vozes que soam, ao longo do tempo, num mesmo diapasão, 

reconhecemos na persistência de sua modulação sonora, o desejo de comunicabilidade de 

um sentimento comum. Locke também afirmará a idéia de que temos conhecimento da 

aparência das coisas e não das coisas em sua natureza íntima (Cf. Monzani: 1995, p. 139). 

"Estabelecido o pacto, instaurada a soberania, constituir-se-
á a Lei que definirá o Bem e o Mal, o justo e o injusto, o 
virtuoso e o vicioso (...). Se no estado natural reinava a 
pluralidade, agora, introduzida a regra, o objetivo é 
introduzir, até onde isso é possível, a identidade, e eliminar 
as diferenças." (Monzani: 1995, p. 91/2) 

Entretanto, se não se encontra na natureza a fonte inspiradora da ordem 

social, de quais poderes ela emana? Pois, do ponto de vista da natureza, o social opera 

uma corrupção na organização individual dos sujeitos, obrigando-os a serem outros que 

não aquilo que realmente são ou pensam ser. Esta idéia obcecou a crítica rousseauniana ao 

'antigo regime'. 

Seguindo a lógica das máximas de La Rochefoucauld, os valores morais, 

todos sem exceção, só encontram sentido num egoísmo profundo e insaciável. Assim, 

vícios e virtudes se perdem num jogo de inversão: 

"Na maior parte das vezes nossas virtudes são apenas 
vícios disfarçados." (Condillac apud Monzani: 1995, p. 
101) 
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Sade alimentou-se destes estilhaços de idéias, sem 

fielmente a elas ou a uma delas. Os cacos reunidos contribuem, no 

de dar visibilidade ao processo de formação da obra sadiana. 

contudo, entregar-se 

entanto, para a tarefa 

O EU E OS OUTROS EUS. 

Aqui faz-se necessário abordar uma questão que me parece essencial na 

leitura do pensamento sadiano. Se vamos submeter um determinado modelo de sociedade 

á análise, segundo a perspectiva formulada na alcova, será fundamental apontar para as 

transformações que o século XVIII, ao mesmo tempo, testemunha e opera, e que dizem 

respeito à reelaboração das relações entre a esfera pública e privada. Se é verdade que: 

"Na alcova discutem-se virtudes e vícios; discutem-se os 
fundamentos das religiões, as vias da felicidade, a distinção 
clássica entre natureza e convenção. Contudo, os grandes 
temas da tradição são submetidos ao ponto de vista da 
alcova. A filosofia na alcova é a filosofia passada no crivo 
da alcova." (Lefort: 1990, p.253) 

No romance La philosophie dans le boudoir, os grandes temas do século 

XVIII serão formulados a partir de uma perspectiva única, rejeitada pela filosofia 

iluminista: a perspectiva da alcova. Entretanto, o terreno labiríntico oferece sérios perigos 

e estamos diante de uma das muitas encruzilhadas às quais o pensamento sadiano nos 

conduz. A autora de um ensaio sobre a filosofia sadiana adverte: 

"Essa distinção entre os campos filosóficos e moral cria as 
bases para a diferenciação entre o espaço privado e público, 
fundamental no pensamento de Sade. Este autor aponta 
para o declínio do espaço público, salientando que o agir 
verdadeiro só pode se dar no espaço privado. Este não se 
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constitui como espaço de reclusão, mas de subtração do 
império da lei, da convenção, da renúncia consciente ao 
social, necessidades estas que se impõem para que a 
natureza possa florescer. E por isso que a filosofia para 
Sade só pode ser concretizada na alcova (...)" (Amaral: 
1992, p. 73) 

Mas resta uma pergunta: por que, a partir do exercício filosófico produzido 

na alcova, é concebido um projeto modelar de república? Se, como afirma Claude Lefort: 

"A sociedade que melhor conviria a seus propósitos seria 
precisamente aquela que os ignorasse." (Lefort: 1990, p. 
253) 

O pensamento sadiano tende sempre a escapar dos territórios previamente 

definidos, dos campos de concentração das idéias, pois se trata de uma filosofia que se 

funda num permanente desejo de evasão. Sade não é um filósofo burguês em busca de um 

espaço que lhe garanta veracidade e liberdade intramuros. Se a dicotomía entre público e 

privado, sociedade e alcova, está instaurada, não creio que a filosofia sadiana nos permita 

concluir que o espaço do deboche possa ser identificado com o território próprio da 

liberdade. Ao contrário, penso que Sade parte de uma concepção pessimista da idéia de 

liberdade. 

Entretanto, toda a reflexão em torno da questão formulada por Lefort não 

pode perder de vista o fato de que o século no qual vive Sade testemunha profundas 

transformações na ordem e nas relações entre a esfera pública e privada. 

A idéia da duplicidade de papéis passível de ser desempenhada pelo gênero 

humano está posta em causa. Nesta discussão, cabe recuperar as influências da filosofia de 

La Mettrie na obra e pensamento de Sade, bem como o momento de ruptura entre eles, 

pois, se La Mettrie admite uma dissensão entre as verdades formuladas nos 'gabinetes' e 

aquelas verdades sociais que se assentam no erro - exatamente por serem produtos de 
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convenções sociais - Sade, em nome das verdades produzidas na alcova, convida-nos ao 

crime no exato momento em que elas entram em choque com as convenções sociais. Mas 

no limite, a alcova sadiana confunde-se com o sujeito que conquistou independência do 

objeto, uma plenitude ilusória da organização individual. Sade acusa La Mettrie de não 

levar às últimas conseqüências suas próprias considerações. Porém, creio que há uma 

outra ordem de problemas aí presentes e que fogem ao pleno controle, seja de Sade ou de 

La Mettrie. 

Esta distinção que o sistema filosófico de La Mettrie buscou operar 

mostra-se impraticável no universo do século XVIII. A ascensão de um cientificismo que 

a tudo nomeava desempenhou um papel fundamental na construção de uma 

individualidade tiranizada (Cf. Sennett: 1988). Enquanto a biografia de Sade indicava que 

o melhor sistema social para os libertinos era exatamente aquele que os esquecesse, a 

sociedade dava demonstrações de que não havia fuga possível. Naquele exato momento 

ela era esquadrinhada, mapeada de baixo ao alto6. 

As pesquisas estéticas de Charles Le Brun, a fisiognomonia de Lavater, a 

frenología de Gall, os estudos de Darwin sobre a expressão das emoções, a antropologia 

criminal de Lombroso indicavam mecanismos diferentes para um cálculo das aparências, 

oferecendo a possibilidade de decifração do homem moderno, pesquisando seu corpo 

sensível para encontrar uma interioridade calada (Cf. Haroche & Courtine: 1987). Ainda 

6Para uma melhor compreensão destas transformações, poderíamos destacar, além das referências citadas 
no corpo do texto, os trabalhos A condição humana, de Hannah Arendt O processo civilizacional e A 
sociedade de corte, de Nortbert Elias, a História do rosto, de Jean-Jacques Courtine e Claudine Haroche: 
e o conjunto de ensaios organizados por Philippe Ariès e Roger Chartier no volume 3 da História da vida 
privada. 
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que o ideal rousseauniano da transparencia não tenha sido realizado, este individuo estava 

sendo transpassado pelas luzes da ciencia. 

Durante o século XVII e ainda no XVIII, o ser e o parecer estão 

dissociados. Já no século XIX, ser e parecer são expressões de uma mesma unidade. A 

unidade é marca registrada da sociedade moderna. Há aí uma ruptura da modernidade 

com o seu passado, pois até então o sujeito que vivia em sociedade estava destinado a 

uma experiência de vida separada dele mesmo, fadado a ser uma máscara, e o espaço do 

exercício da política era ele próprio o território da ilusão. 

Sade se encontra em meio a este movimento, no ponto intermediário desta 

passagem histórica: de um lado a sociedade aristocrática e seu mundo fechado, de outro, o 

universo das sociedades democráticas de massa. Os personagens sadianos restarão, 

alguns, inscritos na representação do 'antigo regime', astutos, dissimuladores, cínicos, 

verdadeiros tartufos libertinos; outros, negando a ambigüidade dos sentimentos, as 

estratégias da aparência, representam claramente os ideais rousseaunianos da 

transparência. O indivíduo sadiano, entretanto, não pode ser representado nem pelo 

'velho' nem pelo 'novo' ideal, pois a unidade deste sujeito traz as marcas da 

multiplicidade contraditória de suas personalidades. 

Sob este ponto de vista e considerando os traços que caracterizam o 

'antigo regime', o maquiavelismo, ao formular o problema acerca dos fundamentos do 

poder político - ou seja, o reconhecimento de que o exercício de sua prática exige uma 

concepção do mundo como teatro, ou a admissão de um princípio de falsidade na base de 

seu fazer - decompõe as normas do jogo, tornando-o visível, pois: "O 'maquiavelismo' 

não é uma perversão do político, ele enuncia sua regra" (Cf. Haroche: 1987, p. 11). Ou, 
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dito com outras palavras, o sadismo existe muito antes de Sade, assim como o 

maquiavelismo pré-existe a Machiavel. 

Não casualmente, Machiavel é uma das grandes referências da leitura de 

Sade. Quem sabe, não estamos diante de um outro 'equivoco' de compreensão histórica, 

na medida em que Machiavel não inventa a condição perversa do exercício do poder, 

apenas a revela, pois a perversidade é condição inerente a toda idéia de representação (Cf. 

Haroche: 1987). Quando se pergunta onde e em que Machiavel baseou-se para nos 

considerar feitos de substância tão má, creio que a resposta possa ser encontrada por todo 

indivíduo que se decida a abrir a janela e observar o mundo chamado público. Deste ponto 

de vista, pouco importa se substituímos a prática política característica da sociedade de 

corte por uma outra fundada na idéia de democracia. 

Tendo chamado a atenção para este reordenamento público-privado 

testemunhado pelo século XVIII, retomo a questão formulada por Lefort, propondo que o 

problema seja pensado no interior deste processo de transformação: 

"(...), não se consegue perceber a razão pela qual o pequeno 
mundo da alcova é levado a forjar o modelo de uma 
República segundo seus objetivos. A sociedade que melhor 
conviria a seus propósitos seria precisamente aquela que os 
ignorasse." (Lefort: 1990, p. 253) 

Comentando o trabalho de Eliane Robert Moraes, Maria Rita Kehl afirma: 

"a filosofia sadiana concebe duas liberdades, uma lá fora e 
outra, bem mais vasta, dentro (da alcova, do castelo etc). 
Muito no espírito do que Hannah Arendt escreve sobre o 
conceito de liberdade sob o liberalismo, onde o exercício da 
liberdade só é possível no âmbito privado, ao contrário da 
democracia grega, na qual a liberdade só fazia sentido como 
prática pública, exercida na polis. A liberdade sadiana tem 
que se exercer entre quatro paredes, (. . .)." (Kehl: 1996, pág. 
331) 
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A questão da liberdade em Sade é um problema que exige, como tantos 

outros, uma decisiva recusa das resoluções que optam pela absolutização das polaridades 

nela envolvida. É preciso manter uma permanente tensão entre os pólos e perpetuá-la, 

enquanto dura a reflexão que traduz os contrastes do jogo. 

0 NÓS. 

Há utopia em Sade? A pergunta impõe imensos problemas e nos impede de 

oferecer uma simples resposta. 

O romance Aline et Valcour - considerado por um de seus biógrafos a 

obra-prima do Marquês e que estaria certamente ao lado dos grandes clássicos, tais como 

Decameron, Dom Quixote e Guliver, se não fosse a marginalidade ocupada pelo autor -

é definido por Gilbert Lely (Cf. Lely: 1952) como uma 'suma ideológica e passional'. Uma 

aprofundada exposição daquilo que pode ser considerado efetivamente como o 

pensamento político de Sade (Cf. Peixoto: 1979). 

Teríamos, então, em Aline et Valcour a expressão da utopia sadiana e em 

La Philosophie dans le Boudoir a interpretação crítica da filosofia política na conjuntura 

do século XVIII? Mais precisamente, na conjuntura da França revolucionária? Ou, como 

interpretar a utopia sadiana a partir da alcova? 

Já foi frisado por muitos comentadores que a filosofia sadiana não se 

distingue daquela produzida em sua época, pela forma, ou pelo estilo. Nestes aspectos o 

'divino marquês' recorre às formas clássicas, seja no romance literário, seja no teatro. A 
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genialidade sadiana é de conteúdo. A filosofia iluminista lançou mão, em muitos 

momentos, do romance filosófico como instrumento de ampliação do campo de difusão de 

suas idéias. O gênero epistolar também foi um recurso muitas vezes empregado. Aline et 

Valcour trata-se de um destes romances filosóficos narrados a partir da troca de 

correspondências entre os protagonistas. Pretendo, pois, abordar o romance partindo das 

idéias nele expostas. 

Tomo aqui a análise do pensamento político sadiano desenvolvida por um 

estudioso francês, Pierre Favre, numa obra intitulada Sade Utopiste (Cf. Favre: 1967). 

Nela o autor afirma que é difícil seguir o pensamento político de Sade através de suas 

obras, devido ao seu caráter dispersivo, confuso e contraditório. A oposição de Sade ao 

aparelho de Estado existe, é inegável, por sua experiência e trajetória pessoal, e seu 

despotismo sexual encontra barreiras intransponíveis nas regras normativas da sociedade. 

Favre concluirá em seu trabalho - através das descrições feitas pelo Marquês dos reinos 

de Butua e Tamoé, bem como por meio dos princípios da 'troupe' de Brise-tête e 

finalmente destacando do interior da A Filosofía na Alcova, o panfleto Franceses mais 

um esforço se quereis ser republicanos - ser difícil a tarefa de perseguir uma linha de 

coerência no pensamento político de Sade, pois este surge diante dos seus olhos repleto de 

contradições e disperso em tantas digressões filosóficas quanto são os personagens postos 

em cena pelo Marquês. Constata, finalmente, um fracasso no estabelecimento da utopia 

sadiana. Entretanto, não é esta a conclusão a que chegam alguns de seus críticos, Jean 

Fabre, Jean Paulhan e o próprio Lely. 

Creio que todo o problema na análise de Favre decorre de um equívoco 

original, ou seja, apontar para o fracasso do pensamento político sadiano só tem sentido se 
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se crê que haja em sua obra alguma espécie de utopia ou de ideal político a ser perseguido. 

A confusão, a dispersão só caracterizam a filosofía política sadiana se o intérprete procura 

nela o que não deveria ser procurado, depreciando o que, desde o início, deveria ter sido 

valorizado, o princípio da contradição: 

"En réalité, Sade ne nie pas plus le monde dans lequel il vit 
que les mondes imaginés par ses contemporains. A y bien 
regarder, Les cent vingt journées de Sodome ne propose 
pas un autre temps, tout au plus ouvrent-elles une 
parenthèse ahistorique; en s'écartant de toute société, elles 
ne proposent pas une autre société: l'association des quatre 
libertins est une enclave susceptible de fonctionner à 
l'intérieur de n'importe quelle société." (Le Brun: 1986, p. 
103) 

Em muitos momentos, a voz que Sade empresta aos seus personagens 

libertinos coincide com a aguda consciência crítica desenvolvida por uma aristocracia 

flagrada no momento de sua queda. A perda de seus antigos privilégios libera-a, 

permitindo-lhe ocupar o lugar de crítica dos novos tempos, tempos do devir de uma 

França revolucionária e republicana. O passado se desagrega, o futuro não lhe oferece 

nenhuma esperança, resta à aristocracia o papel ácido do olhar debochado. A crítica 

origina-se, assim, de um descompromisso, tal qual a imagem de alguém que vê à distância 

o momento transitório, reconhecendo nele os traços das antigas injustiças e as marcas das 

novas ilusões. Os libertinos aristocratas sadianos não são nem reacionários, nem 

revolucionários, são verdadeiros, são filósofos e anunciam a farsa que se esconde sob a 

roupagem das novas representações políticas. As revoluções nada mais indicam senão a 

passagem de mãos do usufruto das novas injustiças. 

Revelar, através de seus personagens, o nível alcançado pela consciência 

crítica não é uma característica tão somente da literatura sadiana. Giuseppe Tomasi di 
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Lampeduza também ofereceu ao protagonista de seu II Gatopardo, um aristocrata 

decadente - príncipe Fabrizio Salina - , a lucidez e a clareza para entender os papéis e o 

que representavam as forças em conflito na Itália garibaldina. Em 1791, o Marquês 

reafirma esta característica paradoxal inerente às suas próprias opções e escolhas políticas: 

"(...) na qualidade de homem de letras, a obrigação que 
tenho de diariamente trabalhar ora por um partido, ora por 
outro, estabelece uma mobilidade de que se ressente a 
minha maneira de pensar. Quer sondá-la? Ela não está 
verdadeiramente em nenhum dos partidos, é antes um 
composto de todos. Sou anti-jacobino, odeio-os até à morte; 
adoro o rei, mas detesto os antigos abusos; gosto de uma 
infinidade de artigos da Constituição, outros me revoltam; 
quero que devolvam à nobreza seu resplendor, pois tê-lo 
tirado não adianta nada; quero que o rei seja o chefe da 
nação; não quero a Assembléia Nacional, mas duas 
Câmaras, como na Inglaterra, o que dará ao rei uma 
autoridade mitigada, balançada pelo concurso de uma nação 
necessariamente dividida em duas ordens; a terceira é inutil, 
nada quero dela. Aí está a minha profissão de fé. O que sou 
eu, agora? Aristocrata ou democrata. Queira dizer-me, 
advogado, por favor, pois quanto a mim não sei nada." 
(Sade apud Peixoto: 1979, p. 180) 

A recusa sadiana em reconhecer um estado de perfeição presente nas 

diversas tendências 'representativas' do pensamento político de sua época, impedem-no de 

aderir integralmente a uma delas. Como se não bastasse, ele formula para si o problema: 

afinal, o que penso, o que sou? Ou, vendo Descartes através do espelho: eu sonho, eu não 

sou. A leitura de Sade autoriza-me a dizer que Isaiah Berlin não está de todo equivocado 

quando afirma: 

"Entre os escritores do século XVIII, talvez Sade e 
Deschamps tenham esprimido opiniões genuinamente 
relativistas tanto em relação aos fins quanto aos meios, mas 
foram figuras marginais e ignoradas." (Berlin. 1991, p. 71) 

Um passo além, na tentativa de compreender, segundo Berlin, o que seja 

relativismo: 
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"acredito que ele signifique uma doutrina segundo a qual o 
juízo de um homem ou de um grupo - sendo a expressão 
ou declaração de um gosto, de uma atitude ou ponto de 
vista ditados pela emoção - é algo em si mesmo, sem 
nenhum correlato objetivo que determine sua validade ou 
inexatidão" (Berlin: 1991, p. 76) 

Pode-se dizer, a grosso modo, que o século XVIII herda duas concepções 

bem distintas de filosofia da moral. Uma originada em Platão, que sustenta ser a virtude 

uma e sempre a mesma. Uma outra gestada em Montaigne, na qual afirma que cada nação 

forma da virtude uma idéia diferente. Helvétius reformulará o problema, oferecendo uma 

via alternativa, um caminho que visa fundamentar o relativismo em bases racionais: as 

diferenças de costumes não são, pois, julgamentos arbitrários - como aparentavam ser em 

Montaigne - , mas derivações de nossas experiências sensuais. 

Helvétius, perseguindo as pegadas do sensualismo de Locke, afirma que as 

idéias do bem e do mal são produzidas pelas sensações físicas de prazer e desprazer. 

Assim, o que é agradável é bom, o que me dá prazer é justo. E numa ótica rigorosamente 

materialista, os seres humanos estão impedidos de transcender a si mesmos, ou seja, de 

julgar os fatos segundo a consciência alheia. Coletivamente o homem é etnocêntrico, 

individualmente é egocêntrico. Entretanto Helvétius, pressentindo o abismo que se abre 

sobre seus pés, recua, estabelecendo uma distinção entre interesse particular ou privado e 

interesse público: 

"Um homem é justo quando todas as suas ações tendem ao 
bem público." (Helvétius apud Todorov: 1993, p. 65) 

E se os homens coletivamente não estão de acordo sobre o que seja 

interesse público, prevalecerá a opinião de uma maioria. Chegamos, assim, à seguinte 
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situação: o que do ponto de vista particular chamamos de egoísmo, vício ou cegueira, 

pode tornar-se virtude, probidade e justiça do ponto de vista público. 

Creio que se faz necessário estabelecer aqui alguns laços de reciprocidade, 

mas não exatamente de identidade. Certamente um dos problemas que se apresentou aos 

'homens de espírito' da França foi o de discernir em torno das relações entre unidade e 

diversidade, igualdade e diferença, ou ainda, entre o universal e o relativo. Estabelecerei 

um fio de continuidade que perpassa os termos desta relação: unidade, igualdade e 

universal; diversidade, diferença e relativo. Pois interessa-me apreendê-los na 

cumplicidade que os une: 

"Para o esclarecimento, aquilo que não se reduz a números 
e, por fim, ao uno, passa a ser uma ilusão (...). Unidade 
continua a ser a divisa, de Parmênides a Russel. O que se 
continua a exigir é a destruição dos deuses e das 
qualidades." (Adorno & Horkheimer: 1986, p. 23) 

O discurso universalista foi representado sob diversas figuras, sendo o 

etnocentrismo uma delas, em outras palavras, o desejo de erigir em valores universais 

aqueles da sociedade a que se pertence (Cf. Todorov: 1993, p. 21). 

E verdade que é bem possível, como o tentou demonstrar Rousseau, 

criticar o etnocentrismo sem renunciar ao universalismo. Rousseau consegue realizar esta 

operação afirmando que a idéia de universalidade não pode constituir-se a partir de um 

único particular, mas do entendimento entre os particulares (Cf. Todorov: 1993, p. 29/31). 

Uma segunda figura do universalismo é o cientificismo. A moral se dissocia 

da natureza, põe-se em luta contra ela, visto que as leis universais não podem ser extraídas 

de idéias subjetivas e marcadas por juízos de valor, tais como vícios e virturdes. 

Contrariamente ao pensamento relativista, que nos proíbe de julgar os costumes de um 
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país estrangeiro, não devemos tampouco julgar tais costumes por aqueles 

característicamente nossos. É necessário, para além do relativismo e do etnocentrismo, 

encontrar um ideal universal. É pois à natureza que devemos nos dirigir, estudando-a 

escrupulosamente e, para tanto, devemos recorrer à ciência como forma de desvendá-la. 

Somente através do estudo da natureza é possível, pensava Diderot, alcançar um ideal 

universal. 

A boa lei seria aquela que refletisse os segredos desta natureza e Diderot 

acreditava que nós a trazemos gravada no fundo de nossos corações. Ainda assim, a 

ciência se fazia necessária como forma de retirar as crostas que séculos de convenções e 

artificialismos formaram sobre o coração do homem. Rousseau, por vezes, um pouco mais 

cético, chegava inclusive a se perguntar se sob essa massa que desnaturalizou o homem 

ainda restava algo que pudesse ser chamado de genuíno. 

Se o homem fosse guiado pelas orientações de seu coração, o Código das 

Nações certamente seria curto, ou seja, haveria um mínimo de leis. Seguindo tal 

raciocínio, Diderot e Sade chegaram a conclusões muito próximas: 

"Se você se propõe a ser o seu tirano (do homem), civilize-
o; faça o possível para aprisioná-lo numa moral contrária à 
natureza; (...). Desconfie de quem quer impor a ordem" 
(Diderot apud Todorov: 1993, p. 37) 

O estado de civilização é um estado de crescente perversidade, pois, 

quanto mais moralizada, codificada, normatizada é a sociedade, mais perversa ela é (Cf. 

O.C., T. 4, p. 155). 

O que aparta, entretanto, Diderot de Sade é que aquele, diferentemente 

deste, reconhece a possibilidade de extrair do estudo da natureza, leis universais. E se as 

leis naturais, civis e religiosas não estão de acordo, o homem jamais poderá servir a vários 
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senhores, pois assim procedendo não servirá a ninguém. O homem está impedido de viver 

a heterogeneidade se deseja ser feliz. 

Tanto em Rousseau como em Sade, o estado de civilização se identifica ao 

momento de corrupção do homem, entretanto, onde Rousseau identifica o homem natural 

virtuoso, Sade aponta o homem natural vicioso (Cf. Le Brun: 1986, p. 100). Tomemos a 

clareza como nossa aliada, bem e mal, vícios e virtudes, felicidade e tristeza, nada mais 

são em Sade do que artificios. Como quem diz: vocês prezam os jogos lúdicos, com os 

quais se divertem, julgando-se mutuamente e para tanto recorrem à autoridade de valores 

inventados. Eu, então, mostrarei-vos que onde vocês crêem reinar o bem, impera o mal; 

onde crêem reinar a virtude, comanda o vício. Tudo se resume a um grande 'faz de 

conta'. 

Ou, como diz Le Brun, basta trocar as expressões vícios por virtude e vice-

versa, que logo descobrimos que Sade e Rousseau estão falando a mesma linguagem. 

Sabemos, entretanto, que não se trata de uma troca sem conseqüências (Cf. Le Brun: 

1986, p. 101). 

Diferentemente de Diderot, que acreditava que a natureza humana dependia 

apenas da biologia ou da zoologia, Rousseau afirmava a diferença entre o homem e o 

restante do reino animal, concluindo daí não ser o zoólogo quem detém a verdade da 

espécie humana, mas sim o filósofo (Cf. Todorov: 1993, p. 39). Desta afirmação, 

compreende-se que a idéia de liberdade humana em Diderot está condicionada a um 

determinismo integral. De seu lado, Rousseau propõe a busca deste novo tipo de 

fundamento, na liberdade e na vontade e não na natureza. Se Diderot e Rousseau 

pertencem à filosofia do iluminismo, apenas Rousseau é representante do humanismo: 
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"(...), embora opondo-se entre si, humanismo e 
cientificismo podem coabitar na filosofia do iluminismo." 
(Todorov: 1993, p. 41) 

O sonho da constituição de um Estado universal começa a adquirir 

contornos mais nítidos e será através do último Enciclopedista, Condorcet, que a 

transformação de um aglomerado de países constituindo um Estado Único adquirirá sua 

formulação teórica. Da natureza humana extrair-se-á uma razão universal, desta, uma 

justiça universal através de leis universais: 

"A difusão progressiva do Iluminismo levará os povos a se 
aproximarem: os preconceitos são múltiplos, a verdade é 
uma; conformando-se a ela os povos se assemelharão cada 
vez mais. Intensificarão as trocas de todos os tipos: 
comerciais, mas também espirituais, seja adotando a língua 
dos povos mais esclarecidos (ingleses e franceses), seja 
criando, com bases puramente lógicas, uma língua 
universal: sabe-se que em seus últimos dias, quando se 
escondia num porão da rua Servandoni, Condorcet 
trabalhava na invenção de tal língua." (Todorov: 1993, p. 
42/3) 

Nunca se esteve tão próximo deste ideal totalitário como nos dias de hoje. 

Basta observar o grau de homogeinização cultural e material alcançado 

contemporáneamente: 

"O esclarecimento é totalitário." 
(Adorno & Horkheimer: 1986, p. 22) 

Para solucionar os problemas de ordem racial na constituição de um Estado 

universal, Comte formula a tese da existência de três grandes faculdades humanas, cada 

qual associada a uma das raças: os brancos são os mais inteligentes, os amarelos trabalham 

melhor e os negros são os campeões do sentimento: 

"Pode-se imaginar o futuro Estado universal com suas 
fabricas em Hong Kong e Tóquio, suas universidades em 
Paris e Londres, e suas festas nos campos africanos..." 
(Todorov: 1993, p. 48) 



Pela perspectiva que estou dando ao problema, o positivismo comteano é 

somente um outro nome assumido pelo cientificismo iluminista, ou um de seus aplicativos. 

A crítica moderna ao reino da desigualdade e dirigida à sociedade de corte 

nada mais fez do que recriar a desigualdade sob novos termos. Se, até então, eram os 

laços de sangue que nos distinguiam, agora são a educação e as posses que determinam a 

desigualdade entre os homens. Ainda que Helvétius se esforçasse em negar a teoria 

aristotélica da desigualdade natural, extraindo da observação da natureza a tese de que os 

homens nascem iguais, basta um mínimo de sensibilidade para que todo o projeto utópico 

construído pelo século XVIII esvaneça. 

Em que consistiria, portanto, a idéia de igualdade? Voltaire assim a define 

no Dicionário Filosófico: 

"Sim, todos os homens usufruindo das faculdades inerentes 
à sua natureza são iguais; são-lo quando cumprem funções 
animais e quando exercem o seu entendimento. Mas têm 
necessidades; para as satisfazer é necessário uma certa 
organização e, assim, os homens subordinam-se uns aos 
outros. 'E impossível, nesse nosso desgraçado globo, que os 
homens vivendo em sociedade não estejam divididos em 
duas classes: uma, a dos ricos que comandam; outra, a dos 
pobres que servem; e estas duas subdividem-se em mil; e 
essas mil têm ainda diversas variantes.' " (Voltaire apud 
Hazard: 1989, p. 171) 

Eis na concepção voltairiana todo cinismo que envolve a difícil definição do 

que seja a igualdade. Já na filosofía de d'Alembert podemos reconhecer - através da carta 

enviada por este a Frederico II - sobre que bases se assenta a idéia de desigualdade, pois, 

diz ele, observando a natureza que: 

"Seria insensato pretender igualar as classes: basta que os 
homens sejam iguais perante a lei e que o nascimento não 
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confira privilégio algum: nisso, e apenas nisso, consiste a 
igualdade." (d'Alembert apud Hazard: 1989, p. 170/71) 

O direito à propriedade constitui-se, assim, num dos fundamentos da 

desigualdade entre os homens. Evidentemente, nem todo discurso filosófico admitia, no 

agitado século XVIII, a intocabilidade da propriedade. Este é um dos tons produzidos por 

Morelly em seu Código da Natureza, datado de 1755: 

"I. - Nada, na Sociedade, pertencerá singularmente nem 
como coisa própria a ninguém, à expceção das coisas que 
esse alguém utilize realmente, quer para suas necessidades, 
quer para os seus prazeres ou para o seu trabalho diário." 
(Morelly apud Hazard: 1989, p. 172) 

Em 1776, Mably toca ainda uma vez na mesma tecla, em seu tratado Da 

Legislação. 

"Não hesito em encarar esta nefasta propriedade como a 
causa primeira da desigualdade das fortunas e das 
condições e, conseqüentemente, de todos os males." (Mably 
apud Hazard: 1989, p. 172) 

Contudo, estas vozes que prenunciam um igualitarismo utópico possuem 

pouca expressão junto ao coro da filosofia política do século XVIII. Se os sistemas 

utópicos, pressupõem a projeção de uma sociedade ideal, no interior da qual o conflito 

tenha sido banido, o pensamento sadiano impõe-se como negação crítica e debochada 

desta perspectiva. 

Annie Le Brun faz a leitura do relativismo, marca do pensamento sadiano, 

a partir da festa gastronômica, da orgia de opções oferecidas ao paladar humano. Eis a 

forma como Sade articula as relações entre o particular e o universal: 

"A l'aide de cette image du festin, Sade montre en effet 
clairement que, pour lui, le particulier détermine 
absolument le général et que le général a pour seule valeur 
d'être la somme de tous les cas particuliers, (...). Autrement 
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dit, votre plat favori ne sera que meilleur d'avoir pu être 
choisi parmi six cents autres puisque la diversité du choix 
aide à répondre avec la plus grande exactitude à la 
singularité de votre désir." (Le Brun: 1986, p. 106) 

Mesmo quando buscamos identificar o esboço de sociedades ideais na 

literatura produzida por Sade, devemos permanecer atentos, para não confundir os 

projetos utópicos de seus personagens, como se estes fossem plenamente compartilhados 

por aquele que lhes deu vida através das páginas do romance. Por vezes, o escritor arma 

ciladas com o intuito de nelas ver tombar o apressado leitor. 

A utopia é a filha da civilização, a quem foi confiada a tarefa de alimentar a 

crença na redenção. Com a civilização nasce a utopia. O que não significa dizer que em 

Sade não haja crítica, e neste aspecto sua mente e sua pena são vorazes. O século em que 

Sade vive, pensa e escreve, é um tempo cujos limites do possível se estreitam, as fronteiras 

do campo de fuga recuam e a afirmação do imaginário transforma-se em caso patológico. 

95 



O DIREITO E O AVESSO. 

O conflito entre razão e desejo já havia alimentado no ocidente antigo o 

cultivo de uma prática muito característica à época, ou seja, o debate oratório 

contraditório: 

"Os sofistas tinham mostrado que é possível defender com 
igual vigor uma tese X e a sua antítese Y, colocando, desta 
maneira, a habilidade retórica acima da busca de uma 
verdade objetiva, (...)" (Gagnebin: 1992, p. 24/5) 

Na introdução de uma das edições italianas da La filosofia nel boudoir, 

Mario Praz chama a atenção para um aspecto da literatura sadiana, por vezes muito 

pouco lembrado; refiro-me à profunda influência da escola dos sofistas7 na filosofia de 

Sade: 

"Un mostro o un martire, o entrambi, un Minotauro in 
agguato nel labirinto dei suoi sofismi (...)" (Mario Praz: 
1992, p.5) 

Lembremos que a expressão 'sofisma' surge na literatura sadiana, sempre 

com uma carga negativa, ou seja, associada a um artifício de mascaramento, velamento da 

realidade. É através dele que os personagens sadianos buscam caracterizar os argumentos 

de seus adversários: 

1 Sofisma. (Lat. e gr. sophisma) Raciocínio que possui aparentemente a forma de um silogismo, sem que o 
seja, sendo usado assim de modo a produzir a ilusão da validade, e tendo como conclusão um paradoxo ou 
um impasse. Ex. Este cão é meu, este cão é pai; logo, este cão é meu pai. Segundo Platão e Aristóteles, os 
sofistas usavam este tipo de raciocínio para provocar a perplexidade em seus interlocutores ou para 
persuadi-los (Cf. Japiassu: 1990, p. 227). Sade também nos oferece belos exemplos de um raciocínio 
sofismático. Em uma passagem da A filosofia na alcova, escreve: "Eu ousaria perguntar, imparcialmente, 
se o roubo, que pretende igualar riquezas, constitui um grande mal num governo cujo fim é a igualdade. 
(...) Havia um povo que em vez de punir o ladrão, castigava aquele que se deixava roubar, a fim de 
ensinar-lhe a cuidar de suas posses." (Sade: 1968, p. 137/8) 
Sofisma. Um raciocínio falho de conseqüência lógica é um raciocínio vicioso. Os raciocínios viciosos 
aparentemente concludentes denominam-se sofismas (Cf. Brugger: s/d, p. 497). 
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"Sophismes! sophismes! s'écrient ici les sots" (O.C., T. 9, 
p. 180). 

Mas não é um sofista debochado que inspira a pena sadiana quando 

escreve: 

"Le crime commis, il y avait une créature de moins sur la 
terre; le crime puni, en voilà deux. Qu'il faut d'esprit pour 
un pareil calcul! et que nos législateurs sont profonds!" 
(O.C., T. 9, p. 183) 

No último romance da trilogia de Justine, é a própria heroína que acusa de 

sofista a filosofia do deboche: 

"- Oh! monsieur, répondit cette pauvre fille tout effrayée, 
cette indifférence que vous supposez dans la nature n'est 
encore ici que le résultat des sophismes de votre esprit." 
(O.C., T. 6, p. 152) 

Quando a personagem Emma tenta compreender as contradições que 

marcam o discurso libertino, buscando superá-las através de um acordo entre os 

princípios, ou neles identificando uma lógica capaz de conciliar ao mesmo tempo os 

sentimentos de aversão à tirania, com uma ação que recorre insistentemente a ela, ouve 

como resposta aos seus dilemas: 

"le trône est du goût de tout le monde, et ce n'est pas le 
trône qu'on déteste, c'est celui qui s'y assoit." (O.C., T. 9, 
p. 260) 

Em meio aos diálogos libertinos, a arte de obter razão emerge como 

instrumento necessário ao desenvolvimento das idéias e do espírito, provocando o efeito 

de excitação da carne. Estabelecendo a alternância entre os objetos do diálogo, a 'troupe' 

de filósofos depravados revisita a antigüidade histórica, dirigindo a atenção de seus 

olhares para as práticas de Tibério e Nero: 
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"-Leur dépravation m'amuse, dit Severino; voilà pourquoi 
j'ai contrarié les pré-orateurs: c'est pour leur donner 
occasion de mieux développer leur esprit." (O.C., T. 6, p. 
281) 

Se tomamos o conjunto de sua filosofia, logo nos damos conta de que a 

negação da lógica sofismática é plenamente aceitável na boca das criaturas ficcionais que 

desfilam diante de nossos olhos. Mas todas elas são dotadas de uma verve discursiva, de 

uma argumentação lógico-racional, que nos faz crer que cada uma delas é portadora de 

uma verdade interna ao discurso, visando assim seduzir o leitor em benefício de seus 

próprios pontos de vista, para logo em seguida destroná-lo de sua momentânea 

convicção, lançando-o para as fronteiras do nada. Para a imponderabilidade do absoluto. 

Este parentesco com a razão sofismática permite a Sade um trânsito livre, 

carregado de um toque de irresponsabilidade diante de todas as teorias científicas, sejam 

elas passadas ou a ele contemporâneas. Ele apropria-se de teorias contraditórias entre si e 

coloca-as na boca de seus personagens com o objetivo de enriquecer os argumentos 

destes. 

Reside neste ponto todo o arco de complexidades em associar o criador 

literário a um dos seus personagens, ou ainda, com um perfil construído a partir de 

características comuns a eles. Se bem que, se fosse possível, não digo confundi-lo, mas ao 

menos aparentá-lo a algum perfil ficcional por ele criado, penso que Sade devota uma 

grande simpatia por seus personagens libertinos. Mas é só uma simpatia, pois, como 

veremos, Sade recorre a um artifício ao emprestar sua autoridade aos atores de seu 

teatro. Como num passe de mágica, reduz o mundo a um palco, provocando um efeito em 

sentido inverso, que se traduz numa ampliação dos horizontes e das perspectivas 

humanas. 
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Os sofistas sempre tomaram a razão discursiva como um jogo de 

sofisticação do conhecimento e da oratória, buscando insistentemente afirmar a iniqüidade 

da síntese, pois esta última não faz parte de seu aparato lúdico. Sabe-se que o prazer pela 

controvérsia por eles cultivado, deu origem aos debates jurídicos, mas não se pode 

responsabilizá-los pelo aparecimento das sanções. Se pormos em mira a obsessão de Sade 

em criticar as mais diferentes formas de produção de verdade, seja ela de origem 

teológica, moral ou racional, deparamo-nos, ainda uma vez, com laços de afinidade que o 

filiam à filosofia sofista. 

Há, como diz Annie Le Brun, na cultura humanista, 'belas idéias que 

acabam por matar' e paradoxalmente8, as más idéias de Sade celebram a vida. Atentemos, 

pois, para este exemplar fragmento: 

"Entretanto, sobre a questão da pena de morte, por 
exemplo, está muito claro que o virtuoso Robespierre é 
imoral, enquanto Sade, o libertino, é moral. Quero dizer que 
quando Robespierre, adversário declarado da pena de 
morte, justifica a morte do Rei por razões políticas e 
ideológicas, o que é ele senão imoral, sob o pretexto de que 
os fins justificam os meios? E é a partir daí que ele será 
levado a construir a máquina de morte que conhecemos. 
Sade, ao invés, igualmente adversário da pena de morte, 
recusa-se à trapaça moral do fim que justifica os meios que 
a ideologia nascente começa a impor como regra de 
comportamento. Não apenas ele se esforça constantemente 
para mostrar que os meios justificam os fins mas também, 
recusando enviar à guilhotina os pais de sua mulher, arrisca 
sua cabeça, em plena Revolução, para não desmerecer seus 

8Paradoxo. (Lat. paradoxum, do gr. paradoxon) Pensamento ou argumento que, apesar de aparentemente 
correto, apresenta uma conclusão ou conseqüência contraditória, ou em oposição a determinadas verdades 
aceitas. Há vários tipos de paradoxos de auto-referência como o de Epimênides, o cretense. Afirma 
Epimênides: "Todos os cretenses são mentirosos". Se Epimênides está mentindo, a afirmação é 
verdadeira, já que Epimênides é cretense, porém deveria ser falsa, uma vez que está mentindo. Se 
Epimênides está dizendo a verdade a afirmação é falsa, porém dado o seu conteúdo deveria ser verdadeira. 
A solução de paradoxos de auto-referência geralmente se dá através do recurso à noção de 
*metalinguagem e à distinção entre o uso de um termo ou expressão na linguagem e a menção ao termo 
ou expressão enquanto tal (Cf. Japiassu: 1990, p. 189). 
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princípios. Portanto, não é ele o moral, aquele que está do 
lado da vida?" (O Estado de São Paulo, Cultura, 23/9/95) 

Creio que hoje possamos transformar numa afirmação o que em Beauvoir 

ainda era expresso como dúvida. Quando Sade, através de suas cartas, defende-se 

alegando nunca haver cometido um crime, assim o faz não somente pela finalidade 

propagandística, mas porque o ato repugna-lhe sinceramente (Cf. Beauvoir: 1961, p. 31): 

"Observemos que, ao fim de sua vida, O Marquês de Sade 
pôde escrever: 'Jamais matei alguém'. E, sem dúvida, 
pensava em Napoleão, ao escrever isto." (Endore: 1967, p. 
288) 

As análises que Sade dedica aos 'bons princípios sociais' estão carregadas 

de uma acidez corrosiva, de um humor negro agudo. Ele, mais do que ninguém, 

compreendeu perfeitamente a significação da palavra justiça: ela é o direito dos fortes de 

fazer o que é proibido aos fracos. Diferentemente da Grécia e da Roma antiga - mas não 

só nelas - os pais não podem exercer o direito de matar seus próprios filhos, mas o Estado 

pode convocá-los, colocar-lhes um uniforme e enviá-los para o campo de batalha onde 

quase certamente serão mortos. Um infanticidio permitido, outro interdito (Cf. Endore: 

1967): 

"O que êle mais odiou na velha sociedade foi a pretensão 
desta, e da qual êle foi vítima, de julgar e punir: de modo 
algum poderia desculpar o Terror. Quando o homicídio se 
toma constitucional, passa a ser apenas a odiosa expressão 
de princípios abstratos: toma-se desumano. Eis por que, 
nomeado membro do júri de acusação, Sade engendra quase 
sempre desculpas em favor dos réus; (...)" (Beauvoir: 1961, 
p. 18/9) 

Se reconhecermos nos sistemas de direito, práticas historicamente distintas 

de produção de verdades, tal como se dedicou a nos fazer ver Michel Foucault (Cf. 

Foucault: 1979), estaríamos mais próximos de compreender a conflituosa relação 
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anunciada por Sade entre o interesse particular e o geral. Toda a lei está fundamentada no 

interesse geral e, portanto, na negação permanente das vontades particulares. Ao formular 

sua concepção de justiça, Sade revela sua idéia de verdade, reafirmando o lugar 

privilegiado que ocupa o indivíduo no interior de seu sistema de pensamento. Combinando 

à noção de indivíduo, a compreensão de uma histórica e permanente desigualdade social, 

Sade produzirá uma reflexão crítica ao ideário moderno, que o aproximará dos valores 

gestados na medievalidade: Sade opõe ao Direito de Estado, Moderno, o Direito de força, 

Bárbaro: 

"Que m'importe d'être opprimé, si j'ai le droit de le rendre? 
J'aime mieux être opprimé par mon voisin, que je puis 
opprimer à mon tour, que de l'être par la loi, contre laquelle 
je n'ai nulle puissance." (O.C., T. 9, p. 132) 

O crime é uma invenção, para o qual o direito moderno fornece as provas 

de sua objetividade, materializando-o. A diferença entre o homem bárbaro e um outro 

civilizado é de meio, não de fim. Em ambos o crime é punido; na sociedade civilizada, 

porém, recorre-se a um cerimonial, a um procedimento que faz parecer o fim mais 

aceitável aos olhos desta mesma sociedade. Se o horror é comum às duas nações, a 

civilizada e a bárbara, uma não tem o direito de criticar a outra. Ao filósofo, que não 

admite o crime e nem o pratica, a ele, está reservado o direito crítico de ambas (Cf. O.C., 

T. 4, p. 211). Afinal, a ciência jurídica é, aos olhos de Sade, um exercício de sedução. 

Como - Sade se pergunta - uma forma de organização social, baseada na 

idéia e na prática da punição, pode se outorgar o direito de considerar-se virtuosa? Como, 

ele ainda questiona, uma sociedade fundada na desigualdade, pode almejar uma igualdade 

de direitos entre os homens, como se estes fossem desiguais em toda a parte, à exceção 

dos tribunais de Thémis? 
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Quando Sade recorre aos países e às sociedades por ele imaginados, acaba 

por encontrar na virtualidade deles o lugar privilegiado para tecer considerações de uma 

violência crítica inédita, revelando, a partir de diversas perspectivas, toda a farsa que se 

esconde por detrás do chamado pacto social. A identificação entre a justiça e a lei 

expropriou os homens de sua capacidade natural que é a de tomar a justiça em suas 

próprias mãos. Criou-se historicamente a figura do homem despossuído de poder, que 

delegou ao aparelho de Estado a tarefa de realizar aquilo que ele próprio se crê incapaz de 

executar. Como é possível, pergunta-se Sade, ser justo numa sociedade formada por 

servos e impotentes?: 

"Les hommes ne sont purs que dans l'état naturel; dès qu'ils 
s'en éloignent, ils se dégradent. Renoncez, vous dis-je, 
renoncez à l'idée de rendre l'homme meilleur par des lois: 
vous le rendrez, par elles, plus fourbe et plus méchant... 
jamais plus vertueux." (O.C., T. 9, p. 133) 

Ainda uma vez é da arte do teatro que Sade se apropria para - partindo do 

discurso filosófico-revolucionário de sua época - subverter os princípios que orientam 

este mesmo discurso. Sustento novamente a impossibilidade de se constituir uma 

interpretação parcial da filosofia sadiana, o que significa dizer que estamos impedidos de 

julgá-la a partir da absolutização do perfil de seus personagens, sejam eles o vicioso ou o 

virtuoso. 

Começam a se fazer ver novos elementos que nos permitem compreender 

por que a filosofia produzida na alcova não se contenta em manter-se à sombra, em seu 

minúsculo espaço de reclusão. A configuração do retiro cria a figura do dissimulador. A 

alcova sadiana não se identifica integralmente com o cinismo e a dissimulação libertina. 

Entre vícios e virtudes impõe-se o exercício de tudo dizer. 
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Mas, quando se lê Sade, não se pode jamais esquecer do homem Sade. A 

literatura sadiana é criada antes de mais nada para a sua própria fruição, para o seu 

próprio gozo9. É um claro exemplo da inutilidade da obra de arte destinada ao mercado -

se é que se pode falar de um mercado para a produção literária no século XVIII - , pois 

não é para ele que Sade destina sua criação. Em seus romances o homem aprisionado se 

metamorfoseia em carrasco, frui e debocha de suas vítimas, em seus cárceres metafóricos, 

ridiculariza seus algozes afirmando seus desejos permanentemente negados pelo pouco de 

realidade. Raros são os exemplos históricos de homens que não corromperam sua própria 

existência; Sade se encontra em meio a essas exceções. Mas se Sade goza com seus 

personagens, também sofre com as vítimas que cria, as dores do prisioneiro são ainda suas 

dores; as mágoas, os prantos e as desgraças lhe pertencem também: 

"Sade torna-se a vítima e seus carrascos é que sentem 
prazer diante de seu estado. O que não se faz por 
correspondência?!... A voz de Donatien nesses textos deve 
ser ouvida como a de um personagem, já que o teatro nunca 
o abandonou mesmo." (Borges: 1988, p. 356) 

O ensaio que Simone de Beauvoir dedica a Sade possui inúmeros méritos, 

dentre os quais destaco - e neste aspecto ele se antecipa a muitos críticos - o lugar 

privilegiado que a 'contradição' ocupa no interior deste castelo labiríntico com o qual 

poderíamos identificar o pensamento sadiano. Entretanto, a autora reconhece exatamente 

aí, um intransponível obstáculo a quem almeja fixar seu pensamento (Cf. Beauvoir: 1961, 

p. 38). 

Se articularmos a experiência literária sadiana com sua biografia, 

provavelmente não compreenderemos muitas das análises que identificam as filosofias dos 

^Falando sobre Sade como um homem de letras. Camus afirma: 'Nesse aspecto, Sade é o homem de letras 
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personagens libertinos, com a de seu criador. Após a revolução francesa, quando Sade 

liberou-se dos muros da Bastilha e assumiu funções públicas na 'Section des Piques', foi 

logo em seguida reencarcerado. Por qual motivo? Moderação! 

"Ora, por moderação. Que, nos dias de Robespierre, era um 
crime político. Sim, Sade foi prêso por indulgência. Por 
compaixão. Por suavidade. Vejam só: o mais cruel dos 
homens da História, prêso por ter sido bom demais! Uma 
ironia dos séculos! Uma ironia de tudo." (Endore: 1967, p. 
267) 

O Marquês de Sade encontra-se entre os poucos homens a ter o direito de 

dizer: "plus ça change plus c'est la même chose" (Endore: 1967, p. 278). Referia-se, 

certamente, ao fato de ter sido preso ao longo dos três regimes sob os quais viveu. Basta 

caminhar despreocupadamente por Paris e logo se abate sobre nós a impressão de que 

Sade não pôde e não poderá ser assimilado pela moderna civilização ocidental. Por entre 

becos, vielas, avenidas, praças e jardins perpetua-se, impresso nas esquinas do tempo, o 

imaginário coletivo dos homens: não há ruas com seu nome, nem monumentos à sua 

memória (Cf. Endore: 1967, p. 289). 

Retornamos novamente ao problema da possibilidade de identificar o autor 

dos romances com seus personagens, sejam eles hérois ou anti-hérois. O criador se foi, 

abandonando-nos a escolha. O comentador sente-se assim à vontade, corta, recorta, 

interpreta, mas como oportunamente observa Heine: 

"Des thèses parfaitement contradictoires ne manquent pas 
de se heurter au long de ces trois mille six cents pages, et il 
sied d'y regarder de près avant d'en faire état. Sade, 
écrivain plus objectif qu'on ne l'a cru trop longtemps, laisse 
ses personnages s'exprimer selon leur propre tempérament 
et n'intervient lui-même qu'en de rares occasions, toujours 
explicitement signalées. M. Praz ne serait-il pas tombé par 

perfeito. Construiu uma ficção para dar a si próprio a ilusão de existir.' (Camus: 1997, p. 64) 
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mégarde dans l'erreur commune, qui consiste à confondre 
l'auteur avec ses héros?" (Heine: 1950, p. 273) 

Entretanto, a reivindicada objetividade sadiana põe em risco sua maneira de 

pensar, pois Sade não almeja transformar sua filosofia numa espécie de síntese das 

contradições de seus personagens. Se é um risco confundir o autor com os seus hérois ou 

anti-hérois, no caso de Sade, o perigo não é menor se o abstraímos do interior mesmo das 

forças em jogo. Sade é a multifacetação de suas criaturas, o autor se expressa através 

delas e só alcança sua condição de superioridade enquanto criador da ficção10. Creio que a 

voz do narrador não deva ser buscada nas notas de rodapé de sua obra, mas na labiríntica 

teia que se forma a partir do cruzamento de sua produção literária com sua biografia. 

A literatura sadiana é um campo minado e quando nela adentramos, somos 

levados a um estado de tensão que nos impele incessantemente a pôr um fim aos mistérios 

propostos por Sade. O leitor deseja salvar-se, ainda que não tenha claro exatamente do 

quê. Se age movido por este afa, certamente convencer-se-á, na metade do percurso, de 

ter encontrado a chave dos enigmas. Sairá da obra como quem crê ter sido salvo da 

tormenta. Sairá enganado. E preciso deixar-se conduzir pelo labirinto, não saltar páginas, 

enfrentar as pobres ilusões que até então acalentaram os sonhos da vigília do leitor. 

Habituar-se ao convívio dos fantasmas. O esforço que Sade solicita dos franceses também 

se dirige ao leitor. E preciso ir até o fim! A literatura sadiana: 

10Penso que seria promissor retomar - precisamente nesta passagem - à crítica nietzschiana ao conceito 
de dialética. Como afirma Deleuze, o pluralismo nietzschiano tem por vezes aparências dialéticas, mas as 
'forças' que compõem o universo da vida, não se negam, uma força afirma sua própria diferença e 
compraz-se nela mesma. O 'sim' de Nietzsche opõe-se ao 'não' dialético (Cf. Deleuze: s/d). A afirmação 
nobre opõe-se à negação escrava: o lugar estratégico da linguagem aforismática nietzschiana se manifesta 
no teatro sadiano. 
No preciso momento em que a noção de contradição é destronada de seu papel chave na interpretação da 
filosofia sadiana; opera-se uma ruptura na análise de seu pensamento, o pluralismo, o perspectivismo, 
toma corpo no mundo mental de Sade, permitindo nosso acesso aos palcos de seu teatro. 



"(...) é uma corda, atada entre o animal e o além-do-homem 
- uma corda sobre um abismo. 
Perigosa travessia, perigoso a-caminho, perigoso olhar-
para-trás, perigoso arrepiar-se e parar." (Nietzsche: 1978, 
p. 227)" 

Descobrimos a uma certa altura da viagem, um desejo de alcançar a outra 

margem, e prosseguimos em companhia das conclusões provisórias: 

"En effet, les réflexions que Sade consacre à l'Etat, à la 
Justice, à l'Éducation, au Contrat Social, à la Loi sont 
innombrables et surtout fréquemment contradictoires, car 
elles sont mises dans la bouche de personnages très divers, 
brigands, révolutionnaires, aristocrates, juges, religieux, 
dont leur créateur précise souvent qu'ils développent une 
pensée qui leur est propre, et qui, de feit, expriment les uns 
par rapport aux autres des opinions parfois très 
divergentes." (Favre: 1967, p. 5/6) 

É Heródoto que Sade convoca quando se põe a historicizar os hábitos e 

costumes dos diferentes povos. Sejam eles Accionáis ou passíveis de serem reconhecidos a 

partir da leitura dos relatos de viajantes, literatura esta, consumida avidamente por Sade. 

Assim, quando Heródoto quer narrar os costumes dos povos bárbaros, sob a perspectiva 

do grego - que é a sua condição - acaba por nos oferecer sua concepção de história, o 

lugar privilegiado ocupado pelo narrador, bem como, a definição de uma forma de relação 

entre nós - os gregos - e os outros - os bárbaros: 

"Da mesma forma que o Egito tem um clima peculiar e seu 
rio é diferente por sua natureza de todos os outros rios, 
todos os seus costumes e instituições são geralmente 
diferentes dos costumes e instituições dos outros homens. 
Entre os egípcios as mulheres compram e vendem, enquanto 
os homens ficam em casa e tecem. Em toda a parte se tece 
levando a trama de baixo para cima, mas os egípcios a 
levam de cima para baixo. Os homens carregam os fardos 
em suas cabeças, mas as mulheres os carregam em seus 

"Este fragmento de 'Assim falava Zaratustra' não se inspira na experiência de leitura da literatura 
sadiana. O uso associativo que dele faço é de minha inteira responsabilidade. 
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ombros. As mulheres urinam em pé, e os homens 
acocorados." (Heródoto apud Gagnebin: 1992, p. 17/8) 

A influência do clima, das condições naturais do ambiente são fatores aos 

quais Sade recorre insistentemente para justificar as diferenças culturais. Cada 

deslocamento no espaço tem em Sade a significação de uma viagem, uma mudança dos 

hábitos e costumes, um exílio de si: 

"C'est à l'extrême chaleur de ce climat qu'il faut attribuer, 
sans doute, la corruption morale de ces peuples; on ne se 
doute pas du point auquel les influences de l'air agissent sur 
le physique de l'homme; combien il peut être honnête ou 
vicieux, en raison du plus ou moins d'air qui pèse sur ses 
poumons, et de la qualité plus ou moins saine, plus ou 
moins brûlante de cet air." (O.C., T. 4, p. 242) 

Contudo, as alterações nos humores podem se manifestar sem que ocorra 

um único movimento físico do homem. Estático em seu próprio território, as estações do 

ano atravessam-no, cada uma inspirando e inclinando o homem ao vício e à virtude. Como 

se a própria natureza impusesse ao personagem a máscara característica do território ou 

do estado sazonal no qual ele momentaneamente se encontra. O homem atravessa a 

natureza ou é por ela atravessado, ou, por fim, ambos, mas jamais sairá ileso. 

Condicionando os valores humanos a estas mutações naturais, Sade expõe a fragilidade da 

idéia de constituição de um Estado Universal: 

"O vous qui croyez devoir assujettir tous les hommes aux 
mêmes lois, quelles que soient les variations de 
l'atmosphère, osez-le donc après la vérité de ces 
principes!..." (O.C., T. 4, p. 242) 

Se as leis fossem feitas para não serem desrespeitadas, deveriam adequá-las 

a este estado de permanente mutação da natureza e do homem. Deveríamos torná-las 

impossíveis. 
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Entretanto, quando descreve os costumes dos povos, tomando de 

empréstimo a voz de seus personagens, esta estratégia libera-o para ocupar o lugar de 

intermediário, mediador, narrador. Mas jamais recorre a este método com o intuito de 

julgar, há exceção das sociedades fundadas no julgamento alheio. Sade detesta a figura 

dos pronunciadores de sentenças. Se o meio ambiente funda o caráter dos diferentes 

povos, determinando os traços sociais de uma dada cultura, a conformação fisiológica do 

indivíduo é uma marca irredutível a qualquer formação social. 

Quando Sade busca apoio no discurso do diferente, assim o faz para 

legitimar o estatuto de 'monstro' no interior do pacto social. Uma sociedade que não é 

capaz de reconhecer a legitimidade da existência do 'monstro' estrangeiro, não está 

dotada de inspiração suficiente para admiti-lo em sua própria casa. 

Há prenuncios de um desejo tirânico de igualdade contaminando o espírito 

da França do século XVIII. E Sade, plagiando Heródoto, poderia muito bem ter dito: os 

habitantes do reino de Butua não são nem melhores nem piores dos habitantes da ilha de 

Tamoé, e a vida de ambos não possui um valor maior ou menor que a dos homens e 

mulheres da 'troupe' de Brisa-Tête. 

Mas no exato momento em que este filho bastardo do século das luzes era 

conduzido para o manicômio de Charenton, Napoleão triunfava sobre os corpos abatidos 

e estendidos no campo de batalha. O sangue promoveu a glória do último, enquanto a 

literatura conduzia o primeiro a seu último internamento. A morte real de homens, 

mulheres e crianças promove e transforma em mito o personagem histórico que a 

comandou, ordenou e executou; em Sade - o monstro - a morte jamais deixou de ser 

virtual. No momento em que Napoleão atuava num espetáculo, no qual os homens 
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pagavam com a vida seu ingresso, Sade, acompanhado dos insanos de Charenton, subia ao 

palco para assim concluir uma de suas comédias: 

"Le mond est plein de fous et qui n'en veut point voir 
Doit s'enfermer chez soi et briser son miroir" 
(Sade apud Duchet: 1968, p. 231) 

O pior 'monstro' é aquele que não tomou consciência de sua 

monstruosidade. Napoleão herói! Os franceses haviam destruído seus espelhos. O leitor de 

Sade, assustado com a auto-imagem que se anuncia, arrepiar-se-á e também ele 

amaldiçoará a travessia. Voltará para casa, quebrará seus espelhos e criará novos heróis. 

E através das palavras do próprio Sade que podemos colocar em dúvida 

muitas das conclusões às quais chegaram os comentadores de sua obra, ainda que 

possamos reconhecer que todos detêm um fragmento da razão do Marquês. Tomemos 

aqui um exemplo entre os tantos que nos são oferecidos por Sade. Trata-se da passagem 

final da primeira versão do romance de Justine. Sade narrou as aventuras desta heroína 

através de três obras, todas elas dedicadas ao tema da virtude - Les infortunes de la 

vertu. Nas três versões do romance, a heroína virtuosa é fulminada por um raio. Diante 

da trágica cena, testemunhada por sua irmã viciosa, chamada Juliette, esta última declara: 

"Les malheurs inouïs qu'éprouvé cette malheureuse, 
quoiqu'elle ait toujours respecté la vertu, ont quelque chose 
de trop extraordinaire, monsieur, pour ne pas m'ouvrir les 
yeux sur moi-même; ne vous imaginez pas que je 
m'aveugle sur ces fausses lueurs de félicité dont nous 
avons vu jouir dans le cours de ses aventures les scélérats 
qui l'ont tourmentée. Ces caprices du sort sont des énigmes 
de la providence qu'il ne nous appartient pas de dévoiler, 
mais qui ne doivent jamais nous séduire; la prospérité du 
méchant n'est qu'une épreuve où la providence nous met, 
elle est comme la foudre dont les feux trompeurs 
n'embellissent un instant l'atmosphère que pour précipiter 
dans les abîmes de la mort le malheureux qu'elle éblouit..." 
(O.C., T. 2, p. 383/4) 
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É difícil não reconhecer a beleza desta imagem final, que muitos 

comentadores desejosos em inferir a retidão de seu próprio olhar àquele de Sade, acabam 

desatentamente por 'esquecê-la'. Cada qual lembra o que lhe convém. Lembremos, 

portanto, que o próprio Sade escreveu as seguintes considerações sobre o seu romance: 

"Obra num gosto inteiramente novo. Do princípio ao fim o 
vício triunfa e a virtude se mantém na humilhação; o 
desfecho tributa à virtude todo o lustre que lhe é devido e 
não existe ninguém que, ao terminar essa leitura, não 
abomine o falso triunfo do crime e não venere as 
humilhações da virtude." (Sade apud Klossowski: 1985, p. 
82) 

Sade quer tocar o leitor e sabe como fazê-lo, tendo-o demonstrando 

através da redação de seu mais belo romance, Aline et Valcour. Mas ao buscar a 

sensibilidade de quem o lê, resvala e revela a sua própria. A de um homem atormentado 

por sua consciência que se encontra imerso no drama de suas contradições, oscilando por 

entre os limites extremos do possível: 

"Sou excluído da pureza porque quero possuir o que é 
puro. Não posso não desejar a pureza mas, ao mesmo 
tempo, sou impuro porque quero usufruir a indesfrutável 
pureza." (Klossowski: 1985, p. 122) 

A cabeça gira em meio a este turbilhão de imagens opostas. Um estado que 

marcará a alma romântica, no momento em que ela alcança o conhecimento, exatamente 

no território interdito a ele. Sade, insaciável conhecedor, perscrutou o coração do 

homem, sem satisfazer-se com as meias palavras proferidas pela filosofia a ele 

contemporânea. De seu lado, os adoradores da crueldade em Sade, também revelam seus 

pendores: 
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"quero que deixes eternamente de existir para que eu possa 
eternamente te perder, eternamente te destruir." 
(Klossowski: 1985, p. 130) 

Em raros momentos a literatura nos ofereceu imagem tão bela do amor 

trágico. Do amor que almeja conservar-se na perpetuidade da existência, no mesmo 

instante em que, paradoxalmente, a conservação do objeto amado clama pela sua 

destruição. Revela-se a infinitude permanente do desejo e a impossibilidade do seu 

alcance. Sade descreve-o como uma espiral aberta ou como uma reta indefinida, opondo-

o assim, ao ciclo natural fechado (Cf. Monzani: 1995, p.93). Estão formuladas as 

condições e os obstáculos para o acesso à eternidade, enquanto num outro extremo, a 

sensibilidade virtuosa manifesta suas inclinações: 

"Quero sofrer para eternamente merecer te consevar." 
(Klossowski: 1985, p. 130) 

Em ambos extremos a mesma sombra persegue a imensurável soüdão do 

ser: quero eternamente te perder para eternamente te desejar. 

Sade quer muito de uma vida que lhe pode oferecer muito pouco. O desejo 

de eternidade, como excesso insáciavel da existência, permitiu que as lógicas parciais de 

seus personagens pudessem se comungar neste absoluto. Ali todos se encontraram, 

debochados e vitimas, ateus e homens de fé, espinhos e rosas: 

"Eis porque Sade transmite essa deleitação morosa a 
personagens fictícios. Observando-os, ele não descreve 
apenas seu próprio devaneio como também descreve 
sonhadores capazes de realizar seus sonhos ou, antes, seus 
próprios sonhos. Mas, a esses sonhadores que realizam, ele 
empresta necessariamente sua própria psicologia de 
sonhador insaciável, desprovido de qualquer meio de 
realização, além do da criação literária." (Klossowski: 
1985, p. 137) 
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Há em Sade uma filosofia do paradoxo para além do paradoxo. 

Conduzidos aos limites desta contradição, deparamos-nos com um campo onde o 

pensamento não ousa, pois não pode aventurar-se. Como se no jogo de figuras 

geométricas perfeitas, criássemos a ilusão da deforma espacial - recurso apropriado por 

Escher12 em seus trabalhos - , Sade corrompendo a lógica racional submete o pensamento 

à vertigem do abismo: 

12M.C. Escher nasceu em 1898, na cidade holandesa de Leeuwarden e morreu em 1972. Desde a infância 
se mostrava intrigado pela ordem e simetria contidas em certas estruturas. Suas criações usam figuras 
básicas que vão sendo reproduzidas através de operações de simetria, como translação, reflexão e rotação. 
Saindo do plano, suas criações levam a curiosas manipulações que violam o senso de perspectiva e geram 
intencionais desafios ao observador. Quando estudante, era considerado um aluno medíocre em 
matemática (Cf. Dumke: 1997). 
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verso desta página há um enunciado verdadeiro. 





O leitor de Sade insiste, avança em direção à página seguinte e é ainda uma 

vez submetido, no risco da leitura, a ser repentinamente capturado pelas armadilhas do 

autor. A pressa pode torná-lo vítima do terreno minado. Acreditando realmente que as 

ações do homem possam ser divididas em dois campos, o do vício e o da virtude, e que a 

natureza descrita por Sade recompensa os atos viciosos, punindo todos aqueles virtuosos, 

seríamos induzidos a concluir através da biografía de Sade, reconhecendo nela sua trágica 

trajetória, que sua vida foi pautada por atos de um homem bom e virtuoso, tendo sido por 

tais atos punido pela natureza. 

Antes, Sade deseja nos convencer da irrealidade ou inobjetividade^ dos 

conceitos de Bem e Mal, Vícios e Virtudes, quando submetidos ao exame da natureza. 

Somos nós que inferimos juízos de valor à ação cega da natureza. Não podemos, como 

somos sempre tentados a concluir, que a natureza deseja o bem ou o mal, punir ou 

recompensar, somos nós que assustados com a próxima ação da natureza, insistimos na 

tentativa de nos prevenir, ordenando-a. Tal pavor abandona-nos às armadilhas sadianas, à 

custa de concluirmos que Sade é o mais virtuoso dos seres. Dedução que no interior do 

jogo maniqueísta inventado pelos homens está muito próxima da verdade. 

Também a relação que Sade estabeleceu com a cultura filosófica de seu 

século é, e outra não poderia ter sido, contraditória. Mario Praz aponta para um dos 

elementos de ruptura entre Sade e seus contemporâneos, aqui representados pelo 

130 recurso ao termo irrealidade ou inobjetividade, deseja designar e revelar um outro território que se 
situa no espaço invisível fundado entre a realidade e a ilusão, entre a objetividade e a subjetividade. 
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pensamento de D'Alembert: 

"L'homme n'est qu'un effet commun, le monstre qu'un 
effet rare; tous les deux également naturels, égalements 
nécessaires, également dans l'ordre universel et général." 
(D'Alembert apud Praz: 1966, p.89) 

A 'monstruosidade' quando ascende, fornecendo subsídios à reflexão, 

produz quase sempre trabalhos marcados por um exacerbado grau de humanismo, este é 

o caso da filosofia sadiana. A perspectiva formulada por D'Alembert e certamente 

compartilhada pelos filósofos do iluminismo, reconhece a legitimidade deste indivíduo 

dotado de conformações singulares, o que o torna estrangeiro mesmo na presença e 

companhia de seus semelhantes. Entretanto, quando este sentimento difuso de 

"estrangeireidade" deseja afirmar-se, o que significa afirmar a condição natural do homem 

e não seu estatuto de idealidade, a filosofia produzida pelo 'monstro' transforma-se na 

mais lúcida crítica à sociedade do homem ideal. Os homens de espírito são incompatíveis 

àquela imagem na qual todos são igualados pelo efeito comum. Mas, também o efeito 

comum é um estado imaginário produzido por homens de espírito, e neste caso, também 

os enciclopedistas conheceram seu instante de 'monstruosidade', com a diferença de o 

terem elevado à categoria de pensamento dominante. E neste momento a 

'monstruosidade' de suas idéias apagou-se. 

Residi nesta formulação a melhor definição do que seja um autor clássico, 

pois este, transcendentalizando seu pensamento, mantém-se em sintonia com o homem, 

independentemente do estado social deste, mas, sem se deixar capturar pelo pensamento 

de efeito comum. Perscrutando seu próprio coração e identificando-o com aquele inerente 
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a todo o homem, Sade conseguiu combinar estes dois efeitos, perpetuando-se, assim, 

como 'monstro'. É bem verdade, um 'monstro' clássico. 

Podemos já anunciar o princípio supremo da filosofia sadiana, ou seja, sua 

razão desarazoada. A razão sob o efeito da 'doença' que a gangrena. 

Antes mesmo de Nietzsche, Sade apontou para o importante papel 

desempenhado pela 'doença', na produção do pensamento filosófico, chamando a atenção 

para aquilo que conceituou de 'doença': 

"L'homme, doué de goûts singuliers, est un malade" (Sade 
apud Blanchot: 1990, p. 47) 

O que significa dizer que toda a filosofia sadiana, fundamenta-se na 

'doença', ou ainda, que todo pensamento produzido a partir dos conceitos de diferença, 

diversidade ou relativismo, se estes forem respeitados enquanto princípios, forjarão idéias 

degeneradas. E desta filosofia o homem saudável não se aproxima, pois teme que seu 

excesso de saúde seja contaminado pela 'verdade' que só a 'doença' pode ser portadora: 

"A partir da ótica de doente, olhar para os conceitos e 
valores mais sadios e, inversamente, da plenitude e certeza 
da vida rica, olhar para baixo e ver o secreto trabalho do 
instinto de décadence - esse foi meu mais longo exercício, 
minha experiência propriamente dita, e, se é que em algo, 
foi nisso que me tomei mestre. Está agora em minha mão -
tenho mão para isso - transtrocar perspectivas: primeira 
razão pela qual para mim somente, talvez, é possível em 
geral uma 'transvaloração dos valores'." (Nietzsche: 1978, 
p. 370) 

Não me lembro de Sade haver em algum momento utilizado a expressão 

'transvaloração dos valores', mas toda a obra sadiana está impregnada deste esforço de 

olhar para a sociedade e os homens segundo a ótica do 'doente', produzindo assim uma 

filosofia de subversão dos valores. 
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O que representa, pois, a Sociedade dos Amigos do Crime criada na 

literatura sadiana? Da recriação, imaginária - visto que foi concebida no interior de uma 

obra ficcional - daquilo que se convencionou chamar de sociedade civilizada. Trata-se de 

um laboratorio teatral que desvela a partir do microcosmos da alcova, as leis de 

funcionamento da sociedade civilizada. O 'doente' desempenha o papel de espelho do 

mundo, permitindo que nele se imprimam as deformações do homem 'saudável'. Dai 

deriva um problema, a imagem refletida pelo espelho apavora o observador, pois, ao 

reconhecer-se, identifica toda a 'monstruosidade' de sua saúde. 

Há, em pelo menos um argumento de Klossowski, uma similitude em 

relação às interrogativas formuladas por Guy Endore. Enquanto este último apresenta o 

problema do por que Sade era e é insuportavelmente admitido pela consciência dos 

homens - se não pesava sobre seus ombros nenhuma acusação de assassinato, ou de um 

outro grave crime - enquanto, generais de estrela, chefes de Estado, arrastando atrás de si 

as sombras de milhares e milhões de mortos, são aclamados como heróis. Klossowski diz 

que, quanto mais um homem concentra as energias difusas de sua época, mais perigoso a 

ela ele se torna. Estas energias concentradas pesarão insuportavelmente sobre este 

homem, determinando seu destino e liberando sua época. 

São os riscos que a sensibilidade poética enfrenta ao catalisar através de 

sua antena o espírito de uma época, tal qual o pára-raio que atrai as energias da 

tempestade, salvaguardando as regiões circunvizinhas. Bonaparte, deste ponto de vista, é 

um pára-raio invertido descarregando as energias acumuladas sobre seus semelhantes. Eis 

toda a diferença entre o herói e o vilão. 



Ora, se pensarmos em nossa sociedade, não vemos que esta se assenta num 

compromisso de mutualidade entre seus membros, garantindo assim a impunidade dos 

crimes sancionados pela coletividade? Chama-se esta sociedade de civilizada, nome auto-

aferido pela classe dos criminosos, como meio de purificar sua consciência criminosa, 

através de uma valoração nobre de seus atos. Em nome do pacto civilizacional, concede-

se o direito ao crime, as guerras não são, pois, a melhor prova disto? 

Chegamos a um dos problemas-chave para a compreensão do ideário 

sadiano. Le Brun, discordando da tese de Jean Paulhan na qual este afirma uma profunda 

identidade entre Sade e Justine, ou seja, entre Sade e os infortúnios da virtude, reconhece 

o 'engano' do comentador a partir do exame dos textos, correspondências e romances do 

Marquês. Pois Justine não é uma vítima com a qual Paulhan deseja identificar o autor do 

romance, mas a personagem sadiana representa antes de mais nada, o símbolo enganado 

por todas as idéias pré-concebidas. E levando às últimas conseqüências os erros oriundos 

de seus falsos princípios, ela em sua ação metamorfoseia virtudes em vícios: 

"pour ne pas mentir, elle devient délatrice; pieuse, elle se 
fait violer par un moine; vertueuse, elle tombe amoureuse 
d'un empoisonneur..." (Le Brun: 1986, p. 223) 

"A l'inverse de Justine, Sade trouve, en effet, sa dignité à 
ne pas consentir à duper les autres, (...)." (Le Brun: 1986, 
p.223) 

Eis o momento no qual vícios se transformam em virtudes. Mais uma vez, 

Sade põe em prática o exercício de decomposição dos valores absolutos. Quando Justine 

põe suas idéias em ação, todas as boas intenções que as pressupõem são imediatamente 

negadas. Um pensamento virtuoso leva a uma ação viciosa, um pensamento vicioso leva a 
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uma ação virtuosa; desde que o lugar da ação e das idéias sejam as zonas limítrofes, 

territórios do confim. 

Pois bem, Sade não é a vítima enganada. Será possível pensar que ele seja 

o pensamento de Juliette e a ação de Justine? Tal formulação decorre da tentiva de 

decifrar o enigma: se Sade se identifica com Juliette, como quer nos fazer crer Annie Le 

Brun, insisto, como interpretar os sofrimentos dos quais padece, a ponto de tê-los 

confessado em uma de suas correspondências14? 

As desgraças e os sofrimentos só se abatem no percurso da vida dos 

personagens viciosos sadianos, quando estes num milésimo infinitesimal de tempo 

vacilam, não levando neste instante, suas ações venenosas às últimas conseqüências. Teria 

Sade vacilado? 

A idéia de que há em Sade uma verdade superior, produzida pelos sentidos 

e que esta se opõe ao mundo da representação social, impõe problemas de difícil 

resolução. Pois se os sentidos inerentes ao homem são singulares, individuais, a afirmação 

destes constitui-se na própria negação da idéia clássica de verdade, pois esta pressupõe 

uma dada objetividade. Mas caberia ainda uma outra interrogação: podemos pensar em 

Sade como a conformação de uma unidade singular, ou mais precisamente, como um 

sistema de práticas e idéias capaz de alcançar o absoluto a partir de suas unidades 

contraditórias? Mas afinal, não é o próprio ser civilizado um poço de contradições? Por 

isto creio que o quadro oferecido por Annie Le Brun, apresentando-nos um Sade tal qual 

um jogo de quebra-cabeça, mas um jogo que possui tantos fins quantos forem os 

14Refiro-me. em particular, a uma correspondência escrita por Sade em 1783 e enviada a sua esposa. 
Fragmentos da mesma podem ser encontrados nas páginas 47 e 232 deste trabalho. 
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jogadores - os chamados jogos interativos - é o que melhor traduz a obra e seu criador. 

Este trabalho de produção de sentidos, Sade lega ao leitor, não como tarefa 

imediatamente decorrente da leitura, mas como obra do tempo de sua digestão. Tomando 

como referência a leitura que Mme. de Sade faz de Aline et Valcour, Le Brun afirma: 

"Et quand Sade n'a d'autre fin que de montrer une infinité 
de vérités contradictoires, elle, declare la vérité unique." 
(Le Brun: 1986, p. 169) 

Retornemos ao problema do exílio, da aparente incomunicabilidade do 

homem, com o intuito de verificar o papel por ela desempenhado na filosofia de Sade. 

Também, segundo Blanchot, a solidão desempenha um papel fundamental na produção da 

obra sadiana: 

"(...) lui qui a toujours aspiré à la solitude des entrailles de 
la terre, au mystère d'une existence souterraine et recluse. 
Sade, de dix façons, a formulé cette idée, que les plus 
grands excès de l'homme exigeaient le secret, l'obscurité de 
l'abîme, la solitude inviolable d'une cellule." (Blanchot: 
1990, p. 17/8) 

Entretanto, este lugar de aparente incomunicabilidade que os críticos 

insistem em territorializá-lo e identificá-lo ao espaço de produção da filosofia sadiana, é 

também o lugar onde se desenvolvem esforços incalculáveis de diálogo e de comunicação. 

E de um território extremamente peculiar, marcado por traços singulares, do exilado em 

meio ao social, que Sade deseja afirmar a diversidade. E fácil ser aceito e incorporado 

pelo rebanho, quando a voz do indivíduo não produz sons, senão aqueles emitidos pelas 

cordas sonoras de todo um coro. Sade transformou sua vida e obra num laboratório de 

experiências, cuja fórmula a ser testada chamou-se diversidade. Os quase trinta anos 
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passados em prisões e manicômios indicam a resposta dada pelos séculos XVIII e XIX, a 

esta aventura da diferença. 

Podemos identificar o esforço intentado por Blanchot, através de seu 

ensaio, como a tentativa de extrair do conjunto da obra de Sade, uma razão suprema. A 

que lugar nos leva então o crítico? À teoria do conflito entre pólos opostos, positividade e 

negatividade. Entretanto, Blanchot extrai desta peleja uma síntese que se expressa na obra 

de Sade pela idéia de destruição, derivando daí uma teoria da negatividade e uma filosofia 

que se fundamentaria na falta15. E verdade que Sade escreve que a natureza nada constrói 

senão para destruir. Contudo, todos os elementos tensionados que são postos em cena, 

nela permanecem, do primeiro ao último ato. A responsabilidade pela síntese não é de 

Sade, mas da crítica, pois a 'dialética' sadiana só pode ser compreendida em meio ao 

conflito, semelhante ao narrador que escreve sua crônica de batalha com ela em 

andamento. Mas a batalha na qual Sade se encontra, nunca tem fim, ao menos enquanto a 

guerra se desenvolver nos limites da sociedade civilizacional. Entretanto, os valores 

dicotômicos, incessantemente variados e elevados à cena principal, não são da mesma 

ordem, não produzem os mesmos efeitos sobre a sensibilidade humana e nunca se 

encontram nas mesmas condições de igualdade e de força. O exército, momentaneamente 

vencedor, clama imediatamente pelo envio de novas tropas que reforcem o campo de 

forças do vencido. A batalha não pode ter fim: 

"Nulle conduite ne sort de là privilégiée: on peut choisir de 
faire n'importe quoi; ce qui importe, c'est qu'en le faisant 
on soit capable de faire coincider la plus grande destruction 
et la plus grande affirmation. (...) Ce n'est pas selon le plus 
ou moins de vertu ou de vice que les êtres sont malheureux 

15Verificar as notas de rodapé das páginas 230 do capítulo 6 e 59 do capítulo 2 deste trabalho. 
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ou heureux, mais selon l'énergie dont ils font preuve; (...)" 
(Blanchot: 1990, p. 43) 

Diz Annie Le Brun, que os personagens mais fortes e mais verdadeiros da 

obra de Sade são aqueles que destruíram toda ilusão sobre o mundo, que adquiriram a 

consciência de que tudo possui uma energia e uma dinâmica próprias, que independem do 

homem. Entretanto, o momento no qual o personagem atinge tal estado de consciência é 

também acompanhado de um profundo ceticismo, pois os modelos de idealidade são 

destruídos, tanto quanto a possibilidade de realização de qualquer projeto de felicidade 

coletiva. 

Não há em Sade, entretanto, nenhum elogio absoluto da 'consciência', 

pois o momento no qual o homem alcança o conhecimento de si no mundo é identificado 

com a imagem do corpo gangrenado pela circulação do veneno. 

"La drôle de chose que l'analyse du coeur humain! (...); 
facile à recevoir les impressions de la tête, il n'adopte 
bientôt plus que ses mouvements, et l'on se gangrène ainsi 
voluptueusement d'un bout à l'autre, sans que rien 
s'oppose à la circulation du venin." (Sade apud Le Brun: 
1986, p. 185) 

Não há nesta passagem, a imagem mítica, carregada de toda contradição, 

seja ela prometeica ou cristã? Volto a insistir, em Sade não há salvação nos limites da 

sociedade civilizacional, mas fora destes limites o terreno pertence ao impensável, 

imponderável, ao risco da queda em campo desconhecido, e este não pode ser medido 

pelo conhecimento, pois pressupõe um estado de 'pureza', que hoje poderíamos designar 

pelo nome de niilismo purificador. 

É inegável que em Sade suas reflexões e seus juízos acerca de como os 

homens concebem o mundo estão sendo informados pela experiência de sua própria 
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existência. Por meio deste procedimento, Sade construiu um método capaz de corromper 

a idéia de uma razão universal mas, mais que isto, toda a idéia de universalidade é posta 

em causa: 

"(...) Sade, sans se tromper un seul instant sur la précarité 
de nos jugements, fait de cette précarité, de cette aberration 
à prétendre à l'universel à partir de la particularité la plus 
irréductible, la force même de sa pensée, mais aussi de 
toute pensée." (Le Brun: 1986, p. 97) 

A pedagogia dos preceptores imorais é a de estabelecer uma nitida relação 

entre corpo e pensamento, a cada descoberta de uma nova via do prazer, abre-se à 

perspectiva para uma nova possibilidade do pensar. No sentido inverso, a pluralidade 

reflexiva engendra novas descobertas eróticas. Teríamos assim permanentemente na La 

philosophie dans le boudoir, as idéias submetidas ao corpo, e o corpo submetido às 

idéias, os grandes princípios julgados a partir da materialidade corpórea de nossos 

prazeres. Sabemos que o resultado desta metodologia é a corrosão de todos os princípios 

que almejam a universalidade. 

Pelas palavras do próprio Sade são estabelecidas as relações entre razão e 

particularidade, determinismo e liberdade: 

"Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions: elle tient 
à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas maître 
de la change; je le serais que je ne le ferais pas." (Sade 
apud Le Brun: 1986, p.97) 

Deparamo-nos aqui com uma das divergências entre Sade e d'Holbach. 

Trata-se da concepção de sociedade, na medida em que o último concebe-a como uma 

construção natural que repousa sobre um equilíbrio entre indivíduo e coletividade, 

excluindo todas as paixões individuais, retendo somente aquelas socialmente úteis. Mais 

uma vez é evidente a oposição do acento sadiano (Cf. Le Brun: 1986, p. 99). 
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Passados dois séculos de sua existência, Annie Le Brun define o lugar 

ocupado por Sade: 

"Du même coup, c'est l'universel perverti par l'unique, la 
loi niée par l'arbitraire et la raison dépravée par la pulsion. 
Que tout en nous comme au dehors de nous travaille à ne 
pas l'admettre, l'ensemble de ces récentes manoeuvres pour 
édulcorer Sade suffirait à en convaincre. Seulement, 
aujourd'hui que l'humanisme est utilisé pour couvrir 
l'inhumanité des hommes, que les droits de l'homme 
servent à mépriser le droit des gens, que la raison enfin 
s'epuise à ne pas reconnaître les monstres qu'elle a 
engendrés, ne sommes-nous pas tenus de nous demander, 
longtemps après Sade, ce que tient encore?" (Le Brun: 
1986, p. VI) 

Sade introduz sua singularidade e a noção de 'único' à origem de toda a 

análise do pensamento e de toda a produção do horizonte moral. As sensações subiram-

lhe à cabeça, o sexo contaminou-lhe as idéias. 

Há uma característica comum a todo o discurso utópico do século XVIII, 

que nos é assim apresentada por Le Brun: as vontades particulares devem se perder nas 

vontades coletivas e estas se expressam através da representação nacional. A 

individualidade é desta forma posta à margem e abandonada a si mesma, a sua própria 

loucura. A soberania individual é negada pela idéia de representação, aprisionado-a em 

sua própria singularidade absoluta (Cf. Le Brun: 1982, p. 227). 

Justine serve a Sade como a metáfora do homem que, nutrido pelos bons 

princípios, vê-se diante da condição de negá-los um a um, em face da exigência de 

conservação do pacto social. Não há princípios que possam ser sustentados socialmente, 

pois a presença do outro e a manutenção de laços para com ele é condição suficiente para 

tornar nossos atos 'oportunos'. 
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O homem Sade alcançou este estágio de consciência limite, carregado de 

contradição. Seus vícios se manifestaram como virtude maculada, suas virtudes através 

dos vícios experimentados. 

"(...) c'est par elle (l'imagination) qu'il échappe à l'espace, 
au temps, à la prison, à la police, au vide de l'absence, à la 
mort, à la vie et à toutes les contradictions." (Beauvoir: 
1961, p. 45 & Ceccatty: 1996, p. 28) 
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DEUS E NATUREZA 
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"Deus é dia noite, inverno verão, guerra paz, 

saciedade fome: isto quer dizer todos os opostos." 

(Heráclito) 



Guardo desconfianças sobre o tão alardeado ateísmo em Sade, tanto 

quanto de várias outras manifestações de ateísmo. Afinal, a dessacralização do mundo 

moderno, não elevou à categoria de sagrado, fenômenos sociais de uma outra ordem? 

Muito já se falou, por exemplo, sobre a religião do Capital ou a divinização da Razão. 

Aonde, portanto, nos leva a crítica religiosa em Sade? Normalmente a enganos. 

É bem verdade que Sade lançou farpas aos padres e à igreja; blasfemou; 

adotou comportamentos obscenos; ridicularizou as imagens cultuadas pelos crentes; 

denunciou os obstáculos à liberdade, impostos pelos imperativos da fé; construiu um 

sistema de idéias, onde os valores cristãos, um a um, foram transformando-se em dogmas 

pueris. Diz Sade: 

"Dans un siècle où nous sommes aussi convaincus que la 
religion doit être appuyée sur la morale, et non pas la 
morale sur la religion, il faut une religion qui aille aux 
moeurs, (...)" (O.C., T. 3, p. 490) 

Esta idéia em Sade vai levá-lo à construção de uma via direta entre religião 

e natureza. O século XVIII consagrou a libertação da moral dos imperativos categóricos 

da religião, invertendo o pólo de dominação desta relação: já não é a religião que ditará as 

normas de conduta e os padrões morais, mas antes, são os costumes que orientarão a 

formulação dos dogmas religiosos. Sob a perspectiva do libertino, onde reside a fonte 

capaz de emanar padrões de conduta moral? Seriam os costumes capazes de tal tarefa? 

Sim e não, pois são os costumes que a libertinagem convoca a iluminar os caminhos da 

moral. Entretanto, constata o libertino, estes costumes são os mais variados possíveis, 

assumindo configurações e práticas distintas no espaço e no tempo. Neste ponto, o 
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libertino recorre à historia, à antropologia e à etnologia, oferecendo exemplos da variação 

de costumes, gostos e preferências. 

Como então, extrair modelos? Impossível determiná-los, afirma o libertino, 

pois se a religião deve inspirar-se nos costumes, estes inspiram-se na natureza, e esta não 

possui regularidades; nela reside o próprio conceito de indeterminabilidade e de diferença: 

"Inexplicable et mystérieuse Nature" (O.C., T. 9, p. 143) 

Insistem os libertinos. Temos assim uma sacralização da natureza em Sade, 

e esta idéia realimentará o retorno da cultura pagã no pensamento libertino: 

"Puisque nous croyons un culte nécessaire, imitons celui des 
Romains: les actions, les passions, les héros, voilà quels en 
étaient les respectables objets." (O.C., T. 3, p. 493) 

O pensamento sadiano move-se em meio a dicotomías, busca os extremos, 

pois alcançá-los é a única forma de aplacar as paixões naturais. Os caminhos cobertos por 

flores ocultam espinhos. A virtude solicita a presença do vício, tanto quanto o algoz clama 

por sua vítima. Esta é a ciranda libertina: descarregar e recarregar-se permanentemente, 

imagem que não escapa ao imaginário sadiano (Cf. Borges: 1988). É sob esta perspectiva 

que a alcova observa o desenrolar dos infortúnios da virtude, de um lado, e das 

prosperidades do vício, de outro. Os homens não devem, portanto, abominar a crueldade, 

pois esta é tão necessária à civilização quanto as tenras paixões cultivadas como valores 

sublimes, tais como a fraternidade, a caridade e a bondade. 

Estas dualidades são faces de uma mesma moeda, uma alimenta, e se 

alimenta ao mesmo tempo da outra. Como se o mal fosse o coadjuvante necessário para o 

triunfo do bem. Em Sade, Lúcifer ainda habita regiões do paraíso. Entretanto, há 
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equilíbrio em Sade, e este se constrói na busca do excesso, na harmonia dos pares 

conflitantes, no desafio permanente que o estoico impõe ao epicurista e vice-versa. Mas 

este equilíbrio não é da ordem do humano, não é ele que o estabalece e sim a natureza. O 

homem civilizado deve reconhecer sua incapacidade de repetir as palavras que conferem 

poder sagrado à ordem do divino: "Ehyeh" o que significa, "Eu sou" (Cf. Armstrong: 

1995). Ora, e o que os Deuses teriam dito ao homem que agora conhece o bem e o mal. 

eu sou aquele que sou, contrariamente, você é aquele que não é. Este homem cindido, é 

incapaz de recompor o equilíbrio perdido, esta perda é produto da ilusão de haver expulso 

de si sua 'cara metade'. É uma dada sabedoria natural, instintiva, que une aquilo que o 

homem civilizado dividiu, garantindo a perpetuidade do prazer. 

O prazer, dirá Zaratustra, quer de todas as coisas a eternidade. O prazer 

quer profunda, profunda eternidade (Cf. Nietzsche: 1998, p. 325). E em Sade, pouco 

importa se este prazer desmedido se manifeste como dimensão da libertinagem, da 

castidade ou até de ambas: 

"Sade, Nietzsche, Klossowski: sem a idéia de Deus não há 
gozo que seja eterno, ou mesmo impossível!..." (Borges: 
1988, p. 363) 

Num mundo governado por Deus, o homem podia ser identificado a um 

minúsculo objeto, porém, ele seria sempre o centro das atenções do criador. A descoberta 

de novos mundos, a racionalização dos fenômenos naturais, colocaram em curso um 

apequenamento do mundo e um agigantamento do homem, pois se este perdia o lugar 

privilegiado de centro geográfico, ganhava o trono de senhor do universo. Entretanto, até 

o século XVIII persistirá um certo desconforto humano frente ao vazio de um universo 

sem pai. Mal acomodado no interior das polaridades, de um lado a razão, de outro a 

131 



religião, o racionalismo do século XVII pronunciará através da boca de um de seus mais 

importantes representantes que: 'se Deus não existisse seria preciso inventá-lo'. 

As mais recentes interpretações teológicas do texto bíblico permitem-nos 

traçar elos de identificação entre a 'perversidade' do criador e da criatura. Perseguindo os 

vestígios deixados pela intervenção divina através da Bíblia Sagrada, Jack Miles chega à 

definição de Deus, como um amálgama de diversas personalidades concentradas num 

único personagem. Carregando consigo todos os valores contraditórios, até então 

pulverizados numa pluralidade de divindades, Miles afirma: 

"É estranho dizer isso, mas Deus não é nenhum santo." 

(Miles: 1997, p. 17) 

Examinando o texto bíblico como fragmento da existência divina ou, 

associando-o à própria biografia divina, podemos reconhecer como muitas de suas 

passagens se tornariam um escândalo se levadas ao púlpito, afinal há uma leitura possível 

da Bíblia Sagrada que responde às dúvidas formuladas por Epícuro. 

Deus - Ehyeh, o que em hebraico significa 'Eu Sou' - é aquele que é; é 

portanto, o todo, o bem e o mal. Princípio inadmissível à religiosidade cristã. Ao criar o 

mundo e nele o homem à sua imagem e semelhança criou um laboratório de si próprio, um 

espaço experimental onde pôs em ação as contradições de sua própria existência. O 

momento da criação laboratorial se constituirá no marco fundador da passagem de um 

estado de pré-consciência divina a um estado de consciência: Deus passa a reconhecer-se 

em sua condição de anjo monstruoso. 

Desde o primeiro momento de sua aparição, da infância do Gênesis à 

maturidade do silêncio, Deus se expressará através de terríveis contradições, todas elas 
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marcadas por virtudes e vicios. Após a criação, a destruição. Deus age porque o mundo 

precisa de uma purificação através da destruição. Este ser, tanto criador quanto 

destruidor, é o resultado da fusão de duas divindades opostas, uma 'amiga', outra 

'inimiga' da humanidade. 

A interdição de degustar o fruto da árvore do conhecimento tem a intenção 

de manter o Homem nas mesmas condições que as de todos os outros seres criados por 

Deus, ou seja, mantê-los no estado de pré-consciência. Mas como laboratório de si, a 

serpente parece ser a metáfora necessária ao desvelamento da existência divina aos 

próprios olhos deste: 

"Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos 
abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem 
e do mal" (Miles: 1997, p. 45) 

Porque tudo se passa como se o momento inaugural da aparição do 

protagonista - Deus - fosse identificado com o repentino descortinar de um palco teatral. 

Deus é diretor, os homens são os atores de uma trama que não conhecem, mas que parece 

não acertarem nunca o passo. O diretor se enerva, mas se enerva com quem, com os 

atores ou consigo próprio? Afinal, nem ele mesmo tem previamente o modo certo de 

atuar. Deus não sabe quem é, é um mistério para ele mesmo e as sucessões de ações 

narradas no 'script' sagrado servem para produzir este progressivo conhecimento de si. O 

coração humano é o palco deste Deus pesquisador, inventor da cena, deste Deus curioso 

em conhecer-se através das suas múltiplas personalidades. Sade é o espelho fiel da imagem 

e semelhança divina. 

Mas os atores também se enervam, Abraão e Sara, por exemplo, cansam-se 

de ouvir por sete vezes a mesma promessa. O diretor tenta sucessivamente acalmar os 
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ânimos recompensando os atores com algumas graças. Até que, no Ato de Jó, Deus libera 

Satã - o adversário - para que este, desgraçando a vida de Jó, submeta à prova o 

princípio virtuoso da humanidade. Afinal, o que fez Jó, este servo de Deus, homem 

íntegro e reto e que jamais se desvia do bem, para merecer tamanho castigo? Oferece 

Deus a ele alguma recompensa? Neste momento, uma das personalidades de Deus se 

apaga, entrando em cena a outra: a do adversário. Após testemunhar a morte de todos os 

seus filhos e filhas, todos os seus servos, tendo padecido por sete dias de tumores 

malignos que cobriram-lhe o corpo da planta do pé até o alto da cabeça, Jó toma a 

palavra: 

"Maldiga Deus o dia em que nasci 
e a noite que forçou-me para fora do útero" 
(Miles: 1997, p. 347) 

Epícuro, já no século IV a.C., havia buscado liberar o homem do temor 

divino, formulando através de simples interrogações, todo o seu ceticismo frente à 

impotência divina face ao problema do mal: 

"Deus, ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não 
quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não 
pode, é impotente: o que é impossível em Deus. Se pode e 
não quer, é invejoso, o que, igualmente, é contrário a Deus. 
Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente: portanto 
nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa 
compatível com Deus, donde provém então a existência dos 
males? Por que Deus não os impede?" (Epícuro apud 
Brandão: 1993, p. 30) 

De certa forma, através da compilação dos livros sagrados naquilo que se 

tornou conhecida a Bíblia Sagrada dos hebreus, alcançou-se a supressão religiosa do 

paganismo, mas contemporáneamente, a teologia cristã foi obrigada a incorporar a 
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pluralidade de personalidades que marcava o panteão mitológico do mundo pagão, na 

unidade contraditória de Deus: 

"Sob muitos aspectos o Cristianismo salvou a mitologia: 
dessacralizou-a de seu conteúdo pagão e ressacralizou-a 
com elementos cristãos, ecumenizando-a." (Brandão: 1993, 
p.33) 

O politeísmo pagão foi, assim, a melhor solução encontrada para pôr termo 

à possibilidade de solução para os conflitos humanos através da suspensão e da 

reatualização permanente deles1. 

À imagem de uma natureza mágica, animista e antropomórfica construída 

pela nossa 'primitividade', opõe-se, ainda na antigüidade, uma natureza racionalmente 

previsível. 

Para se construir uma moral foi necessário estudar a física dos corpos, 

ainda que o método experimental estivesse ausente. Observar a natureza era a fórmula que 

os filosófos antigos, dentre os quais Aristóteles, adotavam para descobrir as regras que ela 

dita ao homem. Epícuro, no entanto, dirige-se à natureza para se assegurar de que ela não 

fornece regra nenhuma: 

"Nem os astros nem nenhum dos corpos celestes são 
dotados de consciência; não desfrutam por si de nenhuma 
vontade; nada do que lhes acontece é contigente e não pode, 
portanto, servir de 'sinal'." (Lenoble: 1969, p. 92) 

Temos em Epícuro um claro exemplo das estreitas relações estabelecidas 

entre sua moral e sua física. O homem epicurista foi lançado num espaço infinito, que não 

'A cultura e a filosofia ocidental moderna valorizaram e inspiraram-se no momento histórico de 
degenerescencia do mundo grego. A filosofia socrática é expressão e o indício de um profundo golpe no 
pensamento mitológico, anunciado com a morte da tragédia: 
'Pela tragédia, o mito chega a seu conteúdo mais profundo, a sua forma mais expressiva (...).' (Nietzsche: 
1978, p. 11) 
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possui um centro, tal qual o universo que o envolve é filho do acaso. Em Sade o problema 

se reapresenta: 

"Tu veux analyser les lois de la nature, et ton coeur, ton 
coeur où elle se grave, est lui-même une énigme dont tu ne 
peux donner de solution! Tu veux les définir, ces lois, et tu 
ne peux pas me dire comment il se fait que de petits 
vaisseaux trop gonflés renversent à l'instant une tête et 
fassent dans la même journée un scélérat du plus honnête 
des hommes." (O.C., T. 1, p. 493) 

O problema da finitude e infinitude não é uma simples questão 

transcedental para os antigos gregos. Desejando o infinito, tememos a morte e este temor 

estraga-nos a vida. Tendo esquecido os limites de nosso horizonte, lançamo-nos à procura 

da felicidade onde esta não pode ser encontrada. São essas idéias em torno dos limites das 

nossas possibilidades, dos limites da vida, que reaparecem com freqüência na filosofia de 

Epícuro. 

Há uma aparente contradição na afirmação dos termos: de um lado, um 

universo infinito, uma possibilidade infinita de combinações, de outro, este horizonte 

restrito da experiência de vida humana. Acrescente-se a esta confusão o esforço de 

embaralhar as cartas, posto em prática através das deformações caluniosas que os estoicos 

impuseram à história (Cf. Lenoble: 1969, p. 94). Pode-se imaginar um epicurista 

sugerindo a moderação dos desejos, ensinando-nos a constrangê-los, levando-nos a 

preferir a razão aos sentidos, os prazeres do espírito aos do corpo? A falsificação da 

filosofia epicurista buscou dar solução ao aparente conflito através da sua higienização, 

eliminando suas arestas, empobrecendo suas reflexões (Cf. Lenoble: 1969, p. 221). 
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Os séculos XVI e XVII testemunharam um retorno à experiência filosófica 

epicurista, procurando, entretanto, uma regra de conduta não nos costumes mas na razão 

ou na natureza: 

"Epícuro não se dá a este trabalho. Para quê? Não se 
modela a razão pela sensação? E a natureza, sem ordem 
determinada, nada prescreve." (Lenoble: 1969, p. 97) 

Às vespéras da modernidade, Epícuro será tomado por um 'materialista', 

opondo a segurança da ciência às fábulas da moral e da religião. Cada época forma e 

deforma os tempos e as idéias que a precederam, segundo seus próprios interesses. A 

filosofia epicurista que formula o raciocínio de que só chegamos a possuir a liberdade, este 

bem inestimável, quando nos bastamos a nós mesmos, só poderia olhar desconfiada para 

as certezas da ciência materialista. 

O cristianismo também desenvolveu sua própria filosofia da natureza, 

fiindando-a na transcendentalidade humana. Ou seja, o homem apartado do mundo natural 

não pertence mais a ele. Estabelece, portanto, uma distinção entre a alma e o corpo. Este 

último pertence ao mundo natural, a alma ao mundo transcendental, introduzindo, assim, 

um permanente conflito entre as tentações naturais da carne e a sobrenaturalidade da alma. 

A filosofia cristã rompe ainda com uma interpretação cara aos filósofos antigos: a 

inseparabilidade do destino da natureza e do homem. 

Este homem, representado pelo cristianismo, não mais como um elemento 

da natureza, mas exterior a ela, a exemplo de seu Deus criador, vê-se liberado do mito, 

comum à alma da antigüidade, que acreditava que a história humana passaria de tempos 

em tempos pelo mesmo destino, tal qual os astros que repetiam numa dada temporalidade 

uma mesma posição no espaço: 
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"Retorno eterno dos astros, recomeço sem fim da História; 
(...)" (Lenoble: 1969, p. 191) 

O homem cristão livre do mito, vê-se enredado pelo livre-arbítrio do 

criador, submetido aos desejos e humores deste. Só se supera o fatalismo natural, para 

substituí-lo por um outro, o fatalismo divino. 

A Renascença marcará uma nova ruptura neste esforço de interpretação do 

significado da natureza e do lugar ocupado pelo homem nela. Recupera-se o desejo 

racional de interpretação do mundo que cerca o homem, livre, entretanto, das antigas 

forças mágicas que insistiam em destronar este 'ser pensante'. Tal esforço em 

compreender as leis que regem a natureza, só liberta a espécie humana para aprisioná-la 

em outras tantas novas cadeias: 

"Se, no século XVII, Bacon e Descartes ousam tomar-se 
'donos e senhores da Natureza', fazem-no proclamando que 
obtêm de Deus este domínio e esta posse, Deus que, no 
último dia da criação formou o homem para administrar a 
terra. Mas, tomando-se usufrutuário da criação, o homem, 
desde o século XVII com Hobbes, sente de imediato a 
tentação de se proclamar o seu único rei." (Lenoble: 1969, 
p. 192) 

A natureza transforma-se, aos olhos da modernidade, mais e mais em uma 

máquina. Os elementos naturais são vistos como peças de um arranjo tecnológico, de cujo 

conhecimento a nova física detém o segredo. A revolta frente a este desenfreado 

racionalismo cientificista não tardou; ao contrário, nasceu contemporáneamente a ele. A 

natureza não podia perder sua aura própria, seus mistérios e encantos, sua inacessibilidade 

deveria negar os assaltos preparados pelos sentidos da razão. Era preciso resgatar o 

estado poético da natureza (Cf. Lenoble: 1969, p. 199). Estado este, que a Renascença 

buscou preservar: 
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"(...) o Renascimento é uma das raras épocas do 
pensamento em que a arte e a ciência deram exactamente a 
mesma representação órfica da Natureza." (Lenoble: 1969, 
p.253) 

A calma, através da qual um espírito técnico anunciava os novos domínios 

do homem sobre a natureza, opunha-se a consciência atormentada dos filósofos que 

pressentiam os perigos da trajetória. Exilada de Deus, a natureza nada pôde comunicar da 

ordem do divino ao homem. E se este último desejasse reencontrar a figura do profeta-

poeta-bardo - observador que dos cimos das montanhas atenta para o imponderável curso 

dos elementos da natureza - diria em sobressaltos: 

"De que serve ao homem ganhar o universo, se acaba por 
perder a sua alma!" (Lenoble: 1969, p. 278) 

Estas duas forças irão adquirir ressonância no século XVIII: de um lado, a 

razão pura, fundamentada numa mecânica das sensações, e de outro, uma apologia do 

sentimento (Cf. Lenoble: 1969, p. 284). A Encyclopédie designada por Lenoble como a 

nova Suma teológica do século XVIII, define o verbete natureza como um 'termo vago', 

e em si mesma, uma idéia muito pouco interessante, remetendo-nos daí, para os artigos 

Sistema do mundo, Causa, Essência, Ser: 

"A desvalorização da Natureza encontrava a sua 
contrapartida na exaltação do homem."(Lenoble: 1969, p. 
285) 

Mas se no Renascimento o homem emprestava sua alma à natureza, no 

século XVII apropria-se exclusivamente desta alma, mecanizando a natureza, e por fim no 

XVIII é a natureza que vai projetar no homem o seu mecanismo, esvaziando-o de sua 

alma (Cf. Lenoble: 1969, p. 286). 
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O século XVIII havia conseguido reunir todos os elementos necessários 

para contaminar as águas da fonte, na qual bebiam os romancistas, dramaturgos e poetas. 

É verdade, trata-se de um século carregado de linhas de força, entretanto, há dentre estas 

uma que ganha corpo, se adensa, almejando concentrar em si as partículas difusas. Tanto 

esforço transformou o Grande Século numa época pobre de imaginação, de criações 

literárias nas quais se ressentem a ausência da graça e a pouca profundidade dos 

personagens (Cf. Lenoble: 1969, p. 288). Felizmente, havia um borbulhar subterrâneo, um 

rumor de vozes descontentes, um grito surdo de uma vitima da noite. Pois, se o intenso 

movimento de luzes produzia a ilusão, ou a vertigem da claridade, das zonas de 

penumbras partiam os clamores, que seriam melhor sentidos no século seguinte. 

Cometeria um grave equívoco se não apontasse, ao menos, para a 

importante intervenção do Protestantismo neste debate, particularmente se tomamos em 

consideração o fato de ele haver emprestado sua ética nascente ao espírito do capitalismo 

(Cf. Weber: 1989). Convocado a desempenhar relevante papel na elaboração de uma nova 

filosofia da natureza - adequando a ética religiosa às novas exigências sociais: 

"O pensamento protestante começa por desprezar a 
Natureza, que já não tem de ser, nem nas 'demonstrações 
racionais' da teologia nem na vida sacramental, a 
mediadora entre Deus e o homem: a graça já não passa por 
ela. Mas exatamente por isso, o pensamento protestante 
encontrar-se-á melhor preparado para o novo estado da 
ciência, que verá na Natureza uma mecânica sem alma e 
para a nova física, que deixará de ser uma contemplação 
das formas para passar a ser uma ferramenta de 
exploração. Já muitas vezes se apontou o papel importante 
desempenhado pelos protestantes no nascimento do 
capitalismo moderno (...)" (Lenoble: 1969, p. 241) 

O século XVII foi responsável pela difusão na linguagem de expressões 

como 'verdade natural', 'razão natural', 'virtude natural', fazendo crescer as hostilidades 
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entre uma 'natureza mãe' e um 'Deus pai'. Se o século XVIII não desenvolve uma 

consciência plenamente atéia, ele nutre um profundo anti-clericalismo, um sentimento de 

anti-religiosidade (Cf. Lenoble: 1969, p. 292/3). 

As soluções oferecidas por Descartes e também por Newton, combinando a 

apreensão mecânica do mundo, ao reconhecimento da força 'divina', como força 

responsável pelo primeiro movimento do universo, desaguam na experiência do 'século 

das luzes', sob a forma de um movimento 'deísta', que não consegue livrar-se da 

interrogação proposta por Voltaire: 

"O universo embaraça-me e não posso imaginar 
Que este relógio exista e não tenha relojoeiro." 
(Voltaire apud Lenoble: 1969, p. 296) 

Entretanto, o século XVIII acolhe também espíritos exaltados, desejosos 

de condividir o leito materno, mas não sem antes promover o assassinato do pai. Temos 

em Diderot um bom exemplo desta alma apaixonada: 

"Se todo o homem fosse sincero, mataria o pai e dormiria 
com a mãe" (Diderot apud Lenoble: 1969, p. 298) 

Entretanto, a 'mãe natureza' de Diderot não é, como em Sade, uma 

madrasta. Ela é benévola, atenciosa e nutre um verdadeiro amor pelo filho, e neste ponto 

Rousseau e Diderot estão de acordo. A alma apaixonada é alma atormentada e esta troica 

traduz exemplarmente o significado que o século XVIII deu à idéia de 'monstro' como 

aquele efeito produzido por um espírito raro. 

O século que transformou a idéia de liberdade num objetivo a ser 

perseguido pelo homem apavorava-se diante do paradoxo em que se embrenhava. Pois a 

filosofia destronada do espaço etéreo era convocada a exercer suas novas funções em 

terreno mais seguro. O homem liberando-se do fantasma de Deus, da submissão à suas 
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indecifráveis vontades, alimentava o desejo de livrar a vida das indeterminações alheias. 

Contraditoriamente, ao pôr em curso tal esforço, através de uma fisicalização, de uma 

biologização e de uma quimicalização da natureza, organizou um novo universo 

estreitamente determinado. Eis o homem liberado das teias, para encontrar-se enredado 

em outras mil: 

"Natureza determinada, liberdade dádiva da Natureza: eis o 
paradoxo que durante muito tempo se vai instalar no 
pensamento moderno." (Lenoble: 1969, p. 309) 

Uma das origens de tal paradoxo decorre da mais completa oposição sob a 

qual foi formulado o problema. Pois constatamos o efeito de um duplo fenômeno: de um 

lado, um processo de laicização do universo da vida, a partir do qual toda a possibilidade 

da intervenção do casual é negada, e de outro, o reconhecimento de uma mútua negação 

entre duas noções caras ao século XVIII: a lei e a liberdade são ambivalentes. 

Substituíram a onipotência divina celeste pela onipotência de uma razão 

terrena. Diante da perda da capacidade em conciliar os aparentes opostos, criaram um 

mundo sem margem, sem expectativas, à excessão das previsíveis. O sonho da razão 

aboliu, desta forma, fantasmas e ilusões, liberando o homem para a sua miserável trajetória 

moderna. Mesmo que a experiência da Antigüidade Greco-Latina se apresentasse aos 

olhos da aventura moderna, pois: 

"(...) o panteísmo que identifica Deus e a Natureza sabia, 
por meio da sua própria imprecisão, recolher 
simultaneamente os desejos dos espiritualistas e dos 
materialistas: no agregado teocósmico, os primeiros 
insistem no aspecto divino e os outros na omnipotencia da 
matéria." (Lenoble: 1969, p. 311) 

Ainda assim, ela não foi capaz de fixar o significado da tolerância, e não bastou Voltaire 

ter destinado a esta última muito de seus esforços. 
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O século XVIII, acaba por desenvolver uma credulidade às avessas. No 

esforço de liberação, o homem devastou os bosques, a terra se tornou árida, o socorro lhe 

faltou. Despertou ele, então, para a sua condição trágica, para uma sensação de 

estranhamento diante do vazio que se abria; acordou, enfim, para o pesadelo que o 

persegue. Mas não se dobrou: 

"Os que crêem em Deus pensam na sua presença tão 
apaixonadamente como nós, que não cremos nele, na sua 
ausência?" (Rostand apud Lenoble: 1969, p. 313) 

Há nesta expressão utilizada por Jean Rostand, muito do espírito ateu da 

época, uma paixão negadora de Deus. 

Um materialista assim definia um deísta: "um deísta é o genero de homem 

que não tem fraqueza bastante para ser cristão, nem suficiente coragem para ser ateu", 

definição esta dada pelo Padre Bonhomme (Cf. Hazard: 1989, p. 124). O século XVIII 

tomado em seu todo foi deísta e não ateu, afirma Hazard (Cf. Hazard: 1989, p. 125). 

Uma das vertentes do pensamento europeu moderno buscou evitar a 

contraposição entre religião e razão, sustentando a idéia de que aquela deveria 

fundamentar-se nesta: 

"Assim, a fé nos mistérios nunca é contrária à razão; pelo 
contrário, é a própria razão que nos prescreve essa 
submissão à autoridade divina" (Hazard: 1989, p. 82) 

Nunca publicaram tantas obras a favor e contra a religião. Deísta ou 

deísmo: sistema dos que, rejeitando toda espécie de revelação divina, acreditam todavia 

em Deus. Considerando-a como força infinita, causa de todos os fenômenos do universo. 

A idéia de natureza transformou-se no século XVIII na idéia chave para o 

desenvolvimento da Razão e das Luzes: 
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"A ela atribuíram uma virtude ainda mais eficaz, já que a 
natureza era a fonte das luzes, a garantia da razão. Ela era 
sabedoria, era bondade; consentisse o homem em escutar a 
natureza e não mais voltaria a enganar-se; bastar-lhe-ia 
obedecer à sua lei benfazeja" (Hazard: 1989, p. 111). 

Começava, assim, a constituição de uma religião natural, na qual seria 

reservado a Deus um espaço tão longínqüo que este estaria impedido de arruinar o projeto 

humano. 

A tradição libertina em muito contribuiu para a constituição de uma 

filosofia atéia, tendo inclusive tomado ares de herói através do personagem Wolmar, no 

romance de Rousseau: La Nouvelle Héloise. Segundo Alberto Radicati di Passerano, ex-

católico, ex-calvinista, ex-deísta e tendo por fim se tornado ateu: 

"(...) a idéia de início é um absurdo, tal como a idéia de fim; 
a morte é apenas a dissolução de elementos de que a 
natureza se serve para fabricar novos seres; não devemos 
temê-la; e, se somos infelizes, suicidemo-nos, muito 
simplesmente" (Hazard: 1989, p. 115). 

Sade reafirmará inúmeras vezes a mesma idéia, reconhecendo na morte 

uma transformação, uma reorganização dos elementos e das formas, o que garante, 

segundo ele, um movimento perpétuo à matéria. Não estamos nem a um passo de 

distância da famosa afirmação pronunciada por Lavoisier2: na natureza nada se cria, nada 

se perde, tudo se transforma. Mas, se do ponto de vista sadiano não constitui novidade 

alguma declarar má a natureza, pôr-se plenamente de acordo com a afirmação, leva-nos a 

cometer o mesmo equívoco produzido pela leitura de Sade no século XIX, pois 

admitiríamos como conclusivo um argumento que é de caminho, estratégico: 

2Antoine Laurent de Lavoisier, nascido em 1743, portanto, mais jovem que o Marquês de Sade somente 
três anos, morreu guilhotinado em 1794, durante o 'regime do terror'. Fundador da química moderna, 
estabeleceu os princípios de conservação da massa e dos elementos, criando assim a lei que leva seu nome. 
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"Declarar a natureza má não era em si uma idéia nova. 
Hobbes, que Sade conhecia bem, e cita de bom grado, 
decidira que 'o homem é o lôbo do homem' e o estado de 
natureza um estado de guerra; uma importante linha de 
moralistas e satíricos ingleses seguiu-o por esses caminhos, 
entre outros Swift, que Sade leu tanto a ponto de copiá-lo. 
(...); mas a diferença entre êle (Sade) e os seus antecessores 
reside em que, depois de terem denunciado a perversidade 
da natureza, êles lhe opunham uma moral artificial que 
provinha de Deus ou da sociedade, ao passo que, do credo 
geralmente aceito 'A Natureza é boa, sigamo-la', Sade, 
rejeitando o primeiro ponto, conserva paradoxalmente o 
segundo". (Beauvoir: 1961, p. 44/5) 

Vício e excesso são manifestações distintas, mas que atuam numa mesma 

ordem. Onde há vício, há excesso, entretanto pode a virtude ser excessiva? Ou, vício e 

excesso são as únicas combinações possíveis? Contudo, sob este aspecto a natureza não 

desempenharia um papel virtuoso, na medida em que onde há só vício, ela agiria no 

sentido do restabelecimento de um equilíbrio perdido? 

O erro cometido por Beauvoir e pela leitura que o século XIX fez de Sade, 

é exatamente o de haver confundido os julgamentos de superfície com aqueles de 

profundidade. Repito, em Sade, a maldade natural é apenas um elemento do jogo, que 

deve ser jogado no interior das sociedades maniqueístas. Fora delas, não faz sentido 

algum. Hobbes, entretanto, recusa-se a ir além, e livra-se de sua própria constatação 

criando o argumento de que o homem traria inscrito no seu âmago a necessidade de 

romper com o mundo natural (Cf. Monzani: 1995, p. 80). 

A literatura sadiana revela um permanente movimento de superfície e 

profundidade. Cabe ao leitor reconhecer a que altura estão inscritas as idéias. Lá vamos 

nós novamente à superfície: 

"Sade leu certamente a Fábula das Abelhas de Mandeville, 
que tiveram no comêço do século grande êxito; o autor 
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demonstrava nela que as paixões e os crimes dos 
particulares ajudam a prosperidade pública, e são até os 
maiores bandidos que trabalham mais ativamente para o 
bem comum; quando uma conversão intempestiva fazia 
triunfar a virtude, a colméia ficava arruinada. Sade também 
expôs muitas vezes que uma coletividade que caísse na 
virtude se veria ao mesmo tempo precipitada na inércia. Há 
aqui como um pressentimento da teoria hegeliana, segundo 
a qual não se poderia abolir 'a inquietação do espirito' sem 
provocar o fim da história." (Beauvoir: 1961, p. 57) 

Um mundo completamente virtuoso não subsistiria nem ao menos um 

segundo, anunciarão repetidas vezes os filósofos libertinos. Sendo eles bons filósofos, 

terão também de reconhecer pela da boca de Ambroise: 

"Où seraient les victimes de notre scélératesse, si tous les 
hommes étaient criminels!" (O.C., T. 6, p. 284) 

Livrando-se dos freios da lei, tendo abolido os códigos de religiosidade, 

desconhecendo o que seja o remorso, não admitindo nem Deus, nem o Diabo, não há 

nenhuma atrocidade à qual o libertino não se entrega, inflamado pelo silêncio e a solidão. 

Nada é capaz de aquecer seus desejos, como a imagem da fragilidade, de um lado, 

submetida às vontades do despotismo, de outro. A imaginação solicita e germina em 

território fértil, constituído de regras a serem desregradas, um corpo de virgem a ser 

violado, pois o libertino sadiano jamais admitiria: 

"(...) un sujet qui se rendrait à eux volontairement." 
(O.C., T. 6, p. 312) 

Endore assim nos descreve a natureza sadiana: "Mas asseguro-lhe, que 

quanto mais você penetra nos segredos da Natureza, mais certeza se tem de que ela não é 

nossa mãe, e sim nossa madrasta. Má, destrutiva, voraz e nunca lógica, nunca gentil e de 

bom coração. Vítimas, é tudo o que a natureza deseja. A morte é seu objetivo principal." 

(Endore: 1967, p. 168). 
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De um princípio de devoção à natureza, logo o libertino compreenderá que 

sua 'nova heroína' deseja a sua desgraça. Será preciso, pois, não render-lhe culto, mas 

encontrar os meios para ultrapassá-la. Quanto mais o homem se esforça em surpreender os 

segredos da natureza, mais ele a reconhece empenhada em destruí-lo. Voraz, má, 

inconseqüente e devastadora, a capacidade criativa da natureza atende à sua necessidade 

de destruição. Se a filosofia moderna se diz sua amante, o libertino se declara seu 

carrasco, pois estudando, reconhece-a em toda a sua contradição: 

"Lui voyez-vous jamais dispenser un don sans qu'une peine 
grave l'accompagne? Si elle vous éclaire douze heures, c'est 
pour vous plonger douze autres dans les ténèbres; vous 
laisse-t-elle jouir des douceurs de l'été, ce n'est qu'en les 
accompagnant des horreurs de la foudre; près de l'herbe la 
plus salutaire, sa main traîtresse fait germer les poisons; 
elle hérisse le plus beau pays du monde de volcans qui le 
mettent en cendres; se pare-t-elle un instant à vos yeux, 
c'est pour se couvrir de frimas l'autre partie de l'année; 
nous donne-t-elle quelque vigueur pendant les premiers 
temps de notre vie, c'est pour nous accabler pendant la 
vieillesse, et de tourments et de douleurs (...). Voyez avec 
quel art méchant elle entremêle vos jours d'un peu de plaisir 
et de beaucoup de peines (...). Oui, mon ami, oui, j'abhorre 
la nature; et c'est parce que je la connais bien que je la 
déteste." (O.C., T. 7, p. 42/3) 

Fazendo frente aos intérpretes que ressaltam o ateísmo no pensamento 

sadiano, há outros - Endore dentre os quais - que insistem em descrever Sade como um 

teólogo, possivelmente um teólogo de sua própria religião (Cf. Endore: 1967, p. 215). Sua 

filosofia transforma-se num sermão, sendo ele um pregador de uma moral às avessas, 

disseminando o vício para desmascarar a hipocrisia humana (Cf. Endore: 1967, p. 59). 

"Athée, cruelle, impie, libertine, sodomiste, tribade, 
incestueuse, vindicative, sanguinaire, hypocrite et fausse, 
voilà les bases du caractère d'une femme qui se destine à la 
Société des Amis du Crime, (...)" (O.C., T. 8, p. 456) 
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Sade muniu a argumentação de muitos de seus personagens, do 

conhecimento produzido pela filosofia biológica de seu tempo. A idéia de que as 

sensações de dor e de prazer são resultados dos fluidos elétricos que circulam nas 

cavidades de nossos nervos e se constituem na única alma admitida pelos filósofos 

modernos, não é uma descoberta de todo original. Nem mesmo o papel que a noção de 

equilíbrio desempenha em seu sistema é completamente original, ambos - fluidos elétricos 

e equilíbrio - estão expostos no Système de la nature do barão d'Holbach: 

"les mêmes éléments qui servent à nourrir, à fortifier, à 
conserver l'animal... opèrent sa destruiction, dès qu'ils ne 
sont point dans cette juste proportion qui les rend propres à 
maintenir son être' et que toutes ces substances ne 
conservent l'animal qu'autant qu'elles sont analogues à lui; 
elles le ruinent lorsqu'elles ne sont plus dans le juste 
équilibre qui les rendait propres à maintenir son existence" 
(d'Holbach apud Deprun: 1968, p. 191) 

Seria, entretanto, um equívoco concluir daí que Sade tenha admitido em 

sua filosofia a necessidade da busca de um controle estoico das emoções. Ainda que 

adotando o princípio do equilíbrio como um pressuposto, Sade será o apologista do 

excesso: tudo o que é excessivo é bom, dirá, também, inúmeras vezes. Creio que em 

relação a Sade é justo formular uma dúvida muito semelhante àquela apresentada pelos 

intérpretes do pensamento Nietzschiano. Assim como estes últimos se interrogam sobre a 

temporalidade em que se manifesta o eterno retorno, em Sade seria conveniente 

perguntar-se em que plano o princípio do equilíbrio se concretiza: na esfera do indivíduo, 

da sociedade, do universo ou do cosmos? 

Um outro equívoco seria o de tomar apressadamente a filosofia de Sade 

por um sistema de idéias fundadas no materialismo. Ainda que todos os indícios levem a 

esta conclusão, o universo sadiano - bem como o coração do homem - constituem uma 
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ordem muito particular, a ordem do inexplicável. Mas supondo por um único instante que 

a filosofia de Sade pudesse aparentar-se com os sistemas materialistas contemporâneos à 

sua época, creio que em raros momentos da história do pensamento um filósofo 

materialista tenha dedicado tanto tempo à reflexão teológica. 

O esforço da pesquisa que busca as filiações teórico-científicas das idéias 

de Sade, em muito contribuíram para retirá-lo da mais completa marginalidade. Porém, 

quais são as noções de Sade? Com quem identificá-las? Seriam elas expressas pelos seus 

porta-vozes libertinos? Ou nem todos, dentre estes últimos, estão autorizados a serem-no? 

Os personagens de Sade consagram dissertações tanto para justificar seus vícios, quanto 

suas virtudes; são tanto apólogos do bem, quanto do mal. Mas são sempre excessivos. 

Não reside aí um indício de que suas criações se apoiam em teorias - por vezes 

extremamente lógicas, mas que no todo formam um mosaico de contradições - seja da 

filosofia dos antigos, seja as contemporâneas ao século XVIII, com o único intuito de 

delas extrair os argumentos que melhor favoreçam as tendências de cada um, ou a 

organização de seus corpos? Se se trata de matar a mãe, há argumentos. Se se trata de 

matar o pai - como o fazem os hérois de Juliette - é também possível consagrar longas 

dissertações em defesa do ato. A razão filosófica serviu a Sade tão somente para conduzi-

lo aos limites da experiência, para uma região onde toda a lógica se decompõe. Tal qual o 

romance inacabado de Flaubert, Bouvard e Pécuchet, no qual os personagens se dedicam 

ao estudo da alma humana e da natureza, para, por fim, decidirem retornar a ser os 

simples copistas que eram. Sade é em sua filosofia, este personagem flauberiano, o copista 

experimentador, o sanguessuga das essências alheias, um vampiro do conhecimento. Mas, 

acima de tudo, um degustador. 
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A natureza sob a perspectiva sadiana concentra todos os dons, mas em sua 

ordem própria ela é amoral. Foram os homens que inferiram a ela os valores morais. Cega, 

imprevisível, caótica, a natureza só possui um único princípio: o da manutenção de um 

equilíbrio entre perdas e ganhos. O libertino sadiano alterna os prazeres do gozo com os 

da mesa: energia gasta, energia restituida. A imagem ideal das orgias báquicas é sempre 

circular, pois o círculo representa o próprio princípio da conservação de uma quantidade 

total de energia, representação perfeita de uma profusão e economia dos fluxos. Diante de 

toda a ação que tende a um desarranjo do equilíbrio natural, há uma reação que visa 

restabelecê-lo. O naturalismo filosófico de Buffon é uma das correntes inspiradoras do 

pensamento dos personagens viciosos de Sade: 

"la mort violente est un usage presque aussi nécessaire que 
la loi de la mort naturelle; ce sont deux moyens de 
destruction et de renouvellement, dont l'un sert à entretenir 
la jeunesse perpétuelle de la nature, et dont l'autre maintient 
l'ordre de ses productions et peut seul limiter le nombre 
dans les espèces" (BufFon apud Deprun: 1968, p. 197) 

A espécie que perde definitivamente seu alimento está condenada ao 

desaparecimento. No plano moral, este mesmo movimento carregado de contradição está 

informando a interdependência dos valores: o vicioso não sobrevive sem o virtuoso e vice-

versa. Se a dívida de Sade para com Buffon é grande, o primeiro não se põe de acordo 

com a visão antropocentrista do segundo. Para Sade o homem não faz e não fará falta 

alguma à natureza e esta passará muito bem sem ele: 

"Les rapports de l'homme à la nature, ou de la nature à 
l'homme, sont donc nuls; la nature ne peut enchaîner 
l'homme par aucune loi; l'homme ne dépend en rien de la 
nature (...) qu'il pourrait ou quadrupler son espèce, ou 
l'anéantir totalement, sans que l'univers en éprouvât la plus 
légère altération." (O.C., T. 8, p. 167) 
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"Rien ne naît, rien ne périt essentiellement, tout n'est 
qu'action et réaction de la matière; ce sont les flots de la 
mer qui s'élèvent et s'abaissent à tout instant, sans qu'il y 
ait ni perte, ni augmentation dans la masse de ses eaux; 
(...)" (O.C., T. 9, p. 173) 

O reconhecimento do 'equilibrio' como condição inerente à ordem do 

universo, não implica na abstinência das paixões ou num comedimento dos prazeres. O 

homem sadiano vive as emoções intensamente, sejam elas viciosas ou virtuosas; o 

equilíbrio é resultado do confronto das sensações, jamais da abdicação das mesmas. 

Uma outra vertente inspiradora do pensamento sadiano é certamente aquela 

de Jean-Baptiste Robinet. Um livro deste, intitulado De La Nature, faz parte do catálogo 

de obras que compõem a biblioteca de Sade. A primeira parte do primeiro tomo desta 

obra se intitula sintomaticamente: D'un equilibre nécessaire de biens et de maux dans la 

nature. Como não associar a idéia desenvolvida por Robinet neste capítulo, com a imagem 

descrita por Sade na La Nouvelle Justine: 

"Les Grecs avaient peint Jupiter assis entre deux cuves: 
dans l'une étaient les dons de la fortune, ses revers dans 
l'autre. Le dieu prenait à pleines mains, tour à tour, dans 
l'un et l'autre tonneau, por jeter sur les hommes; mais on 
remarquait qu'il revenait toujours plus souvent au magasin 
des malheurs qu'à celui des prospérités." (O.C., T. 7, p. 
239) 

Contudo, não escapam ao leitor atento os pequenos detalhes. Pois Sade 

diz, que, desde que há uma 'soma quase igual' de fortuna e adversidades no mundo, é 

absolutamente necessário que a cada um caiba sua porção, de uma e/ou de outra. A 

primeira questão fundamental que se põe aqui é: Sade remete para a ordem do indivíduo, 

antes de tudo, a manifestação desta lei do equilíbrio. Chama-nos a atenção, também, a 

insistência de Sade em estabelecer uma diferenciação de ordem quantitativa entre as 

151 



benesses e as desgraças. O princípio do equilíbrio não se estabelece assim, como ordem do 

quantitativo, mas no plano do qualitativo: tudo é uma questão de intensidade qualitativa 

incomparável, não de números. O equilíbrio como fonte de ordenamento da vida humana 

se manifesta também como condição à existência do universo. Uma outra idéia presente 

tanto em Sade como em Robinet: 

"Les globes lumineux se repaissent des exhalaisons qu'ils 
tirent des globes opaques, et l'aliment naturel de ceux-ci est 
ce flux de parties ignées que les premiers leur envoient 
continuellement^...) Une moitié du tout absorbe l'autre, et 
en est absorbée à son tour." (Robinet apud Deprun: 1968, 
p. 199) 

A cessação deste movimento, que se alimenta continuamente do confronto 

de forças opostas, provocaria a destruição da atual ordem do universo. O sol, como 

centro do sistema que habitamos por exemplo, se extinguiría: 

"Il mourra, pour ainsi dire, en passant de l'état de lumière, 
qui est sa vie, à celui d'opacité qu'on peut appeler une mort 
véritable à son égard. Ainsi la sangsue meurt en s'abreuvant 
de sang." (Robinet apud Deprun: 1968, p. 199) 

Assim, todas as relações dicotômicas devem permanecer exatamente nesta 

condição, caso contrário, colocaríamos a existência em risco. Sob esta perspectiva de 

entendimento, Sade propõe à sociedade um outro olhar para os valores. 

Fundando seu pensamento na filosofia biológica de seu tempo, Sade 

desmistificará uma outra invenção recorrente à sua contemporaneidade, a do mito do 

progresso^. Falar de um universo que não pode prescindir do eterno movimento não 

3Karl Lowith reconhece na idéia de 'progresso' um valor fundante da modernidade, ainda que sua 
presença remonte à perspectiva bíblica de uma história da salvação. Já a Antigüidade Clássica, adotando 
uma noção de tempo circular, aberta tão somente às essências, jamais apreendeu um projeto de futuro (Cf. 
Lowith: 1991). E bem verdade que há polêmicas sobre o tema. Não é consenso entre os estudiosos que a 
idéia e as manifestações práticas do progresso na história dos homens, sejam fenômenos característicos da 
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implica endossar a noção de progresso, na medida em que esta última pressupõe uma 

lógica particular do movimento, exigindo dele uma escala de valores hierárquicos. A idéia 

de equilíbrio, associa-se aqui a de eterno retorno, ambas desempenhando no sistema 

sadiano uma fortaleza onde o conceito de progresso se torna inadmissível, seja ele 

expresso pela linearidade ou espiralidade. 

O repouso é um estado contra-natural, e um dos personagens de Sade 

nomeado Almani - em meio a uma de suas dissertações na qual defende a prática da 

sodomía, afirmando que este gosto, se não é admitido pelos homens, é-o pela natureza, 

pois a sodomía favorece o desaparecimento da espécie, permitindo assim à natureza o 

trabalho de recriação - oferece a seguinte definição ao problema. A natureza, diz Almani: 

"( . ) bien plus simple, bien plus expressives, doivent 
nécessairement nous inspirer tous les goûts destructeurs 
d'une population qui, la privant du droit de recréer les 
premières espèces, la maintient dans une inaction qui ne 
peut que déplaire à son énergie." (O.C., T. 9, p. 87) 

E ainda Buffon quem fornece os elementos da teoria sadiana: 

"Supposons un instant qu'il plût au Souverain Etre de 
supprimer la vie de tous les individus actuellement 
existants, que tous fussent frappés de mort au même instant, 
les molécules organiques ne laisseraient pas de survivre à 
cette mort universelle: le nombre de ces molécules étant 
toujours le même, et leur essence indestructible aussi 
permanente que celle de la matière brute que rien n'aurait 
anéantie, la nature posséderait toujours la même quantité de 
vie, et l'on verrait bientôt paraître des espèces nouvelles qui 
remplaceraient les anciennes; (...)" (Buffon apud Deprun: 
1968, p.201) 

modernidade. Basta consultar os trabalhos de Jacques Le Goff (Cf. Le Goff: 1996) e Robert Nisbet (Cf. 
Nisbet: 1985) sobre o tema. 
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Retomando uma idéia cara aos antigos, que acreditavam na constância da 

quantidade total de energia do universo, Sade reconhece a morte como um processo de 

mutação desta energia, uma nova forma de vida que deriva de uma inédita combinação 

daquela. Mas admite que esta capacidade geradora do novo está condicionada pelo 

número finito de combinações entre as mesmas. Projetando sua concepção de mundo, a 

partir da experimentação das idéias no espaço da alcova, Sade identifica nos limites 

praticáveis das posições orgiásticas, uma ordem finita de combinações da existência. Se o 

homem fosse dotado da temporalidade quase eterna que marca o campo de possibilidades 

da natureza, estaria ele em condições de apreendê-la, descobri-la em seus segredos, 

decifrando os seus mistérios. Mas seu estado de finitude, sua pobre existência, impede-o 

de impor a si próprio tarefa tão inacessível. Pobre a época, que quis crer havê-la 

dominado. 

Quando J. J. Brochier interroga Jean Deprun, querendo saber como este 

último entendia o fato de alguns personagens de Sade, entre os quais Juliette e Almani, 

nutrirem um verdadeiro ódio à natureza diante da constatação da impotência do homem 

frente a ela, Deprun amparou-se num argumento extremamente frágil, afirmando que se 

trata de personagens isolados e que estatisticamente os libertinos sadianos rendem, na sua 

maioria, culto à natureza. Não será através dos métodos de quantificação ou pela escolha 

aleatória dos porta-vozes de Sade que chegaremos à verdadeira natureza de seu 

pensamento. 

A filosofia do desejo sadiana, levada da teoria à prática e da prática à 

teoria, manifestou-se como uma teia de contradições, na qual o homem se viu enredado, 
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um campo do possível, um terreno que já nasce delimitado, uma potência de vida 

frustrada. A possibilidade de transcender este círculo fechado logo se manifestará. 

Muito se falou do ateísmo como a característica fundamental da filosofia 

sadiana e quanto a este aspecto há um coro de críticos e comentadores reforçando tal 

tese. O lugar ocupado pelo ateísmo na obra de Sade só pode ser apreciado e entendido a 

partir do momento em que definimos o ateu como 'o homem da natureza'. Se assim o 

entendemos, posso dizer que conseguimos percorrer metade da estrada. Resta ainda 

definir o que se entende por natureza, pois, a partir de tal definição se estabelecerá a 

identidade de Sade no próprio campo do ateísmo, porque, distintamente do racionalismo 

ateu, a natureza em Sade não é racional, não é moral e não é teleológica. Quais são enfim 

as explicações que podem ser dadas ao fato de Sade ter sido visto como uma 'ovelha 

negra' no interior mesmo do ateísmo? Creio ser necessário oferecer um terreno limpo ao 

leitor e para tanto sinto a obrigação de precisar o conceito de 'ateísmo', segundo a 

definição de um contemporâneo do século XVIII: 

"L'athée est l'homme de la nature"4 

Lembremos que no princípio do século XIX, ou mais precisamente em 

1805, quando da publicação do Second supplément au Dictionnaire des athées, Sade é 

excluído do index do mesmo, pois o seleto grupo que dele fazia parte cultuava e prezava 

a virtude. Naquele mesmo ano Sade encontrava-se internado em Charenton em 

4Epígrafe citada por Maurice Heine, extraída da obra de Sylvain Maréchal, no ensaio intitulado Sous 
l'étoile à huit rais d'or (Cf. Heine: 1950, p. 26). 
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decorrência da publicação dos romances La nouvelle Justine e Juliette. Recordemos 

que cinco anos antes, ou seja, em 1800, o nome de Napoleão Bonaparte figurava na 

edição do Dictionnaire des athées anciens et modernes. Que inversão de valores e 

papéis! Mas através desta, compreende-se a ausência do nome de Sade do virtuoso e 

seleto grupo que o compôs. 

"Je voudrais pouvoir citer M. de Sade, il a bien assez 
d'esprit, de raisonnement, d'érudition; mais ses infâmes 
romans de Justine et de Juliette, le fond rejeter d'une secte 
où l'on ne parle que de vertu." (Sylvan Maréchal apud 
Heine: 1950, p. 27) 

O primeiro problema: o ateu é o homem da natureza, e esta é a fonte das 

virtudes. Enquanto em Sade, o homem que se inspira na natureza só pode apreender dela 

todas as formas de vício. Sade põe-se aqui parcialmente de acordo com La Mettrie, e na 

contra-corrente do espírito de sua época: 

"(...) la foi en une Nature bienfaisante, l'existence d'un 
sentiment naturel qui inspire à l'homme l'amour de la vertu 
et lui apporte en récompense le bonheur. Cette 
préoccupation est visible chez Diderot. Elle alla se 
renforçant chez les athées de la fin du siècle." (Adan: 1963, 
p.22) 

O tema dos infortúnios da virtude e as prosperidades do vício já estão 

substancialmente presentes no Discours sur le bonheur, que La Mettrie escreveu em 

1748. Entretanto, o mesmo La Mettrie ainda concebe uma imagem da Natureza como a 

grande mãe, que nos ensina a bondade e nos recompensa pelo prazer. A esta visão 

otimista, Sade oporá seu próprio olhar sobre a Natureza, potência de destruição e de 

morte (Cf. Adan: 1963, p. 24). 

D'Antoine Adan aponta para um momento de ruptura entre o pensamento 

de Sade e o de La Mettrie. Um divisor de águas que marca dois campos distintos na 
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filosofia de Sade. Assim, na obra Dialogue entre un prêtre et un moribond, o 

moribundo declara: 

"La raison, mon ami, oui, la raison toute seule doit nous 
avertir que de nuire à nos semblables ne peut jamais nous 
rendre heureux; et notre coeur, que de contribuer à leur 
félicité est la plus grande pour nous que la nature nous ait 
accordée sur la terre. Toute la morale humaine est 
renfermée dans ce seul mot: rendre les hommes aussi 
heureux que l'on désire l'être soi même et ne leur jamais 
faire plus de mal que nous n'en voudrions recevoir." (O.C., 
T. 1, p. 512) 

Encontramo-nos ainda na mesma margem do rio quando lemos na carta 

que Sade dirige à Mademoiselle de Rousset: 

"Songe, en un mot, que c'est pour rendre heureux tes 
semblables, pour les soigner, pour les aider, pour les aimer, 
que la nature te place au milieu d'eux, et non pour les juger 
et les punir, et surtout pour les enfermer." (O. C., T. 1, p. 
494/5) 

Se continuarmos a perseguir o pensamento de Sade através deste jogo de 

polaridades, ora tendente à virtude, ora ao vício, confundiremos a nós mesmos e ao leitor 

também. A filosofia pós-socrática e a civilização judaico-cristã propõem um exercício de 

reflexão bipolar, um sistema de raciocínio binário: vício-virtude, bem-mal, carrasco-vítima, 

certo-errado, justo-injusto, Deus-Diabo, luzes-trevas. Pois bem, Sade não se finta à peleja, 

lança-se nela para exercer o direito ao contraditório. Se a sociedade afirma a virtude, ele 

oporá o vício; se ela faz o elogio do bem, ele reivindicará o mal. Quem perseguir a lógica 

sadiana navegando sempre na mesma margem do rio, dirá: as concepções de Sade 

mudaram, ou, eis uma forma de pensar que não se adequa a um sistema reto. É bem 

possível que ao longo de seus setenta e quatro anos, Sade tenha mudado muitas vezes de 
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opinião, mas creio que Les Etrennes Philosophiques não seja o melhor exemplo para 

comprová-lo, pois na mesma carta Sade afirma: 

"(...) tu veux approfondir, philosopher sur les égarements 
humains, tu veux dogmatiser sur le vice et sur la vertu, 
tandis qu'il t'est impossible de me répondre ce que c'est que 
l'un ou l'autre, lequel est le plus avantageux à l'homme, 
lequel convient le mieux à la nature, et s'il ne naîtrait peut-
être pas de ce contraste l'équilibre profond qui les rend tous 
deux nécessaires. Tu veux que l'univers entier soit 
vertueux, et tu ne sens pas que tout périrai à l'instant s'il 
n'y avait que des vertus sur la terre; (...)" (O.C., T. 1, p. 
494) 

Se vícios e virtudes são tão necessários à natureza, por que puni-los? Sade, 

através desta carta, reflete sobre sua condição de encarcerado. A Natureza sadiana é um 

caos que tudo abriga, regida por um único princípio, que é o de garantir o permanente 

equilíbrio entre aquilo que os homens caracterizam a grosso modo Bem e Mal. 

Diferentemente da grande maioria de seus personagens debochados, o 'divino marquês' se 

recusa a submeter-se ao princípio natural. Crê, entretanto, que o meio de superar a 

contradição dicotômica não se reaiiza através da razão, mas da imaginação. 

Vejamos como uma outra importante fonte da qual Sade nutriu-se, define o 

que seja um ateu: 

"C'est un homme qui détruit des chimères nuisibles au 
genre humain pour ramener les hommes à la nature, à 
l'expérience, à la raison. C'est un penseur qui ayant médité 
la matière, son énergie, ses propriétés et ses façons d'agir, 
n'a pas besoin pour expliquer les phénomènes de l'univers 
et les opérations de la nature, d'imaginer des puissances 
idéales, des intelligences imaginaires, des êtres de raison, 
qui, loin de faire mieux connaître cette nature, ne font que la 
rendre capricieuse, inexplicable, méconnaissable, inutile au 
bonheur des humains." (d'Holbach apud Heine: 1950, p. 
28) 
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O barão d'Holbach oferece-nos, assim, uma conceituação do pensamento 

ateu, cujas bases se encontram na filosofia materialista do século XVIII. Não há nada de 

extraordinário na natureza dos objetos e dos seres que não possa ser submetido a esta 

capacidade da qual é dotado o homem. Esta nova 'entidade' chama-se razão. Frente ao 

desencantamento do mundo, o pensamento materialista glorifica o homem e suas 

capacidades. É um modo de pensar excessivamente otimista para que possa ser suportado 

pela lógica sadiana: 

"Toi qui décides si une chose est crime ou si elle ne l'est 
pas, toi qui fais pendre à Paris pour ce qui vaut des 
couronnes à Congo, fixe mes opinions sur les cours des 
astres, sur leur suspension, leur attraction, leur mobilité, 
leur essence, leurs périodes, prouve-moi Newton plutôt que 
Descartes, et Copernic plutôt que Ticho-Brahé, explique-
moi seulement pourquoi une pierre tombe quand elle est 
lancée de haut, oui, rends-moi palpable cet effet si simple, 
et je te pardonnerai d'être moraliste quand tu seras meilleur 
physicien. Tu veux analyser les lois de la nature, et ton 
coeur, ton coeur où elle se grave, est lui-même une énigme 
dont tu ne peux donner de solution! Tu veux les définir, ces 
lois, et tu ne peux pas me dire comment il se fait que de 
petits vaisseaux trop gonflés renversent à l'instant une tête 
et fassent dans la même journée un scélérat du plus honnête 
des hommes." (O.C., T. 1, p. 493) 

Conhecer o coração do homem significa, para Sade, conhecer as leis da 

natureza. Para onde Sade se dirige? Qual é seu espaço laboratorial privilegiado? Não, 

Sade não apanhou a luneta de Galileu e pôs-se a contemplar o céu. O seu olhar dirigiu-se 

na direção de outros astros, as constelações que ele examinou eram 'observatórios do ceú 

interior'. O palco de suas experiências exigia ambientes menos nobres e mais ideais. Lá 

está a alcova e no interior dela o homem, abandonado aos seus mais primitivos instintos. 

A filosofia, a ciência, a moral, a religião, os costumes, enfim, todo o conhecimento erudito 

acumulado ao longo dos séculos, convergem em direção ao 'boudoir', para ser submetido 
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à mais terrível das provas: a experiência do corpo. Aí reside toda a invenção sadiana, criar 

um método, o mais seguro possível, para se alcançar a verdade. Sem recusar, a princípio, 

um único pressuposto do conhecimento científico: destronização de Deus, abandono do 

método dedutivo para valorizar o indutivo, revitalização da experiência como recurso 

seguro e necessário para a produção do saber racional e um profundo conhecimento da 

literatura iluminista. Os ingredientes estavam reunidos e feita a experiência Sade pergunta: 

"Aimable La Mettrie, profond Helvétius, sage et savant 
Montesquieu, porquoi donc, si pénétrés de cette vérité, 
n'avez-vous fait que l'indiquer dans vos livres divins? O 
siècle de l'ignorance et de la tyrannie, quel tort vous avez 
fait aux connaissances humaines, et dans quel esclavage 
vous reteniez les plus grands génies de l'univers! Osons 
donc parler aujourd'hui, puisque nous le pouvons; et, 
puisque nous devons la vérité aux hommes, osons la leur 
dévoiler tout entière." (O.C., T. 8, p. 209) 

O mal é tão necessário à natureza quanto o bem; assim como a morte lhe é 

tão indispensável para a renovação da vida. Os celerados sadianos insistirão sempre na 

superioridade do mal sobre o bem; por seu turno, seus personagens virtuosos, dotados do 

mesmo senso de parcialidade, percorrem a estrada em sentido inverso. O mal governa 

soberanamente na filosofia sadiana. Este reinado, entretanto, só exerce seu poder no plano 

da consciência. Sendo um filho decaído, ele carrega consigo os valores e juízos do estado 

anterior. O mal é um estado de consciência superior da vida, mas só pode manifestar-se 

como força contraditória, adotando ora uma, ora outra manifestação desta mesma 

consciência. Assim procedendo, Sade permite-nos representar um quadro integral da 

odisséia humana, mas recorrendo sempre à fragmentação e à parcialidade de seus 

personagens. 
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É preciso ver além, pois uma filosofia da contradição como a que erigiu 

Sade almeja um olhar que transponha os limites para um além-contradição. Exige a 

formação de um campo de visão, para o qual os instrumentos da razão são inadequados. 

E para esta fronteira, para este território dos limites, que Sade convoca o pensamento 

racional. Este último não ousa para lá aventurar-se, pois sabe que se o fizer, decompor-

se-á. Prefere o campo de segurança de sua parcialidade cega. Distante, muito distante, 

opta pelo exílio do diferente, abandonando-o à sua própria loucura. 

Se a publicação dos romances, La nouvelle Justine e Juliette, ofereceram 

os pretextos mais aparentes para a exclusão do nome de Sade do 'Dicionário dos ateus', 

esta explicação não pode ser tomada nem como única, nem como a mais importante. 

A natureza, para a qual se volta o olhar sadiano, é suscetível - através da 

experiência metódica - de ter suas leis confiscadas? Eis o assombroso mar que separa o 

ateu virtuoso daquele vicioso: o primeiro substitui Deus, relojoeiro do universo, e em seu 

lugar coroa a razão, enquanto o segundo, tendo rompido o dique das leis teológicas, 

aponta para a incapacidade explicativa do homem, diante da diversidade de formas 

naturais. 

Sade, distinguindo-se do pensamento ateu de seus contemporâneos, cultiva 

um ateísmo apaixonado nada comum à sobriedade característica daqueles que 

simplesmente abandonaram a idéia de Deus. Há no ateísmo sadiano uma revolta contra o 

criador e é nesta atmosfera de ódio que Sade estabelece sua revanche contra Deus. Como 

se os interrogativos da condição humana, expressos pelas mais diferentes vozes, de 

Prometeu a Lúcifer, tivessem se perpetuado no canto de dor de Jó, assim conservado e 

recriado no poema épico de Milton: 
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"Pedi eu, ó Criador, que do barro 
Me fizesses homem? Pedi para que 
Me arrancasses das trevas?"5 

(Milton: 1994, canto X, p. 394) 

Um canto de dor, para curar a dor. O homem diante do permanente 

desafio frente à autoridade divina, percorreu uma trajetória que logo o conduziu à 

blasfemia e ao mal, identificando cada vez mais sua situação com a imagem do anjo caído. 

"Maldito, maldito criador! Por que eu vivo? Por que não 
extinguiu, naquele instante, a centelha de vida que você tão 
desumanamente me concedeu? Não sei! O desespero ainda 
não se apoderara de mim. Meus sentimentos eram de raiva 
e vingança. Quando a noite caiu, deixei meu abrigo e 
vagueei pelos bosques. Dei vazão à minha angústia por 
meio de horrorosos uivos. Era como se a fera houvesse 
quebrado suas correntes. Oh! Que noite miserável passei 
eu! Sentia um inferno devorar-me, e desejava despedaçar 
as árvores, devastar e assolar tudo o que me cercava, para 
depois sentar-me e contemplar satisfeito a destruição. 
Declarei uma guerra sem quartel à espécie humana e, 
acima de tudo, contra aquele que me havia criado e me 
lançara a esta insuportável desgraça!" (Shelley: 1996, p. 
131) 

Como não identificar a apologia criada por Sade das sensações corpóreas, 

da sensibilidade física, com o grito, por vezes confuso ou abafado do homem pela perda 

de sua floresta nativa, território próprio do desconhecido e onde as únicas sensações que 

o dominam são a fome, a sede e o calor? Nesta revolta demasiadamente humana, associo 

as vozes do Frankenstein, criatura, àquela de Sade: 

"Daí por diante, o mal tomou-se o meu bem." 
(Shelley: 1996, p. 209) 

50 homem revoltado de Camus se identifica com o grito de dor do anjo caído: 'O Satã de Milton é 
moralmente muito superior ao seu Deus, assim como quem persevera a despeito da adversidade e da sorte 
é superior àquele que, na fria segurança de um triunfo certo, exerce a mais horrível vingança sobre os 
inimigos.' (Melville apud Camus: 1997, p. 67) 
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Bem sabemos o progresso realizado pela razão no século XVIII e o grau 

de dessacralização ou de ressacralização alcançado pela ciência. Se a natureza é pois um 

objeto passível de ser submetido a análise, através dos meios científicos disponíveis à 

época, se, portanto, a natureza pressupõe uma ordem possível de ser apreendida pela 

razão humana - idéia esta majoritariamente compartilhada pela filosofia e pela ciência do 

século XVIII - eis o abismo aberto entre o ateísmo sadiano e o de seus contemporâneos. 

Pois em Sade a natureza é um caos cego, na qual o homem pode tatear, intuir, mas jamais 

compreender. 

Creio, aproximando-me da perspectiva aberta por Mario Praz, Gilbert Lely 

e Pierre Klosswsky, que Sade se torna incompreensível fora do pensamento religioso, e 

penso que as análises desenvolvidas por estes três críticos, ainda que marcadas por 

profundas diferenças, podem coabitar um mesmo universo interpretativo. Pois se Mario 

Praz identifica o satanismo sadiano no interior da sociedade civilizada e cristã, Lely revela 

um Sade que, ao opor á idéia de Deus um panteísmo bárbaro, localiza a 'negatividade' do 

pensamento sadiano fora dos limites da sociedade cristã, resgatando para tanto o ideário 

mitológico da antigüidade. As três perspectivas estão marcadas pela identificação deste 

elemento de 'negatividade' da filosofia sadiana, porém identificadas no interior de ordens 

diferentes do discurso. Sim, há satanismo em Sade, tanto quanto há o Dionisíaco, e a 

filosofia sadiana restabelece assim este fio de continuidade histórica do mal que, 

percorrendo formações sociais distintas, exige de si uma estratégia mutante, adequando-

se sempre às 'novas' situações conjunturais. Uma reação que se impõe pela ação, uma 

ação que funda uma reação, uma circularidade em que não há começo nem fim. 
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Certamente em tempos de dessacralização, a luta religiosa não desperta o 

mesmo interesse que no século XVIII, ainda que seja necessário convir que nossas leis 

morais padecem de profunda inspiração religiosa. Entretanto, o ateísmo de Sade revela-se 

como revolta contra todo e qualquer obstáculo interposto à liberdade do homem, seja ele 

originado da moral religiosa, da ética, da política ou ainda dos imperativos da ciência e da 

razão. 

Na La philosophie dans le boudoir, Sade denuncia este momento de 

vacilação no terreno da política - expressão de um ateísmo virtuoso - , esta inacapacidade 

de extrair do pensamento filosófico e revolucionário, todas as conseqüências que a partir 

deles se poderia alcançar. Mais um esforço solicita Sade dos franceses, mais um esforço 

pede também ao leitor. O monstro é excessivamente horrendo visto de fora. Experimente 

um giro de cento e oitenta graus e respire profundamente. O ar puro arejará teu espírito, 

contaminado de senso comum. Annie Le Brun assim define este momento, no qual a 

filosofia atéia se assusta com o vazio por ela mesma produzido: 

"La fabrication de l'humanisme et de l'idéologie 
révolutionnaire résulte directement de cette perversion de la 
machine athée, merveilleux instrument à détruire les 
valeurs qui, tout d'un coup, se met à en produire." (Le 
Brun: 1986, p. 246) 

Sade se inscreve num dos campos do ateísmo. Se, de um lado, o vazio 

deixado por Deus é logo ocupado por novos mitos e cultos, como o culto 'de l'Être 

Suprême', de outro, o vazio é um convite dirigido, também, ao filósofo, para nele 

abismar-se. Este impasse da filosofia atéia acabará por produzir novos monstros, 

denunciados por Sade no Français, encore un effort si vous voules être républicaine e 

assim sintetizados por Le Brun: 
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"C'est la machine de guerre de l'athéisme finissant par 
produire l'Être Suprême, c'est la machine du rationalisme 
finissant par produire la morale bourgeoise, c'est la 
machine de la rhétorique révolutionnaire finissant par 
produire la guillotine." (Le Brun: 1986, p. 248) 

Eis o centro de minhas preocupações no que tange ao lugar destinado por 

Sade à divindade, ao pensamento mítico e religioso. Tomando uma posição de distância 

crítica, Annie Le Brun diz que mesmos os observadores mais perspicazes entenderam que 

o poder blasfematorio de Sade em relação à divindade é o fundamento de uma 

consciência religiosa. Neste campo se encontram Bataille e Klossowski (Cf. Le Brun: 

1986, p. 215). 

Partindo da perspectiva de negação da metafísica, tomada aqui como a 

imagem de uma idéia sem corpo, Sade, segundo Le Brun, orientando-se por este 

princípio, não pode conceber a idéia de Deus, pois admiti-la significa pressupor a 

existência da pura idéia, sinônimo de Deus. Pelo mesmo motivo, ainda segundo a autora, 

Sade não se contenta em opor ao sistema de idéias cristãs um outro sistema de idéias, 

pois deseja afirmar a materialidade do corpo (Cf. Le Brun: 1986, p. 221). 

Como poderíamos então interpretar os inúmeros acasos que marcam todos 

os romances de Sade? Podemos citar uma infinidade deles, como podemos também 

chamar a atenção para a obsessão de Sade pela 'numerologia', a busca de sentidos a partir 

do cruzamento e combinação casual de algarismos. Creio que a afirmação de Sade de que 

não há corpo sem idéia e nem idéia sem corpo, deseja antes de mais nada negar a ruptura 

entre a experiência de vida e os sistemas de 'representação'. E este é um elemento 

fundamental dos debates de Sade com seus contemporâneos, impondo-lhe a questão: por 

que os filósofos que tanto o inspiraram e que possuíam - baseados em seus próprios 
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sistemas - todas as condições de chegarem à conclusões próximas daquelas formuladas 

por ele próprio, não levaram suas reflexões às últimas conseqüências? 

O pensamento sadiano se confunde e se diferencia do de sua época, pois, 

no naturalismo sadiano, o homem não comunga de maneira alguma com o 

antropocentrismo de seus contemporâneos e opõe ao universo de certezas criado pela 

filosofia atéia-materialista, o poder da imaginação. Não! Não há nenhum lugar 

excepcional reservado ao homem no universo, este último sobreviverá sem grandes 

esforços ao desaparecimento daquele da superfície da terra (Cf. Le Brun: 1986, p. 197/8): 

"Quand il n'y aurait pas un seul homme sur terre, tout n'en 
irait pas moins comme il va (...) Rien n'est créé pour nous, 
misérables créatures que nous sommes (...) La nature se 
passerait aussi bien de nous que de la classe des fourmis ou 
de celles des mouches." (Sade apud Le Brun: 1986, p. 199) 

Ainda uma vez, devemos nos remeter ao problema da identificação do 

pensamento de Sade com aquele de seus personagens. No caso do 'divino marquês', este 

método tem se demonstrado muito valioso. Annie Le Brun crê que no universo de 

personagens criados por Sade, este cultiva um carinho especial por Juliette. Se um 

'carinho especial' não é sinônimo de completa identificação, posso declarar-me de acordo 

com Le Brun. Pois uma identificação pura e simples congelaria, endureceria, absolutizaria 

o pensamento sadiano, quando na verdade deveríamos reconhecê-lo em meio aos 

fragmentos cultivados por seus personagens: 

"Sans en passer par la facilité ou la na naiveté de croire 
que chaque personnage de Sade est son porte-parole, il 
n'empêche que Juliette, pour qui Sade a une tendresse 
particulière (...)" (Le Brun: 1986, p. 79) 
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Ao identificarmos o pensamento de Sade com um de seus personagens, 

não estaríamos erigindo no lugar de Deus a figura do personagem-herói? Ou seja, a 

incessante busca da 'representação-síntese'. 

Deus, segundo a tradicional teologia hebraico-cristã, constitui-se num 

empecilho à toda reflexão que se sustenta na idéia de diversidade, pois esta última é 

antagônica ao princípio de causa primeira (Cf. Le Brun. 1986, p. 79). Compreendo o 

esforço de Annie Le Brun em negar o privilégio dado por Sade à natureza, a divinização 

da natureza. Mas a natureza sadiana, distintamente da dos racionalistas ateus do século 

XVIII, carrega consigo o princípio mesmo da diversidade e da ação imprevisível. A 

natureza não nos permite uma 'representação', seja da idéia de uma origem fundada numa 

causa primeira, seja da possibilidade de anunciar um objetivo final, com a exceção de um 

único, o princípio do equilíbrio construído a partir do conflito entre elementos 

contraditórios. 

Em que sentido o ateísmo de Sade se divorcia do pensamento ateu do 

século XVIII? O pensamento ateu, que em muito inspirou a reflexão sadiana, não leva o 

ateísmo às últimas conseqüências e antes de tocar as bordas do precipício, tenta definir 

novos valores morais. Assim, d'Holbach sustenta que o bem é útil à sociedade e o mal 

tudo o que é nocivo ao ser humano. Entretanto, questiona-se Annie Le Brun, numa 

sociedade sem Deus, como definir o que é útil ou não? Quem o decide, o homem ou a 

sociedade? 

"L'utilité n'est autre chose que le bonheur véritable; être 
utile, c'est être vertueux, c'est faire des heureux." 
(d'Holbach apud Le Brun: 1986, p. 87) 
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O pavor aberto pela perspectiva de um mundo sem Deus e sem normas 

refreou a filosofia atéia, lá onde a reflexão sadiana não admitiu fixar-se. Onde a filosofia 

arrepiada introduziu as noções de Util e Nocivo, Felicidade e Infelicidade, de Bem e de 

Mal, Sade colocou o problema filosófico para além do bem e do mal (Cf. Le Brun: 1986, 

p. 86/7). 

No panorama do século XVIII, Le Brun identifica a natureza com a 

metáfora do abismo, do vazio. Tal identidade nos permite extrair novas perspectivas da 

relação Sade-natureza. Se a natureza sadiana não possui leis, é ela a própria imagem do 

abismo? Um espaço imensurável carregado de energias contrárias. 

Esta atmosfera sombria é a própria negação da metáfora expansionista, 

base de todo o desenvolvimento de uma filosofia da natureza: 

"En effet, même si les images de chaîne, de réseau, de 
ramification, de série, servent à la fois à suggérer des 
ensembles obtenus par déformation, atténuation d'un type 
originaire, ou au contraire résultant d'une progression qui 
annonce déjà l'evolutionnisme, on retrouve sous toutes ces 
images le même désir d'établir à travers la diversité des 
êtres et des phénomènes un mode de liaison unique ou de 
saisir un dynamisme unique." (Le Brun: 1982, p. 183) 

No momento em que este sonho totalitário da razão deseja afirmar os 

princípios da expansão e do progresso, a filosofia cínica sadiana aponta para a efemeridade 

deste minúsculo ser - que habita os espaços de um pequeno astro e nele convive com 

todos os outros elementos que compõem a natureza - chamado homem. 

Há em Sade a identificação metafórica entre homem e natureza, mas não de 

uma natureza harmônica, translúcida e virtuosa: 

"Ainsi, commencet-on à pénétrer les galeries du coeur et des 
passions avec la même angoisse et la même fascination que 
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les forêts inconnues, les grottes solitaires, les orages 
terrifiants." (Le Brun: 1982, p. 122) 

Em meio a este caos natural-mental, a imaginação dá um novo curso à 

sensibilidade, conduzindo-a, em meio a este panorama selvagem que devora o homem. As 

ruínas são também expressão da suspensão do tempo em meio a conflitos insolúveis, 

cristalização do impasse humano: natureza ou cultura, ordem ou desordem, liberdade ou 

determinismo, história ou memória, totalidade ou fragmento (Cf. Le Brun: 1982, p. 124). 

As ruínas possuem este valor do inacabado, do incerto, favorecendo o trabalho da 

imaginação. A ruína se opõe ao rebuscamento do 'rococó', através de seu inacabamento, 

espaços de infinito vazio que nos remete à plenitude petrificada e petrificante da 

arquitetura visionária. As ruínas são estes espaços nem naturais nem artificiais, nem 

passado nem futuro, nem presente nem ausente (Cf. Le Brun: 1982, p. 138). 

Na obra Aline et Valcour, há uma carta que a primeira remete ao segundo 

e que aqui nos interessa de forma muito particular. Pois através dela, podemos esboçar a 

largos traços a descrição moral da alma libertina. Lançando um olhar sobre o mundo 

natural, vai se constituindo o perfil dicotômico entre virtude e vício. Neste fragmento, 

Aline descreve ao seu amado os prazeres que lhe proporcionam os passeios em seu novo 

retiro: 

"La forêt voisine qui l'ombrage nous procure des 
promenades charmantes; les prairies vertes et fraîches qui 
l'environnent, toujours peuplées de troupeaux gras et 
bondissants, sont partout ornées de villages et de maisons 
de campagne; les jardins agréablement coupés par des 
canaux limpides, par des bosquets odoriférants, qu'égaient 
une multitude étonnante de rossignols; l'immense quantité 
de fleurs qui s'y succèdent neuf mois de l'année; 
l'abondance du gibier et des fruits; l'air pur et serein qu'on 
y respire... tout cela, mon ami, contribue, quoique l'objet 
soit de peu de conséquence, à en faire un séjour digne 
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d'orner l'Élysée, et est mille fois préférable à toutes les 
belles terres de M. Blamont, uniformes partout, et n'offrant 
jamais que l'ennui à côté de la régularité." (O.C., T. 4, p. 
60) 

Para a compreensão do fragmento é preciso advertir o leitor que M. 

Blamont, pai de Aline, é o personagem do romance que melhor encarna a representação 

da filosofia do deboche. 

Há os retratistas da alma humana, que afirmam que tendemos a projetar no 

mundo exterior o avesso daquele universo interior que nos habita. Um automatismo 

psíquico que busca a dissimulação da verdadeira personalidade. A ordem da virtude 

convoca a desordem da vegetação, as luzes que brilham no espírito reto desejam a 

atmosfera sombria, as zonas de penumbra. De outro lado, a irregularidade do mundo 

interior libertino apela para a geometria dos jardins, o caos da alma invoca a monotonia da 

regularidade. 

Esta mesma oposição reaparecerá nas fronteiras entre a cidade e o campo, 

a primeira, oferecendo abrigo ao libertino dissimulador, a este Tartufo (Cf. Anônimo: 

1996) dos costumes e da moral; enquanto o segundo criaria o espaço privilegiado para a 

afirmação da crença, na identidade entre mundo interior e exterior. Há muito da filosofia 

de Jean-Jacques Rousseau nestas caracterizações. Entretanto, esta sensação de paz de 

espírito só pode ser vivida pelo personagem virtuoso, na medida em que ele ainda não se 

revelou a si mesmo. Pois para sustentar a virtude em seus princípios, é necessário agir 

viciosamente, é preciso conceder. Esta é a trajetória de Justine, sua peregrinação pelo 

mundo, o estado das coisas que a ela se revelam, mas que a mesma insiste em 

desconhecer. O motivo que faz o personagem vicioso 'superior' ao virtuoso, não é outro, 
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se não o estado de consciência de que tem posse o primeiro e que se encontra ausente no 

segundo. 

Teríamos a esta altura chegado a algum acordo provisório? A natureza 

ocupa um lugar decisivo no panorama do século XVIII: da idéia de natureza à descoberta 

da natureza. Todos os jardins, 'antigos', 'modernos', 'chineses', 'ingleses', nascem de um 

mesmo encontro não ocorrido entre o homem e a natureza (Cf. Le Brun: 1982, p. 101). 

Há toda uma preocupação em torno da definição do conceito de espaço, particularmente, 

do espaço natural na modernidade. Esta preocupação revela um estado de espírito da 

época, que pode ser traduzido através das inquietações de Rousseau: sobre o coração do 

homem civilizado formou-se uma crosta milenar, pode ele, ainda, dela livrar-se? Esta 

crescente preocupação com o natural revela o divórcio, o profundo abismo que se abriu 

entre o homem e o mundo que o cerca. 

Ao mesmo tempo que este momento expressa uma expansão das luzes, ele 

também é testemunha da invasão da cor negra no cenário do século XVIII. A cor negra 

como expressão do ceticismo anuncia a crise do sonho idílico ou paradisíaco (Cf. Le 

Brun. 1982, p. 112). 

Caracterizada a cenografia, poderia assim descrever a trajetória filosófica 

sadiana. Recorrendo à lógica teológica, o filósofo do deboche destruiu os dogmas da 

religião; assim como pelos princípios da razão fez desabar o edifício de um mundo 

ordenado pelo conhecimento racional; será através da imaginação que tombará a última 

fronteira do real: 

"(...), que les portes se ferment, que le silence règne, qu'il 
n'y ait aucun autre bruit dans cette maison que celui que je 
vais y faire. Je voudrais que l'univers entier cessât d'exister 
quand je bande." (O.C., T. 9, p. 493) 
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A controvérsia é um meio necessário ao desenvolvimento do espírito e um 

veículo precioso à produção do imaginário. As idéias são assim, investidas de uma 

grandiosidade corpórea e, diante dela, a 'realidade' se manifesta como potência negativa, 

ou seja, em toda a sua pobreza de possibilidades. Mas para alcançar este princípio 

emancipador da imaginação, foi necessário ao libertino identificar e superar um a um os 

obstáculos que iam se apresentando ao seu caminho, alimentando-se para tanto, pela 

atração permanente em alcançar e ultrapassar limites. Jérôme descreve assim um dos 

momentos desta trajetória: 

"-Il y a des siècles que je suis au même point, et plus de 
vingt ans queje ne bande qu'à l'idée d'un crime supérieur à 
tout ce que l'homme peut faire dans le monde; et 
malheureusement je ne le trouve point: tout ce que nous 
faisons ici n'est que l'image de ce que nous voudrions 
pouvoir faire; et l'impossibilité d'outrager la nature est, 
selon moi, le plus grand supplice de l'homme." (O.C., T. 6, 
p.281) 

Sade diz que o único erro que ele não pode perdoar aos homens é a 

invenção da idéia de Deus. Contudo, o libertino admite que o ato de ultrajar esta 

condenável idéia, é uma das fontes do gozo do celerado, romper os freios, ultrajá-la, 

identifica-se imediatamente com a produção do prazer. Há ainda no ideário libertino a 

representação de um dique intransponível, diante do qual mesmo o mais terrível dos 

debochados experimenta toda a sua impotência. Trata-se da própria natureza. Com a 

morte de Deus, o século XVIII inventou, para substituí-lo, uma outra divindade. Se o 

libertino sente-se mais ambientado para desprezar uma representação que se desagrega, o 

Deus Natureza, exigirá dele um esforço suplementar. No panorama licencioso, Sade é 

único ao formular uma resposta a este estado de impotência. Não serão as fórmulas 
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químicas de Almani, as filosofias sensualistas e materialistas contemporâneas a Sade, que 

lhe fornecerão a chave do problema. Mas a arte! Em Sade, a literatura e o teatro, mais 

particularmente. 
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RAZÃO E IMAGINAÇÃO 

174 



"Curiosamente, foi Sade quem orientou a revolta 

para os caminhos da arte, 

impelida ainda mais adiante pelo romantismo." 

(Camus: 1997, p. 64) 



O regime nascido da Revolução Francesa, ansioso por marcar época na 

história, inaugurando um pré e um pós 1789, assim procedeu: criando um sistema métrico 

único, fazendo proliferar os estabelecimentos científicos e as grandes escolas, elaborando 

e adotando um novo calendário, devendo ser este científico, no lugar do ultrapassado 

método gregoriano de representação do tempo, incentivando o triunfo de uma língua 

nacional e reprimindo o uso do velho 'patois'1. Um regime, enfim, fundado na idéia da 

'medida justa', esta filha pródiga da razão. Os críticos, dentre os quais os historiadores das 

idéias, captaram o clima que se formou nos séculos XVII e XVIII de profundo uso da 

razão sobre todas as esferas da existência do homem (Cf. Monzani: 1995, p. 175). 

A literatura no século XVIII assumiu em muito a característica de campo 

de batalha das idéias. Os grandes centros difusores das 'luzes' desejavam, cada qual, ter a 

sua Academia, modernizar a língua, a gramática, a ortografia. É uma época marcada pela 

ascensão da crítica literária, pois - como pensava a literatura culta - não se podia permitir 

que qualquer imbecil pudesse se passar por poeta ou mesmo que do alto de sua ignorância 

atacasse os ilustres da futura Academia. 

A produção literária, pois, também sofreu com a onipotência, onipresença e 

onisciência da razão criando um ambiente de desconfiança cada vez maior na imaginação, 

nos sonhos e nos entusiasmos. Entre o céu e o inferno, os homens de letras optaram por 

um porto seguro: 

1 Patois. Designa-se pelo nome de 'patois' os modos locais da fala que não apresentam nem normas 
gramaticais rígidas, nem uma fixação como linguagem escrita. O 'patois' é acima de tudo uma língua 
falada, que nasce no interior de uma cultura que conserva e transmite seu conhecimento através da 
oralidade. Sade, no romance Aline et Valcour, através da personagem Claudine, oferece-nos um exemplo 
do emprego do 'patois': 
"Eune racompense, tamieu, tamieu, jons bin besoin d'argent; ah! qu'on a raison eddir q'eune maison où 
gnia pu d'homme, es zun cor sans âme; jarni, adpui quel mian zé mort, jen fson pu rían." (O.C., T. 4, p. 
142) 
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"Entre o céu cuja abobóda ninguém tentava já penetrar e as 
profundezas do inconsciente que todos se recusavam a 
sondar, os homens instalaram-se num país sem mistérios, 
onde se sentiam perfeitamente à vontade, e que iluminaram 
para o tomar mais belo." (Hazard: 1989, p. 115/6) 

Este espírito civilizacional ganha corpo no século XVIII, criando a figura 

do homem cosmopolita. Este já não se identifica com o espírito da época marcada pela 

idéia trágica do exilado, a experiência amarga do exílio. Em completa oposição à idéia 

expressa na poética de Fernando Pessoa: 'estrangeiro aqui como em toda a parte' (Pessoa: 

1985, p. 130), o homem virtuoso do século XVIII não possui morada fixa, e em lugar 

algum se considera um estrangeiro. A viagem também se transforma numa aventura 

disciplinada, um ofício com algum remoto sabor de prazer. 

O filosofo do século XVIII deu adeus aos metafísicos, incorporando a 

lógica científica à sua reflexão, ou seja, pensa atingir princípios verdadeiros através da 

criação de um método seguro. E chamado a descer das esferas celestiais e pisar terreno 

firme. 

Este filosofo não se considera jamais um exilado ou em território inimigo. 

Sade, ao contrário do filosofo do século XVIII, constrói uma filosofia do exílio, 

demarcando o seu território privilegiado: a imaginação. Nos diálogos entre os celerados, 

Severino (personagem sadiano), anuncia alguns de seus princípios: 

"-Mais, si tous les hommes étaient philosophes, nous 
n'aurions pas le plaisir de l'être seuls; et c'est un grand 
plaisir que de faire schisme, une grande volupté que de ne 
pas penser comme tout le monde." (O.C., T. 6, p. 284) 

Buscando associar a identidade humana não mais com a essência divina, a 

modernidade afirmará o caráter universal da razão, ela pois, não comporta exceções 

possíveis: 
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"(...) os viajantes que pretendem haver notado em países 
longinquos oposições irredutíveis entre os vários 
comportamentos da nossa espécie, depararam apenas com 
diferenças superficiais, com acidentes negligenciáveis; ou 
viram mal, ou mentiram. É irracional aquilo que não foi 
sempre, aquilo que não é idêntico a si próprio e em todo o 
lado; (...)"(Hazard: 1989, p. 38) 

Cabe à razão salvar-nos e tornar-nos felizes. 

De uma religião da natureza, passamos a ter uma ciência da natureza, na 

qual as condições de temperatura, de espaço e de tempo são sempre ideais. Fórmula 

encontrada pelos poetas da razão para livrar a exatitude das ciências naturais, de seus 

defeitos naturais, pois o mundo criado pelas suas fórmulas e equações, só poderia 

materializar e identificar-se com um tempo ficcional igual a zero, com o tempo da 

inexistência: 

"Dado que não existe na natureza superfície sem 
profundidade, linha sem largura, nem ponto algum sem 
dimensão, nem corpo algum que possua regularidade 
hipotética suposta pelo geómetra, tal ciência mais parece 
um sonho posto em equações." (Hazard: 1989, p. 127) 

Com o fim do reinado ficcional de Descartes, passamos para o mundo 

ilusionista de Newton. Transferimo-nos da certitude metafísica cartesiana para o reinado 

factual newtoniano. 

"Em matemática, supõe-se; em física, verifica-se e 
estabelece-se. Ali temos definições, aqui factos. Nas 
ciências abstratas vai-se de definição em definição; nas 
ciências reais caminha-se de observação em observação. 
Nas primeiras chega-se à evidência, nas últimas à certeza." 
(Hazard: 1989, p. 136/7) 

A naturalização da natureza era um esforço decisivo no ideário filosófico 

do século XVIII, pois perseguindo os estratagemas da lógica aristotélica, poderia-se dizer 

que se a natureza era racional, a razão era, portanto, natural (Cf. Hazard: 1989, p. 269). 
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Este era o acordo perfeito posto em mira. Entretanto, acordo difícil, pois quando o 

filósofo dirigindo-se à Mãe Natureza perguntava à esta: 

"Amada Mãe, diz-me porque existes, diz-me porque existe seja o que for." 

A natureza lhe respondia: 

"Responder-te-ei o que há tantos séculos respondo àqueles que me 

interrogam sobre os princípios primeiros: Deles nada sei" (Hazard: 1989, p. 271) 

A ciência lança seus novos raios e inspira a produção de um novo 

conhecimento, difundindo-o por todo o campo da ação humana. Assim, de um direito 

divino passamos a ter um direito natural, através de leis naturais, sendo estas últimas 

impostas por um único princípio - um espírito demiurgo - a todos os homens, cabendo a 

estes descobri-las e conhecê-las através das luzes da razão. Também no campo do direito 

o mundo persegue sua laicização, buscando apagar qualquer vestígio deixado por Deus 

neste. Tomemos a definição dada pela Enciclopédia, para o artigo Lei\ 

"A lei, em geral, é a razão humana, na medida em que esta 
governa todos os povos da terra; e as leis políticas e civis de 
cada nação não devem ser mais que os diversos casos 
particulares onde se aplica essa razão humana." (Hazard: 
1989, p.145) 

Rompendo definitivamente com o direito divino ou ainda com o direito 

natural, Beccaria afirmará que as leis não são mais que leis sociais: 

"Conseqüentemente, importava julgar e punir, não segundo 
qualquer princípio exterior ao bem da sociedade, mas 
segundo a importância social do delito." (Hazard: 1989, p. 
153) 
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A lei, portanto, não deriva de Deus nem de uma natureza imánente, mas da 

moral, sendo esta uma criação humana. Como, entretanto, os enciclopedistas definiam a 

noção de moral: 

"Entende-se por moral o que, para um homem de bem, 
equivale a natural." (Hazard: 1989, p. 157) 

É evidente, os enciclopedistas tegiversam ao dar uma definição do que seja 

moral, partindo de um valor aprioristicamente moral, afinal, o que é um 'homem de bem'? 

Tomemos como exemplo a literatura dos viajantes e os registros nela encontrados das 

variantes morais segundo as características geográficas dos povos que nestas terras 

habitavam. O fim do mundo era sempre um território longínquo, habitado pelo diferente, 

selvagens que comiam os velhos, povos que honravam o roubo, bárbaros pré-edipianos 

que desconheciam a interdição da prática do incesto. Onde está o 'homem de bem'? 

O materialismo de La Mettrie fez eco no século XVIII. É necessário partir 

da natureza, diz ele, caracterizando-a como uma força sem consciência e sem sentimentos, 

tão cega quando dá vida, como quando destrói um inocente. Segundo ele, o homem não 

se distingue de forma alguma do conjunto dos seres vivos: 

"ao seguirmos o impulso dos movimentos primitivos que 
nos regem, não somos mais criminosos que o Nilo pela 
suas inundações, que o mar pelas suas cóleras." (Hazard: 
1989, p. 120) 

Ou, como disse o personagem sadiano inspirado nestes princípios de La 

Mettrie: 'os efeitos de uma imaginação tão depravada como a minha, são como as águas 

impetuosas de um rio que transborda' (O.C., T. 8, p. 61). 

Faz-se necessária uma nova pausa, pois as referências marginais recolhidas 

pelo caminho exigem uma atualização cartográfica. O passante, sentado à beira do 
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caminho, observa as marcas, ainda frescas, por ele próprio deixadas. Respira e anuncia seu 

mais recente achado: 

Sade faz a síntese do sensualismo de Locke e Condillac, cruzando-o com a 

crítica à onipotência da razão, presente em Berkerley e Rousseau, incorporando o 

materialismo de La Mettrie e do Barão d'Holbach, sem contudo, chegar às mesmas 

conclusões que eles: 

"Qualquer que seja a intenção precisa de Sade, ele chegou 
através do argumento anti-religioso a um ponto que os 
'racionalistas' e os filosófos do Iluminismo ignoraram ou 
evitaram tocar." (Thomas: 1992, p. 151) 

Quantas dores Sade não provocou em seus leitores! Cada esforço em 

circunscrevê-lo custa-nos golpes delicados que rasgam a carne dos homens que se crêem 

espíritos retos. Maior a retidão, mais profunda a ferida. Afinal, Sade pertence ao clima das 

luzes? E certo que, a cada uma de suas páginas ele se reivindica herdeiro desta ou daquela 

idéia, formuladas pelos 'engenheiros' do iluminismo, mas em cada uma destas mesmas 

páginas apanhamo-lo traindo sua fidelidade: 

"Que devons nous alors en penser? Fils légitime, adversaire, 
fils maudit? Disons plutôt: révélateur d'une contradiction 
mal surmontée." (Deprun: 1967, p. 89) 

Sade alcança o lugar de espelho que reflete as contradições, não só de seu 

tempo, mas de todo o sistema reto que o homem desejou produzir. Kant poderia muito 

bem servir-lhe de prefácio: 

"Do madeiro tão torto de que é feito o homem nada de 
totalmente reto pode ser talhado." (Kant apud Berlin: 1991, 
p.5) 

A utopia só pode ser realizada plenamente através da imaginação. Assim, 

Sade permite que a 'realidade' mantenha-se enquanto contraditória. Creio que a melhor 
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interpretação do 'real', sob a ótica sadiana, deveria inaugurar-se com a abertura das 

cortinas de um palco e concluir-se com o seu cerramento. 

"O gôzo dos sentidos é sempre regido pela imaginação. O 
homem só pode aspirar à felicidade utilizando todos os 
caprichos da imaginação. E por ela que escapará ao 
espaço, ao tempo, à prisão, à policia, ao vazio da ausência, 
às presenças opacas, aos conflitos da existência, à morte, à 
vida e à todas as contradições." (Beauvoir: 1961, p. 34) 

Entretanto, Simone de Beauvoir não reconhece que o modo de expressão 

escolhido por Sade esteja em sintonia com a sua singularidade. Segundo ela, o século 

XVIII não estava maduro o suficiente para o surgimento de um 'poeta maldito', pois 

Sade, não conseguindo liberar-se dos outros homens, foi incapaz de mergulhar numa total 

solidão: 

"Contudo foi pela paródia que Sade logrou os seus mais 
vibrantes êxitos artísticos. Precursor do romance negro, 
como notou Maurice Heine, êle é demasiado racionalista 
para se abismar no fantástico." (Beauvoir: 1961, p. 37) 

"(...) Sade compreende mais uma vez que lhe não é possível 
fazer deste mundo demasiado real o seu teatro." (Beauvoir: 
1961, p. 17) 

Há o enclausuramento metafórico de Sade, uma subjetividade abandonada 

a si mesma, um exercício de solidão. Este produto de sua própria singularidade permitiu a 

Man Ray representá-la através da imagem de um Sade como um homem de pedra, um 

muro, uma fortaleza. Um homem permanentemente exilado do mundo: 

"Si nous nous engloutissons au fond de la région des morts, 
c'est pour être le plus loin possible des vivants. Quand on 
est aussi libertins, aussi dépravés, aussi scélérats, on 
voudrait être dans les entrailles de la terre, afin de mieux 
fuir les hommes et leurs absurdes lois." (O.C., T. 8, p. 101) 

Parte da crítica sadiana - no interior da qual destaco a própria Simone de 

Beauvoir - insistiu na idéia de que a obra de Sade nasce na e da prisão. É em Annie Le 
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Brun que encontro a melhor formulação dada ao problema, pois ela permite que 

entendamos os muros da prisão como uma metáfora que transcende a clássica imagem que 

temos desta: 

"Parce que aussi, pour vivre dans la prisión du monde, 
personne n'a su avec autant de frénésie repousser les murs 
du réel." (Le Brun: 1982, p.56) 

Vincennes, Bastilha, Charenton, são as metáforas da França do século 

XVIII, metáforas da inacabada modernidade. Segundo a própria Le Brun, a idéia do 

encarceramento na vida e na obra de Sade transcende os estreitos limites de um espaço 

delimitado. Sade antecipa o espirito de uma época, negando-o. Refiro-me ao quase 

imperceptível, porque lento, estreitamento das fronteiras destinadas ao imaginário, e este 

me parece um dos argumentos centrais da interpretação de Annie Le Brun. 

O século XVIII indica este momento crucial, no qual a 'realidade' que 

poderia ser uma das imagens do mundo, confunde-se com o mesmo (Cf. Le Brun: 1982, 

p. 64). 

"La poésie est liée à l'excès, à l'excès qui n'en finit jamais 
de retourner vers lui-même entre le trop et le peu de réalité: 
la poésie est l'excès contradictoire. Et c'est ce que Sade 
découvre au coeur de l'homme." (Le Brun: 1982, p. 73) 

A imaginação é o absoluto que se manifesta através da obra de arte. O 

espírito de contradição só pode ser ultrapassado por meio dela. Sade escolheu as formas 

do romance na prisão e do teatro - a excessão de Charenton - fora dela. Há um gozo que 

em Sade se manifesta no ato da escritura. Seus personagens giram em torno da cena, 

como se girassem em torno de si próprios. A obra de arte se realiza assim no exato 

momento da sua criação, ela não possui sentido algum fora dele e mesmo que ela agrade 

ao gosto do público, não está a ele submetida. O lugar privilegiado ocupado pela 
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imaginação não é, no entanto, uma invenção sadiana. Horace Walpole narra como o seu 

'roman noir', O Castelo de Otranto, escrito em três meses do ano de 1765, nasceu: 

"Voulez-vous que je vous dise quelle est l'origine de ce 
roman? Un matin, au commencement du mois de juin 
demier, je me suis éveillé d'un rêve, et tout ce dont j'ai pu 
me souvenir c'est que je m'étais trouvé dans un vieux 
château (rêve très naturel à un esprit rempli, comme l'était 
le mien, de 'romance' gothique). Sur la rampe la plus élevée 
d'un grand escalier, j'ai vu une main gigantesque revêtue 
d'une armure. Le soir même, je me suis assis et j'ai 
commencé à écrire, sans savoir le moins du monde ce que 
j'allais dire ou raconter." (Walpole apud Le Brun: 1982, p. 
150/3) 

Os castelos fascinaram o leitor surrealista, também pela posição estratégica 

que estas construções mentais ocuparam. O castelo, lugar de encontro clandestino do 

imaginário europeu (Cf. Le Brun: 1982, p. 56). Os limites das regiões fronteiriças, que 

separavam o pouco de realidade do mundo, do excesso de realidade do pensamento (Cf. 

Le Brun: 1982). Os castelos são metáforas do lugar estratégico da obra de arte, habitat 

natural do indefinido: 

"Lugar arcaico e ponto de partida da modernidade, a 
arquitetura gótica do 'roman noir' representa 'a primeira 
tentativa de edificar uma habitação humana entre o nada e o 
absoluto', diz Annie Le Brun retomando a arqueologia 
inaugurada pelos surrealistas. A 'questão dos castelos' 
inquieta essa geração porque ela toca num ponto nevrálgico 
da sensibilidade moderna: a afirmação de objetos 
imaginários.... Afirma-se a representação mental em 
detrimento da percepção, edifícam-se os sonhos. Uma 
realidade subjetiva se concretiza nesses castelos, reinados 
do onírico." (Moraes: 1989 (1), p. 138) 

A periferia de Londres foi escolhida para abrigar o sonho de Walpole, que 

nela desejava construir, ao gosto da medievalidade, um castelo gótico. Escreve ele em 

uma de suas correspondências. 
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"Je vais construire un petit château gothique à Strawberry 
Hill. Si vous pouviez me trouver quelques fragments de 
vieux vitraux avec des armes ou autre chose, je vous en 
serais infiniment obligé" (Walpole apud Le Brun: 1982, p. 
147) 

Este gosto pelo genero gótico é bastante cultivado pela aristocracia 

contemporânea a Walpole. Entretanto, as correspondências deste último deixam a 

impressão de que seu projeto depende mais de um modelo interior, do que de uma exata 

reconstituição histórica. Por um período, ele se dedica a estas pesquisas de um diletante 

apaixonado em busca de um saber sobre a Idade Média. Ao longo de quatorze anos, ou 

seja, de 1750 a 1764, tudo se passa como se a atividade arquitetônica de Walpole buscasse 

reproduzir um trabalho criado pelo sonho. À medida que os espaços do castelo vão 

tomando corpo e forma, suas correspondências insistem em transmitir um ar de 

descontentamento. Há um sabor de falsidade em sua criação, mas ele, até o ano de 1764, 

não põe termo ao seu trabalho. O sonho que a ele se revela numa das noites de junho 

deste mesmo ano fazem-no transformar o projeto de construção de seu Strawberry Hill na 

obra literaria e marco do 'roman noir': Le Château d'Otrante (Cf. Annie Le Brun: 

1982). 

Não estamos diante do pedagógico exemplo da imaterialidade do 

imaginário? Ou desta capacidade degeneradora da 'realidade' em arruinar a fluidez, os 

contornos imprecisos, a atmosfera, imprimindo-lhe formas exatas e, assim, destruindo a 

seiva que alimenta os desejos e sonhos? A razão nos lança para as prisões do real, a 

imaginação delas nos seqüestra. 

O historiador é também um perseguidor de pistas, um detetive em busca 

das provas de sua própria convicção. Para tanto, qualquer pequeno sinal pode ser 
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apropriado como uma evidência. Lá vou eu, farejando os indícios deixados por Annie Le 

Brun, em meio aos quais encontro a importante referência a Edmund Burke (Cf. Le Brun: 

1982, p. 155/6). Segundo a autora, este filósofo irlandês teria afirmado pela primeira vez a 

potência poética do gênero 'noir' num ensaio publicado no ano de 1756, de acordo com 

Le Brun, ou 1757, segundo a edição brasileira do Uma investigação filosófica sobre a 

origem de nossas idéias do sublime e do belo. Ou seja, a aparição do texto de Burke é 

contemporânea à existência de Sade. 

Nele, Burke caracteriza a imaginação como uma espécie de faculdade 

criativa do espírito humano, capaz de reproduzir as imagens recebidas pelos sentidos, seja 

na sua ordem natural ou combinada. Entretanto, o autor, no plano das diversas expressões 

artísticas, confere à palavra e à poesia, em particular, um estatuto que a distingue dos 

outros planos da arte. Se ao nível da arte pictórica o modelo de beleza burkeiniano pode 

ser representado por Leonardo Da Vinci dissecando corpos em busca da representação 

anatômica mais perfeita, a recorrência à palavra opera uma ruptura ao nível da 

interpretação estética: 

"Mas, quanto às palavras, elas me parecem afetar-nos de 
uma maneira muito diferente do que o fazem os objetos 
naturais ou a pintura e a arquitetura (...)." (Burke: 1993, p. 
169) 

A arte que recorre à palavra como meio de sua expressão não pode ser 

considerada rigorosamente como uma arte imitativa. E necessário que a ela esteja 

reservado um ambiente sombrio, um território do imponderável que escapa à razão. 

Lembro-me do poeta que se volta para o filho de pescador à procura de um adjetivo que 

caracterize as redes de pesca do pai. O filho responde ao poeta, 'tristes', 'redes tristes'. 

Mas, perguntar-se-ia Burke, é possível representar através de uma arte imitativa 'as redes 
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tristes de meu pai'? A razão e a imaginação mantêm relações distintas com a ordem do 

natural, pois, se de um lado, a razão se funda na capacidade de criação de semelhança 

entre objetos distintos, de outro, a imaginação perverte a artificialidade do que se crê 

natural, criando novos sentidos a partir da aproximação de realidades 

incomensuravelmente distantes. 

Como se a indeterminação da palavra não bastasse à excitação dos 

sentidos, Sade cria e desenvolve novos artifícios para a produção da imaginação, 

convocando o auxílio do leitor para o trabalho: 

"Il y a sans doute beaucoup d'art à laisser ainsi des scènes 
sous le voile; mais combien de lecteurs avides et insatiables 
désireraient qu'on leur dit tout! Eh, bon Dieu! et si on les 
satisfaisait, que leur resterait-il donc à imaginer?" (O.C., T. 
7, p. 158) 

Em meio a tantas e milhares de páginas nas quais Sade inscreveu suas 

idéias, conformando-as aos pendores de cada um de seus personagens, sutilmente ele 

chama a nossa atenção para o mundo maravilhoso de prazeres que se abre e que o homem 

insiste em guardar a sete chaves. Assim, após haver percorrido centenas de páginas, que 

ainda trazem as marcas do sangue das vítimas que nelas padeceram, o debochado 'comte 

de Belmor' descortina segredos que só podem ser apreendidos por aqueles que 

pacientemente aguardaram o momento da revelação: 

"Cette imagination que vous vantez en moi, Juliette, est 
précisément ce qui m'a séduit chez vous: on en a 
difficilement une plus lascive...une plus riche...une plus 
variée; et vous avez dû remarquer que mes plus douces 
jouissances avec vous, sont celles où, donnant l'essor à 
nous deux têtes, nous créons des êtres de lubricité dont 
l'existence est malheureusement impossible. O Juliette! 
qu'ils sont délicieux les plaisirs de l'imagination, et que l'on 
parcourt voluptueusement toutes les routes que nous offre 
sa brillante carrière! Conviens, cher ange, que l'on n'a pas 
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d'idée de ce que nous inventons, de ce que nous créons, 
dans ces moments divins où nos âmes de feu n'existent plus 
que dans l'organe impur de la lubricité: de quelles délices 
on jouit en se branlant mutuellement pendant l'érection de 
ces fantômes, comme on les caresse avec transport!... 
comme on les entoure!... comme on les augmente de mille 
épisodes obscènes! Toute la terre est à nous dans ces 
instants délicieux; pas une seule créature ne nous résiste; 
tout présente à nous sens émus la sorte de plaisir dont notre 
bouillante imagination le croit susceptible: on dévaste le 
monde... on le repeuple d'objets noveaux, que l'on immole 
encore; le moyen de tous les crimes est à nous, nous usons 
de tous, nous centuplons l'horreur, et les épisodes de tous 
les esprits les plus infernaux et les plus malins 
n'atteindraient pas, dans leurs plus malfaissants effets, où 
nous osons porter nos désirs..." (O.C., T. 8, p. 538) 

"(...) voilà vos fesses, Juliette, elles sont sous mes yeux, je 
les trouve belles, mais mon imagination, toujours plus 
brillante que la nature, et plus adroite, j'ose dire, en crée de 
bien plus belle encore." (O.C., T. 8, p. 538/9) 

A libertinagem de corpo e de espírito produziu uma das experiências mais 

radicais da idéia de liberdade. Em Sade ela foi provada sob as condições mais livres do 

espírito, nada se interpôs ou impediu qualquer tipo de combinação. Da teoria à prática, da 

prática à teoria. Da carne ao espírito, do espírito à carne. A felicidade e a verdade eram os 

fins almejados. Sade as encontrou numa química muito complexa e sob as condições mais 

dolorosas. Elas não se manifestam com tamanho vigor, se não na imaginação (Cf. 

Starobinski: 1994). 

Também Breton, no Amor louco, chama a atenção para esta consciência 

filosófica de primeira ordem: a imaginação. O crime perpetrado por meio dela transforma-

se na mais sublime forma de amor. É só através da imaginação que podemos alcançar a 

significação e o efeito de prazer, provocado, por exemplo, pela 'mistura do esperma com 

a escaldante lava fundida' (Breton: 1971, p. 123). 
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A imaginação é um exercício que começa a ser desenvolvido quando o 

homem se depara com o pouco de realidade. Ou nas palavras dos heróis libertinos 

sadianos: os meios dos quais os homens são dotados estão sempre aquém dos seus 

desejos: 

"Un jour, examinant l'Etna, dont le sein vomissait des 
flammes, je désirais être ce célèbre volcan." (O.C., T. 7, p. 
41) 

Desejo de ser esta boca do inferno e devorar todas as cidades e homens ao 

seu redor. O libertino se dará os meios e convocará para tanto a figura do químico do 

romance ou um manipulador de fórmulas dramaturgo, enfim, um experimentador dos 

sentimentos, um ator. É através de Almani que Sade realizará seu desejo de devorar com o 

fogo e a lava incandescente, homens e universo, tudo, absolutamente tudo. Nas páginas de 

seu romance, o Etna irrompeu em terríveis erupções. Passados dois séculos, o fogo ainda 

queima e Sade, confundido com seus personagens, anuncia o desejo de saber que os 

efeitos de seu crime se perpetuam, ainda que transcorridos quase dois séculos de sua 

morte. 

Acreditando ter avançado na definição e reconhecimento do lugar 

estratégico ocupado pela imaginação, gostaria de identificá-la - a imaginação - operando 

no terreno onde o homem crê ser o agente histórico, ou seja, no difícil campo dá 

convivência com o 'outro'. 

Segundo o filósofo libertino sadiano, o homem é o produto de uma dada 

conformação ou organização de elementos que o constituem. Como cada homem é 

portador desta constituição muito particular, derivará da experiência dele para com os 

objetos que o cercam, uma sensação de prazer ou desprazer. A sensibilidade humana é, 
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pois, fruto da relação entre um sujeito e um objeto, mas um sujeito, insisto, dotado de uma 

conformação peculiar e que só a ele pertence. As sensações jamais podem ser inferidas ao 

objeto, pois ele em si não emana sensibilidade alguma. Assim, um mesmo objeto pode ser 

representado de tantas formas diferentes quantas forem as conformações corpóreas 

particulares que com ele se comunicam. O que é agradável a alguns, não é 

necessariamente agradável a todos: 

"Les trois quarts de l'univers peuvent trouver délicieuse 
l'odeur d'une rose, sans que cela puisse servir de preuve, ni 
pour condamner le quart qui pourrait la trouver mauvaise, 
ni pour démontrer que cette odeur soit véritablement 
agréable." (O.C., T. 6, p. 335) 

Ora, com quais direitos a faculdade do juízo, esta filha da razão, pode 

submeter um corpo ao julgamento de um outro, senão interditando e negando a si 

próprio? Um corpo que julga é necessariamente um corpo morto. 

É exatamente aqui que Sade reconvoca a intervenção da imaginação, 

definindo-a como uma faculdade do espírito do homem, através da qual os objetos se 

inscrevem e se modificam, formando os pensamentos e as idéias nele registrados. Como se 

tivéssemos um mesmo e único homem vendo-se 'representado' numa sala de espelhos que 

produzem diferentes imagens do 'objeto'. A imagem por eles produzida jamais será a 

mesma, diminuindo ou aumentando, provocando o prazer ou o desconforto; cria-se assim, 

a partir de um único 'objeto', uma pluralidade de sentidos. Entretanto, na concepção 

sadiana, esta faculdade perceptiva está definitivamente condicionada pela conformação 

casual que nosso corpo herdou da natureza? A difícil resposta a esta pergunta define qual 
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é o perfil da filosofia sadiana: trata-se, afinal, de um relativismo cético ou otimista2? Ou, 

em outras palavras, seríamos capazes de num exercício produzido por nosso espírito, 

compreender, ao ponto de senti-las em nossa própria carne, o gosto, as tendências, a 

experiência que excita um corpo alheio? 

Podemos identificar ambos os percursos, em meio aos princípios filosóficos 

dos personagens libertinos sadianos. Através deles, Sade nos faz crer, seja na via de um 

relativismo otimista, seja na de um relativismo pessimista: 

"L'éducation a beau faire, elle ne change plus rien, et celui 
qui doit être un scélérat le devient tout aussi sûrement, 
quelque bonne que soit l'éducation qui lui a été donnée, que 
vole infailliblement à la vertu celui dont les organes se 
trouvent disposés au bien, quoique l'instituteur l'ait 
manqué: tous les deux ont agi d'après leur organisation, 
d'après les impressions qu'ils avaient reçues de la nature et 
l'un n'est pas plus digne de punition que l'autre ne l'est de 
récompense." (O.C., T. 6, p. 336) 

Aqui, o homem está condenado a ser cativo de sua própria natureza e toda 

a perspectiva que lhe resta é a de entregar-se a um relativismo pessimista, incapaz por sua 

peculiar organização de experimentar a sensibilidade alheia. A afirmação se inspira em 

inúmeras passagens da obra sadiana. Em muitas delas, o libertino, após livrar-se dos 

dogmas da religião, da moral e das leis oriundas de uma razão natural, vê-se, ainda uma 

vez, refém de uma nova cadeia, masmorra de seu espírito: a Natureza. A grandeza de seus 

desejos está além dos meios de que dispõe. É preciso, pois, adequá-los: 

"Je voudrais, dit Clairwil, trouver un crime dont l'effet 
perpétuel agît, même quand je n'agirais plus, en sorte qu'il 
n'y eût pas un seul instant de ma vie, ou même en dormant, 

2Quero retomar a diferenciação conceituai proposta por Isaiah Berlin, distinguindo o relativismo do 
pluralismo. Segundo o filósofo, o pensamento relativista é incapaz de transcender as diferenças, apesar de 
reconhecer a legitimidade das mesmas. Enquanto que o pluralismo, apoiando-se na faculdade imaginativa 
do homem, é capaz de adentrar um sistema de valores que não o seu próprio. O que Berlin está 
designando pelo nome de 'pluralismo', estou chamando de 'relativismo otimista' (Cf. Berlin: 1991). 
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où je ne fusse cause d'un désordre quelconque, et que ce 
désordre pût s'étendre au point qu'il entraînait une 
corruption générale, ou un dérangement si formel, qu'au-
delà même de ma vie l'effet s'en prolongeât encore." (O.C., 
T. 8, p. 541) 

A manifestação deste desejo libertino já havia feito, na época de Sade, 

história, e aqui a lembrança não me permite omitir, tamanha é a similitude, um fragmento 

da poesia de Cecco Angiolieri, equivocadamente tomado por muitos - mas só durante um 

certo e curto período - como um poeta do pré-romantismo. O equívoco nada 

representaria se sua obra se reduzisse a este pequeno fragmento: 

"S'i fosse foco, arderei '1 mondo; 
s'i' fosse vento, lo tempesterei; 
s'i' fosse acqua, i' 1'annegherei; ..." 
(Angiolieri: 1990, p. 98) 

Relativismo pessimista ou otimista. A trajetória que se abre é múltipla. A 

cartografia sadiana está repleta de vias, atalhos e trilhas, cada qual pede um equipamento 

adequado. A perspectiva de um relativismo otimista solicita a intervenção da imaginação, 

até aqui e muito a contragosto deformadamente suportada no plano das artes. 

Poderíamos reatualizar o problema para a nossa contemporaneidade, 

traduzindo-o desta forma: de nada servirá a um brasileiro 1er os 'clássicos' franceses, pois 

sem um exercício de imaginação, nada compreenderá daquela cultura, senão aqueles 

elementos presentes em sua própria formação social. Mas o contrário também pode ser 

verdadeiro. Esta estrutura interpretativa, do macro ao micro e vice-versa, desdobra-se em 

Sade até alcançar seu último reduto: o indivíduo. 

Neste aspecto, a modernidade tem recorrido a um longo e persistente 

esforço de igualização e uniformização cultural (Cf. Rouanet: 1993) que, levado às 
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últimas conseqüências, depara-se com obstáculos interpostos pelos próprios fundamentos 

da modernidade - refiro-me à desigualdade como força motriz de uma sociedade de 

mercado - , bem como pelas condições naturais - a diversidade climática informa, 

conforma e sai em defesa de uma diferença de cultura. O projeto da modernidade se 

sustentaria, portanto, num paradoxo velado, latente. Este paradoxo foi posto a nu pela 

filosofia sadiana. 

Sem o recurso à imaginação, o que vemos quando sobre o 'outro' 

lançamos nosso olhar é apenas a nossa própria imagem nele refletida. Lemos o 'outro' e 

criamos a ilusão de havê-lo compreendido. Sade quer mais, deseja que o mundo também 

sucumba à sua sedução. 

Creio que tomando esta perspectiva de leitura da obra de Sade, possamos 

nela reconhecer todo o mérito do trabalho de Serge Bramly (Cf. Bramly: 1996). Criando 

uma interpretação ficcional dos momentos vividos por Sade na prisão de Picpus - pois a 

documentação desta passagem da vida do 'divino marquês' não nos permite ir muito além 

da especulação - Bramly inventa a cena: lá está o personagem de seu romance, Sade, que 

a seu turno encontra-se escrevendo sua própria peça de teatro La philosophie dans le 

boudoir e projeta sua encenação, com o auxilio de outros 'internos', num espaço 

reservado da própria prisão. 

Mas era preciso apressar o espetáculo, pois sob a vista da janela de seu 

quarto, Sade - diretor e ator - observa que um outro palco fora montado, chamavam-no 

também de patíbulo. O Regime do Terror havia divulgado uma lista de atores que 

deveriam entrar em cena, ascender ao patíbulo, oferecer sua cabeça a uma lâmina cortante 

e retirar-se para sempre. Muitos dos atores convocados pelo Regime do Terror também 
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desempenhavam papéis no teatro sadiano, inclusive o próprio Sade. Dois espetáculos, os 

mesmos atores, contudo, um ameaçava a existência do outro. Enquanto cabeças rolavam 

no teatro da 'revolução', o teatro sadiano reinventava as misérias cotidianas 

transformando-as em espetáculo. 

Como afirma Paglia, repetindo Richard Tristman: "Toda sexualidade 

implica certo grau de teatro" (Paglia: 1992, p. 229). A imaginação toca os sentidos, 

realizando os desejos e criando novas fantasias, eis a economia circular de ganhos e 

perdas, fora da qual toda a sexualidade é puro ato físico, grosseiro, chato e brutal. Assim 

se apresenta a ciranda libertina, um perde-e-ganha, um entra-e-sai, uma carga-e-descarga, 

eterno movimento de um extremo a outro. 

A partir da leitura do livro O Terror na Alcova de Bramly, convenço-me 

de forma decisiva que a relação entre a 'República do Terror' e a prisão de 'Picpus' 

poderia ser expressa pela idéia: quanto mais a 'república' invade o espaço privilegiado de 

Picpus, mais o teatro e a literatura sadiana se desenvolvem. Ao ponto de no momento de 

maior tensão, entre 'república' e a prisão de 'Picpus', ser também o instante do clímax do 

espetáculo da libertinagem levado ao teatro. O teatro sadiano começa a adquirir nitidez e 

valor: 

'Teatro é essencialmente utopia, utopia em oposição à 
sociedade, que sempre tende para a entropia. E por isso que 
a sociedade precisa do teatro: porque ele é a janela do 
mundo para a utopia, o lugar dos sonhos e dos desejos (...)" 
(Müller: 1996) 

Entretanto, no interior da obra sadiana, o teatro nunca ocupou um lugar de 

destaque, aos menos aos olhos de seus comentadores e críticos. O teatro de Sade, afirma 

Gilbert Lely, nada acrescenta à glória literária do Marquês e que a verdadeira comédia 
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não se encontra na cena de suas obras, mas na imagem construida de um autor dramático 

genial. Annie Le Brun, sob este aspecto, é uma exceção em meio aos críticos, chamando-

nos a atenção para a produção teatral de Sade. 

Independentemente do valor literário de sua produção teatral, creio que a 

pergunta que se coloca é qual o lugar e a importância que o teatro possui na vida e na 

obra de seu autor. Por mais medíocre que seja, não somos capazes de entender sua 

filosofia desprezando o lugar que o teatro nela ocupa: 

"Comme si la théâtralisation était pour Sade le seul mode 
d'être, valable à la fois et pour l'individu et pour le 
nombre, comme si à travers la notion de théâtralité se 
produisait ce qui ne se produit jamais chez Sade: 
l'impossible rencontre de l'individu et du nombre." (Le 
Brun: 1986, p. 142) 

Seria necessário retornar às origens do teatro na Grécia antiga, sua 

concepção e sua articulação com o social, para compreender a produção e o lugar do 

teatro na obra sadiana. O teatro expressa esta experiência de decomposição do reino 

absoluto do real, possibilitando o vôo imaginário, multiplicando os planos, transformando 

a onipotência do 'eu' numa pluralidade de personagens^, para finalmente restaurar a 

unidade perdida, superando pela arte a individuação4. 

O teatro sadiano ainda possui esta capacidade de produzir vertigens, 

atraindo o 'espectador' para uma inesperada entrada em cena. Tal qual o D. Quixote de 

Cervantes, que diante do espetáculo teatral, invade o palco para libertar a princesa das 

3 0 termo 'persona', significa originariamente máscara de teatro, entretanto é só com o cristianismo que o 
termo sofrerá profunda transformação passando a designar a verdadeira natureza do indivíduo, 
estabelecendo-se assim uma unidade entre aparência e essência (Cf. Haroche & Courtine: 1986/7). 
4Para ser mais preciso, creio que seja necessário remeter o leitor à interpretação nietzschiana do lugar 
ocupado pelo teatro no espírito da Grécia pré-socrática, particularmente para os textos O nascimento da 
tragédia e A filosofia na época trágica dos Gregos. 
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mãos de seus carrascos. Este convite ao 'espectador' teatral, Sade dirige-o também ao 

seu leitor. Como se Sade, em meio aos espasmos de uma crise, convidasse o leitor para a 

'representação' da cena trágica. O palco está montado, o cenário e os instrumentos do 

crime estão dispostos. O leitor recua em meio ao pavor da vertigem real, mas a ele -

leitor - e só a ele, cabe a direção da cena final. 

Volto a insistir na analogia - apontada por vários críticos - entre a descida 

aos castelos sadianos e a viagem interior dirigida ao coração do homem. Os castelos 

passam a ser metáforas do espírito. Ao descrever as dificuldades de acesso, encontradas 

pelos personagens que se dirigem ao Castelo de Silling, Sade aponta para os riscos deste 

deslocamento interior e sem volta, pois todas as pontes pelas quais o viandante passa são 

imeditamente destruídas, viagem aos desconhecidos desejos de cada um, às sombras e a 

escuridão dos nossos prazeres. Mas a viagem é também a evasão do exilado, as 

descobertas pressupõem um exercício de solidão, pois o castelo se encontra no limite 

mais inalcançável do mundo. O personagem sadiano que parte é, antes de Frankenstein, 

um Prometeu moderno: 

"(...) vertigineuse chute au fond de l'obscurité individuelle, 
(...) il faut passer par les souterrains de l'être pour accéder 
au château de Silling." (Le Brun: 1986, p. 35) 

Sade nos faz ver, segundo Annie Le Brun, o homem prisioneiro do teatro 

de seu corpo, pois todas as nossas sensações dependem da conformação de nossos órgãos 

e da maneira como estes são sensibilizados, e nós não somos poderosos o suficiente ao 

ponto de variar nossos gostos, como também não o somos de variar a conformação de 

nossos corpos. Entretanto, aos estreitos limites deste teatro, oferece-se nossa imaginação: 
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'Tout le bonheur de l'homme est dans son imagination' (Sade apud Le Brun: 1986, p. 

17). 

A questão é que em Sade o teatro é uma das formas mais ricas de 

'representação' da vida. O palco é o lugar privilegiado para a manifestação de suas plurais 

personalidades: 

"(...) si Sade n'avait pas choisi la forme théâtrale pour 
affirmer sa "façon de penser", alors qu'il était l'auteur 
d'une vingtaine de pièces, il y avait peut-être une raison." 
(Le Brun: 1986, p. V) 

Esta relação ganha corpo em minhas interpretações de Sade: de um lado, 

utopia-natureza-imaginação-arte e de outro, entropia-razão-realidade-natureza-sociedade 

e civilização. Observem que propositadamente introduzi o conceito natureza em ambos os 

pólos da questão, pois creio que a filosofia sadiana operou distintamente o termo. 

Entretanto, a sociedade contemporânea a Sade deu continuidade à tarefa de 

apagar a fronteira entre imaginação e realidade, visando incorporar a primeira ao reino da 

segunda. O duplo de Sade via-se assim impedido de constituir-se em personalidade 

autônoma, o libertino sadiano, portanto, não caracteriza um tipo absoluto, assim como 

Justine não é também a representação do absoluto, ainda que a identifiquemos no ponto 

extremo, no limiar entre a ordem e caos, neste lugar estratégico que a leva a roçar em sua 

extremidade oposta ou seu duplo, Juliette. 

Se Sade não é o maior poeta do século XVIII, certamente em sua obra 

identificamos o território fértil no qual a poesia se instaura. Mas reunidos os elementos, 

parece-me oportuno formular o problema: qual é a materialidade desta fonte nomeada 

imaginação? Pode ela ser descrita por Sade como o produto de uma dada forma de 

experiência física do corpo com objetos sensíveis, se sabemos que o próprio autor afirmou 
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não ter, em absoluto, feito tudo o que concebeu, tudo o que imaginou? De onde teria ele 

extraído as experiências descritas e não vividas? Eis na filosofia sadiana mais um problema 

de difícil resolução. 

Por fim resta a dúvida - que nos levaria a reapresentar o problema do 

ateísmo em Sade - como é possível conceber uma arte que provoque a efusão dos 

sentidos, desprovida de uma ordem que escapa à concretude da matéria, à lógica do 

pensamento, à determinação natural, ao circuito dos fluidos elétricos? 

Se é verdade que Sade tendeu a afirmar uma perspectiva filosófica 

materialista e atéia, é verdade também que em recorrentes momentos convocou estranhos 

cálculos para definir e antecipar acontecimentos previstos: 

"(. • •) angustiado pela duração de sua detenção, imagina um 
sistema de dedução baseado em cálculos que nos parecem 
sem sentido, mas seu espírito possuía uma misteriosa 
coerência, de natureza a revelar a data de sua libertação, 
estranhas operações matemáticas que constituem uma 
espécie de reação de defesa de seu psiquismo, luta 
inconsciente contra o desespero que tomaria conta de si sem 
o socorro de tal derivativa. Analisando o período em que o 
Marquês se entrega a uma fanática análise dos signos 
supostamente contidos nas cartas que recebe, 
principalmente de sua esposa, Heine afirma que ao Marquês 
tudo parece uma advertência e talvez uma indicação secreta 
que tenha escapado à vigilância da censura, seu espírito se 
concentra desesperadamente no número de linhas de uma 
carta, no número de vezes em que se encontra repetida uma 
determinada." (Peixoto: 1979, p. 80) 

Estas relações entre o número e a palavra, visando através delas decifrar o 

passado recente e o futuro próximo, podem muito bem ser identificadas ao que os 
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surrealistas chamariam no princípio do século XX de 'acaso objetivo'5. Às margens de 

uma carta6 que recebeu de sua filha Laure, temos um exemplo desta aparente obsessão: 

"Esta carta tem 72 sílabas, que são as 72 semanas de volta. 
Tem 7 linhas e 7 sílabas que são exatamente os 7 meses e 
sete dias que medeiam entre 17 de abril e 22 de janeiro de 
1780. Ela tem 191 letras e 49 palavras. Ora, 49 palavras e 
16 linhas somam 59, e até 30 de maio há 59 semanas." 
(Sade apud Peixoto: 1979, p. 80) 

Mas quem lê os romances sadianos sabe que esta fixação pelas linhas de 

força que nos atravessam e que insistem em escapar ao nosso domínio marcam presença 

constante em sua narrativa. Poderia oferecer uma longa e certamente cansativa relação 

desta evidência, entretanto, contento-me em chamar a atenção para as inúmeras vezes que 

a linha de força Aline cruza a trajetória daquela outra Valcour, ao longo do romance de 

Sade que leva o nome de ambos. Desejo incessante de encontrar, vontade perpétua de 

perder. Mas Aline e Valcour não sabem que por inúmeras vezes estiveram tão próximos. 

Não, não sabemos nada, apenas sentimos o sopro do vento que nos transporta para um 

aparente lugar algum. 

Alguém poderia, no entanto, alegar que se trata de estratégias do 

romancista para seduzir e enredar definitivamente o leitor nas suas tramas. A literatura 

está repleta destes artificios e a palavra, exausta de ser apenas um signo. A literatura e a 

palavra reivindicam um além, pois caso contrário, tudo, incluindo aí a própria vida, não 

passaria de um mero artifício. 

5Breton, ainda no Amor louco, dá-nos a seguinte definição de 'acaso': "o encontro de uma causalidade 
externa e de uma finalidade interna" (Breton: 1971, p. 28) 
independentemente da autenticidade das anotações produzidas às margens desta carta, há como indicam 
Maurice Heine e Gilbert Lely, uma obsessão lógico-supersticiosa que acompanha o Marquês. 
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Contudo, a afirmação do campo da imaginação não significa opô-lo ao da 

razão. Esta é uma das características que confere uma certa 'superioridade' ao estatuto da 

imaginação, sendo ela própria, a experiência mais radical da razão e não, o produto de 

uma simples negação. 

"A semelhança entre o pensamento abstrato e a loucura 
consiste no fato de que em ambos 'tudo é permitido'(...), 
assim, o pensamento 'enlouquece' pela falta de limites â sua 
capacidade de inventar o real." (Kehl: 1996, p. 329) 

A loucura de Sade deriva de sua recusa em reconhecer-se como louco, 

quando tudo e todos o condenaram a submeter-se a este estado. Maria Rita Kehl parte do 

pressuposto de que a filosofia libertina é um delírio da razão, e cita Chesterton: "O pior 

louco é o que perdeu tudo, menos a razão" (Chesterton apud Kehl: 1996, p. 329). 

Aproximando essas duas idéias, resta claro o lugar ocupado pela filosofia sadiana. 

Em Sade o teatro tem esta carga: a de ser o espaço privilegiado da 

transmutação, reintroduzindo o homem na natureza para ultrapassá-la. Reconduzindo-o ao 

seu 'alter', ao seu outro, impedindo o triunfo completo da civilização. O palco é, pois, o 

cenário onde se desenrola a filosofia na alcova, por ele vemos passar a tragédia humana: 

"Assim como nas Bacantes, de Euripedes, onde o natural vê 
seus direitos negados, apenas o inatural pode crescer." 
(Endore: 1967, p. 128) 

O teatro e toda linguagem que nos transporta para o território do 

imaginário são o espaço privilegiado para a liberação das tensões produzidas entre o "arco 

e a flecha". (Cf. Endore: 1967, p. 156) 

Tudo o que dizia respeito ao teatro exercia uma profunda influência sobre a 

vida de Sade, a ponto dele haver dedicado a esta sua paixão ao menos cinqüenta dos 

setenta e quatro anos de sua existência: fazendo construir sua própria sala de espetáculos 
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no 'Château de La Coste', escrevendo peças, participando ativamente do universo das 

companhias de teatro, dirigindo ou atuando. Viveu uma de suas relações mais constantes, 

ao lado da atriz Marie-Constance Quesnet, que o acompanhou até os últimos dias de sua 

vida (Cf. Heine: 1950, p. I l l ) : 

"N'en cherchons la preuve que dans l'étonnante entreprise 
à laquelle il voua ses dernières années: le traitement de la 
démence par le théâtre. Une fois de plus, Sade se révèle ici 
comme un précurseur, devançant d'un siècle les tentatives 
des médecins modernes." (Heine: 1950, p. 112) 

Há uma concepção do teatro em Sade muito próxima daquela formulada 

por Alfred Jarry em De l'inutilité du théâtre au théâtre (Cf. Jarry: 1972). Em primeiro 

lugar a inutilidade do cenário e dos atores, ou nas palavras de Sade a necessidade de 

abater de forma selvagem o teatro, para conseguir o acesso à verdadeira cena. 

Procurando apreender não somente o sentido da ilusão teatral, mas tratando de tocar a 

matéria enigmática, Sade descobre o teatro internamente a ele mesmo. O teatro seria o 

espaço de uma só cena: a finitude do corpo carregado da infinitude da imaginação, lugar 

onde se confundem a mais violenta crítica ao teatro com a sua mais séria defesa. O teatro 

não esconde, o teatro expõe. Nós já somos excessivamente obscuros para não sermos 

vistos nus, carregamos nossas sombras, nossos personagens. O teatro para Sade é o 

espaço de decomposição da 'realidade', é nele e só nele que se pode dar o encontro entre 

o indivíduo e a sociedade. Ele é o ponto concéntrico para onde converge a multiplicidade 

de pontos de vista (Cf. Ivsic: 1996). 

Eis o grande mérito dos surrealistas. Quando da redação do Primeiro 

Manifesto, fizeram nele inscrever a frase: Sade é surrealista no sadismo. Significando que 

o mal, quando conhecido, está mais próximo de se transformar numa experiência onírica e 
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fantástica do espírito. É verdade que a biografia de Sade indica que nem tudo o que ele 

imaginou limitou-se a uma experiência onírica e fantástica. Os casos d'Arciieil, Rose 

Keller e de Marseille anunciam na história de Sade um ponto de passagem, do real ao 

imaginário, e neste aspecto, há uma semelhança marcante com a trajetória de Horace 

Walpole na criação de seu Le Château D'Otrante: 

"Après sa détention à La Bastille, Sade a vécu 
continuellement avec la même femme; si sa conduite avait 
présenté des phénomènes sadiques, avec la réputation qu'il 
avait, on en aurait entendu parler." (Brochier: 1968, p. 
288) 

Há uma similitude e parentesco entre o 'castelo gótico' de Strawberry Hill 

e a materialização dos bordéis sadianos, assim como Le Château d'Otrante possui 

afinidades eletivas com os romances e o teatro sadiano. A mesma ruptura operada em 

Walpole pela passagem da idéia acabada de Strawberry Hill à imprecisão e fluidez de 

traços alcançada com Le Château d'Otrante, podemos reconhecer em Sade, através de 

sua obra-marco, o romance Les cent vingt journées de Sodome. Ou seja, o mesmo 

ponto de mutação, na medida em que no romance, Sade põe em prática uma 

desterritorialização, ahistoricidade e desmaterialização relativas das fontes que o 

inspiraram. 

Mas há outras relações 'familiares' que podem chocar o leitor. Se os 

arautos da razão não são os convivas mais indicados para o 'banquete sadiano', maior 

equívoco cometeríamos se pensássemos que a corrente literária libertina do século XVIII 

seria um parente próximo da literatura sadiana (Cf. Roaunet: 1995). Paradoxalmente, 

Petrarca é sua mais acabada projeção invertida. Anunciando suas perspectivas de 
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territórios estrategicamente opostos, as vozes polares destes dois personagens confluirão 

para um mesmo alvo concéntrico. 

Em Petrarca, como em todos os poetas e escritores que compreenderam as 

raízes deste sentimento chamado amor, há a impossibilidade de sua realização, 

entendendo-o como satisfação absoluta. Ou em outras palavras, o amor e o erotismo só 

podem se realizar no terreno do imaginário, na transcendência do real, lugar próprio da 

poesia, onde Petrarca consagra seu amor por Laura, lugar próprio da literatura e do teatro 

sadiano, onde seus desejos eróticos são satisfeitos. Mas a aproximação de Sade com 

Petrarca não significa de modo algum confundi-los, nem mesmo no que tange ao valor do 

amor, pois se no Canzoniere o poeta canta e enaltece a paixão amorosa, Sade dedica a 

esta o maior e mais profundo horror. Teríamos assim em Petrarca o elogio do amor sem 

sexo, enquanto em Sade, a exaltação do sexo sem amor, pois há uma incompatibilidade 

para a realização de ambos, e nisto Sade e Petrarca estão de acordo. Enfim, os pontos 

extremos da escala põem-se de acordo, para o libertino e o puritano, o homem casado é a 

antítese de ambos: 

"Sade et Pétrarque sont deux solitaires face à un continent 
noir appelé amour ou sexualité." (Ceccatty: 1996, p. 105) 

Ambos transformaram seus desejos numa aguda reflexão sobre o homem. 

Petrarca, que não tendo se casado e não tendo estabelecido nenhuma relação física 

durável, eleva o amor à mesma condição que a poesia e a religião. Por outro lado, Sade 

declara através de seus personagens libertinos que o gozo e a fruição se realizam não na 

satisfação dos desejos, mas na superação dos obstáculos a ele interpostos. O gozo 

depende pois da riqueza e intensidade do imaginário do homem. 
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Sabemos que Petrarca, cuja origem era a antiga Provence, escreveu parte 

de suas obras em língua erudita, ou seja, em latim, entre elas podemos incluir os tratados 

filosóficos e políticos; e em língua vulgar - que se tornaria o italiano clássico - a literatura 

amorosa. L'Abbé de Sade, tio do conhecido Marquês de Sade, dedicou parte de sua vida 

a um estudo sobre Petrarca, lembrando - como em várias oportunidades lembrou o 

Marquês - a influência do clima sobre os modos, os costumes e o pensar dos homens. O 

calor provençal favorecia a paixão amorosa, permitindo a Petrarca alimentá-la através de 

escritos que tomaram o nome de Romans, pois a língua utilizada para a sua escritura 

chamava-se Romane: 

"Cette idée est essentielle, puisqu'elle défend une 
conception linguistique de la création poétique, idée à 
laquelle reviendra Pasolini qui, lui aussi, accordait un poids 
considérable à la Provence dans l'histoire de la littérature. 
Que la Provence ait été le lieu de formation de Sade et de 
Pétrarque, c'est-à-dire de ces formes extrêmes de la 
littérature amoureuse, est fondamental." (Ceccatty: 1996, 
p. 73) 

E se se trata de literatura amorosa, não podemos nos esquecer da 

comovente narrativa do romance entre Aline e Valcour. Temos nela a pintura de uma 

paixão excessiva, é verdade que se trata de uma paixão amorosa, mas todos os principais 

personagens da literatura sadiana são seres em estado de excesso. Excessivos no vício e 

na virtude, excessivos na bondade e na maldade, excessivos no moralismo e no 

imoralismo, excessivos na paixão e no ódio. Personagens transbordantes que só podem 

realizar seus excessos através do imaginário. A busca do ponto de saturação através de 

um excesso repetitivo de 'realidade' transporta e ativa o imaginário, produzindo um 

desejo singular (Cf. Le Brun: 1986, p. 290). 
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Mas, tanto em Petrarca como em Sade, o amor não está inscrito na ordem 

da natureza, ele depende só e tão somente do livre-arbítrio, de uma necessidade 

independente da vontade natural, e que não podendo encontrar termo, ele - o amor -

deixa de ser natural. 

Mais uma vez, foi pela literatura que os grandes e 'clássicos casos de 

amor' se realizaram e se tornaram eternos, seja através da morte, seja por meio do 

registro imagético. 

Sade cria um universo transparente, abolindo do mesmo o sentimento de 

culpa, libertando assim os homens de toda 'ideologia' que possa interpor-se entre eles. 

São os espíritos impuros que se ofendem com os atos e pensamentos humanos, não os 

puros, pois estes são transparentes (Cf. Ceccatty: 1996, p. 83). 

Todos os campos da vida do homem estão condicionados, quando não 

pelas várias formas de abstração metafísica - como os valores morais, a idéia de Deus ou 

ainda a pressuposta racionalidade natural ou artificial - pelos limites impostos pelo nosso 

condicionamento ao mundo natural, pela nossa pequenez diante da imensidão do 

universo. Assim como só há um meio, segundo Sade, de alcançarmos a felicidade, só há 

também um meio de superarmos as determinações impostas pela natureza, e este meio 

ocupa o mesmo espaço, o mesmo solo fértil no qual germina a criação poética. Refiro-me 

à imaginação: 

"Comme si l'imagination était le principe excessif 
permettant à l'homme de s'opposer à la nature en la 
dépassant." (Le Brun: 1986, p. 284) 

"(...) l'imagination est ce qui permet à l'homme de doubler 
la nature." (Le Brun: 1986, p. 285) 
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Juliette se afasta de seus mestres sempre que os pensamentos destes 

atingem o ponto de bloqueio, ou seja, quando se transformam em sistemas (Cf. Le Brun: 

1986, p. 293/4). Um sistema designa aqui um corpo articulado de idéias, no qual as partes 

são fragmentos que visam a confirmação do todo, uma síntese superior em relação às 

contradições particulares. Um corpo fechado de pensamento, que não se assusta, que não 

se arrepia. 

"Quelques lecteurs vont dire: Voilà une bonne 
contradiction; on a écrit quelque part avant ceci qu'il ne 
fallait pas changer souvent les ministres de place: ici l'on 
dit tout le contraire. - Mais ces vétilleux lecteurs veulent-ils 
bien nous permettre de leur faire observer que ce recueil 
épistolaire n'est point un traité de morale dont toutes les 
parties doivent se correspondre et se lier; formé par 
différentes personnes, ce recueil offre, dans chaque lettre, la 
façon de penser de celui qui écrit, ou des personnes que voit 
cet écrivain, et dont il rend les idées, ainsi, au lieu de 
s'attacher à démêler des contradictions ou des redites, 
choses inévitables dans une pareille collection, il faut que le 
lecteur, plus sage, s'amuse ou s'occupe des différents 
systèmes présentés pour ou contre, et qu'il adopte ceux qui 
favorisent le mieux, ou ses idées, ou ses penchants." (O.C., 
T. 5, p. 117/8) 

O romance epistolar revela-se à Sade como um meio privilegiado para a 

adoção de diferentes planos de discurso e de lógica, na medida em que o autor transfere 

toda a responsabilidade pela construção das idéias, aos personagens que cria, recorrendo 

para tanto às cartas que são sempre firmadas pelas próprias criaturas do autor. Mas não 

nos enganemos, pois este não é o único meio do qual lançará mão o marquês. Logo Sade 

compreenderá que a expressão teatral permite a um só personagem, tomar para si e 

articular vários sentidos e uma pluralidade de planos lógicos. Assim, Léonore narrando e 

ao mesmo tempo refletindo sobre sua experiência de viagem - suas aventuras pelos 

continentes africano e europeu - encontra as condições ideais para concluir: quanto mais 
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conhecemos os homens, mais nos tornamos tolerantes. É preciso, para tanto, dirigir o 

olhar para o interior e para o exterior. A viagem deixa, nesta perspectiva, de ser um mero 

deslocamento do corpo, para ser também um movimento do espírito. Em meio a viagem, 

Léonore, encontra uma 'troupe' teatral, formada por M. et Mme. Bersac. Após ouvi-los 

atentamente, diz: 

"Ainsi raisonnait ce sage ami, et par tous ces discours, il ne 
se bornait pas seulement, comme vous voyez, à me former 
au théâtre, ou à m'en donner le goût, il élevait aussi mon 
coeur, il fortifiait ma raison. Je connaissais par lui le prix 
de mes voyages; il me montrait le fruit que je pouvais 
recueillir de mes malheurs. 
Pendant ce temps sa digne épouse cultivait mes faibles 
talents, et à peine arrivée au delà des monts, j'étais déjà en 
état de débuter dans huit rôles." (O.C., T. 5, p. 247/8) 

Oito papéis!! E Léonore estava apenas começando a cultivar seu ainda 

frágil talento. No momento que se estabelece um quadro imaginativo, nós o vemos 

rapidamente ser substituído por um outro. O imaginário é a metáfora da viagem, do 

deslocamento, pois no processo de criação libertino, o movimento é incessante. A 

inconstância caracteriza o pensamento e a excitação viciosa, impedindo a monotonia da 

cena, a fixidez da imagem, a calcificação da idéia. Opõe-se, assim, ao perfil virtuoso: 

"Tandis, je le répète, que l'être inactif ou indolent, c'est-à-
dire l'être vertueux, doit être à ses regards le moins parfait 
sans doute, puisqu'il ne tend qu'à l'apathie... qu'à la 
tranquillité, qui replongerait incessamment tout dans le 
chaos, si son ascendant l'emportait. Il faut que l'équilibre se 
conserve: il ne peut l'être que par des crimes." (O.C., T. 6, 
p. 150) 

A filosofia sadiana, quando opera no interior da lógica ocidental, parte 

sempre de relações binorniais. Aquí os elementos podem ser nomeados através da 

representação dos vícios e das virtudes. O vício se identifica ao permanente devir, 

207 



enquanto a virtude almeja a consevação do ser. Sade toma para si a alternância dos 

papéis, emprestando sua maneira de pensar a ambas perspectivas. A partir das 

características dos personagens sadianos podemos afirmar que, ora a modernidade é da 

ordem de Justine, enquanto a crítica é da ordem de Juliette, como, ora a modernidade é 

da ordem de Juliette, enquanto a crítica é da ordem de Justine. Num século marcado pela 

corrupção dos valores, dirá o libertino, é preciso adotar a forma de pensar e de proceder 

do homem vicioso: aqui a consciência crítica pertence à virtude. Em meio aos jogos 

binomiais, Sade se desloca com naturalidade e sem grandes esforços, oferecendo 

visibilidade ao inútil sobretrabalho da modernidade, ou seja, o de alcançar o lugar ideal do 

espírito reto. 

Através do segredo de Juliette, Sade revela os mistérios de sua escritura e 

as relações que a mesma trama com o tempo no qual ele viveu. Os vestígios do século 

XVIII se fazem presentes em sua literatura, entretanto, não condicionam o seu 

nascimento, mas determinam a intensidade das cores empregadas por Sade na criação de 

seus personagens e de suas aventuras. Sim, as cores são fortes e provocam vertigens. Tal 

qual a explosão da libertinagem, após tê-la submetido à prova de uma abstinência de 

quinze dias: 

"Je connais cet état affreux, il fait le malheur de mes jours; 
quoi qu'il en soit, voici mon secret. Soyez quinze jours 
entiers sans vous occuper de luxures, distrayez-vous, 
amusez-vous d'autres choses; mais jusqu'au quinzième ne 
laissez pas même d'accès aux idées libertines. Cette époque 
venue, couchez-vous seule, dans le calme, dans le silence et 
dans l'obscurité la plus profonde; rappelez-vous là tout ce 
que vous avez banni depuis cet intervalle, et livrez-vous 
mollement et avec nonchalance à cette pollution légère par 
laquelle personne ne sait s'irriter ou irriter les autres comme 
vous. Donnez ensuite à votre imagination la liberté de vous 
présenter, par gradation, différentes sortes d'égarements; 

208 



parcourez-les toutes en détail; passez-les successivement en 
revue; persuadez-vous bien que toute la terre est à vous... 
que vous avez le droit de changer, mutiler, détruire, 
bouleverser tous les êtres que bon vous semblera. Vous 
n'avez rien à craindre là: choisissez ce qui vous fait plaisir, 
mais plus d'exception, ne supprimez rien; nul égard pour 
qui que ce soit; qu'aucun lien ne vous captive; qu'aucun 
frein ne vous retienne; laissez à votre imagination tous les 
frais de l'épreuve, et surtout ne précipitez pas vos 
mouvements; que votre main soit aux ordres de votre tête et 
non de votre tempérament. Sans vous en apercevoir, des 
tableaux variés que vous aurez fait passer devant vous, un 
viendra vous fixer plus énergiquement que les autres, et 
avec un telle force, que vous ne pourrez plus l'écarter, ni le 
remplacer. L'idée, acquise par le moyen que je vous 
indique, vous dominera, vous captivera; le délire s'emparera 
de vos sens, et vous croyant déjà à l'oeuvre; vous 
déchargerez comme une Messaline. Dès que cela sera fait, 
rallumez vos bougies, et transcrivez sur vos tablettes 
l'espèce d'égarement qui vient de vous enflammer, sans 
oublier aucune des circonstances qui peuvent en avoir 
aggravé les détails; endormez-vous sur cela, relisez vos 
notes le lendemain, et en recommençant votre opération, 
ajoutez tout ce que votre imagination, un peu blasée sur une 
idée qui vous a déjà coûté du foutre, pourra vous suggérer 
de capable d'en augmenter l'irritation. Formez maintenant 
un corps de cette idée, et, en la mettant au net, ajoutez-y de 
nouveau tous les épisodes que vous conseillera votre tête." 
(O.C., T. 9, p. 43/4) 

Juliette seria, assim, a encarnação deste ideal de liberdade. Em Juliette 

descobrimos também que o excesso físico põe em movimento o imaginário, ao contrário, 

um controle físico - Justine - reprime o imaginário (Cf. Le Brun: 1986, p. 309). 

Mas é Justine que Juliette convoca para percorrer seus quinze dias de 

mulher casta. Um segredo esconde detalhes mesmo quando é finalmente revelado. 

Entretanto, a irmã virtuosa desempenha exemplarmente o papel de meio, de veículo para 

a obtenção do gozo; jamais de fim. 
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Há Justine em Juliette, mas não há Juliette em Justine. Eis toda a 

superioridade do Dionisíaco sobre o Apolíneo, do teatro sobre a realidade, da imaginação 

sobre a razão. 

Há um elemento comum perpassando a quase infinita série de metáforas 

criadas por Sade. No jogo de polaridades, os extremos não se confundem, cada um 

mantém os traços de seu próprio estatuto. Mas tomando a filosofia pelo seu avesso, o 

libertino sadiano denuncia a intencionalidade tirânica da razão. O jogo se perpetua através 

de suas máscaras e aqui o 'conhecimento racional' e a 'imaginação' desempenham seus 

papéis. 

Annie Le Brun estabelece uma importante diferenciação entre Rousseau e 

Sade pois, para a autora, se há no primeiro um movimento no sentido do 

desconhecimento, contrariamente há no segundo um desejo insaciável em conhecer (Cf. 

Le Brun: 1986, p. 211). Para declarar-me inteiramente de acordo com Le Brun neste 

ponto, creio necessário perguntar: qual o sentido do conhecimento em Sade? Não estaria 

o conhecimento sadiano operando um trabalho de desconstrução de seu próprio estatuto? 

A excessividade do conhecimento não é o veículo de sua autodecomposição? Antes, creio 

que Sade seja um experimentador cétíco do conhecimento. Neste aspecto, Sergio Paulo 

Rouanet é perspicaz ao negar a Sade seja o confortável lugar que o confunde com a 

literatura libertina do século XVIII, seja uma cadeira de honra entre os pensadores 

iluministas. Pois, caso contrário: 

"Teria feito uma crítica das Luzes a partir das Luzes. Em 
vez disso, fez uma negação das Luzes a partir das Luzes. 
Com isso ele criou um mundo libertino radicalmente 
contra-iluminista." (Rouanet: 1995, p. 196) 
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Dirijo meu olhar a uma outra imagem exemplar. El sueño de la razón 

produce monstruos. Esta inscrição que se faz 1er em uma das pranchas inseridas na 

coleção 'Caprichos', de Goya, é um magnifico exemplo desta operação de afirmação e 

negação, contemporáneamente, de um mesmo valor. 

O mesmo Goya, a mesma gravura, são capazes de gerar olhares 

antagônicos. Que se examine, para tanto, os ensaios produzidos por Sergio Paulo Rouanet 

(Cf. Rouanet: 1996) e Jorge Coli (Cf. Coli: 1996) no ciclo de conferências em torno do 

tema 'A crise da razão'. A gravura representa o homem adormecido no momento em que 

a cena é invadida por espécies diferentes de animais noturnos. O quadro adquire sentidos 

distintos, dependendo da significação que damos ao termo 'sueño': o sonho da razão 

produz monstros ou o sono da razão produz monstros. Como lembra Rouanet, a 

expressão 'sueño' em espanhol é ambígüa, podendo significar tanto 'sono', como 'sonho'. 

A razão é em ambas as imagens o centro da atenção de Goya, entretanto, carrega consigo 

todas as forças de sua própria contradição, o que nos impede de decifrar o enigma, 

optando por uma das interpretações possíveis: 

"Os especialistas nos falam de um Goya imbuído do 
espírito das Luzes; os românticos encontram nele, ao 
contrário, uma irracionalidade poderosa, que sua obra 
parece comprovar." (Coli: 1996, p. 304) 

E Sade? Ele: 

"nous jette dans le vide d'un espace que nous avions la 
naiveté de croire intermédiaire entre le réel et l'imaginaire 
mais qui est l'intolérable infini de notre liberté." (Le Brun. 
1986, p. 127) 

Caracterizam também os personagens heróis sadianos um desejo excessivo 

de conhecimento, um mais conhecimento, uma busca pelas regiões em que, do excesso de 
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luzes faz-se a noite, uma subversão do conhecimento produzida pela própria saturação do 

mesmo. Espaço criado, espaço da mais pura liberdade, vazio de sentido teleológico mas 

carregado da mais potente força criadora. Para alcançar estes territórios inexplorados e 

localizados nos pontos mais extremos do universo, é preciso penetrar no coração do 

homem, um duplo deslocamento externo - físico - e interno - espiritual: 

"Examinez votre situation, ce que vous êtes, ce que nous 
sommes, et que ces réflexions vous fassent frémir. Vous 
voilà hors de France au fond d'une forêt inhabitable, au-
delà de montagnes escarpées dont les passages ont été 
rompus aussitôt après que vous les avez eu franchis. Vous 
êtes enfermées dans una citadelle impénétrable; qui que ce 
soit ne vous y sait, vous êtes soustraites à vos amis, à vos 
parents, vous êtes déjà mortes au monde..." (O.C., T. 1, p. 
75/6) 

O castelo se fecha, a alcova impenetrável é uma metáfora da prisão do 

mundo, é o seu 'alter-ego' crítico em ebulição. E a representação imaginária do terror 

real, do 'pouco de realidade' (Cf. Le Brun: 1982, p. 220). 

O gênero 'noir' define o lugar privilegiado da poesia, território que escapa 

à apreensão de qualquer medida, espaço do abismo indefinível e imensurável. Aí reside 

toda a força poética criadora, o que não significa ocultar os limites a ela impostos pela 

modernidade. A obra de Sade nasce nesta e desta encruzilhada. Quanto mais estreito é o 

'pouco de realidade', mais violento é o muito da reação poética. A imaginação sadiana, 

combustível de sua produção literária, válvula de emergência ao 'pouco de realidade', está 

associada ao seu intenso desejo. Em meio à produção que se assenta, na inspiração do 

infinito vazio e que almeja este ponto privilegiado da liberdade infinita, há a experiência da 

nascente modernidade. 

212 



Sade desvela a função do discurso, que é a de mascarar a imensa 

profundidade do abismo que se abre, quando se dá livre curso à imaginação. 

"Mais du même coup, l'homme échappe alors à la tyrannie 
de l'objet pour découvrir que son bonheur est dans son 
imagination.(...) Non par suite d'une quelconque hiérarchie 
mais au contraire par suite d'un double détour et retour de 
l'idée au corps et du corps à l'idée, engendrant cette ivresse 
de la réversibilité qui anéantit toute réalité et rend vaine 
toute représentation." (Le Brun: 1982, p. 77) 

Há qualquer coisa que começa e acaba no castelo sadiano. O que acaba é a 

domesticação do objeto pela idéia, o imaginário como servo da ordem do mundo. O que 

começa é a suspeita infinita das aparências e o reencontro da cor negra (Cf. Le Brun: 

1982, p. 80). 

O 'castelo' se transforma na leitura de Annie Le Brun no espaço de 

potência do homem, identificando-o àquele espaço ao qual os surrealistas reservaram a 

mais ampla liberdade de criação artística. Apreendida como obra de arte, a produção 

sadiana funda-se no imaginário, que não é nem o real, nem a representação do real. Pois a 

própria idéia de representação remete a um real. 

Le Brun descreve um quadro por ela encontrado em pleno século das luzes: 

uma pesada sombra se adensa e cai sobre este tempo que devia ser o tempo das certezas 

(Cf. Le Brun: 1982, p.95). 

O acesso do mundo exterior está interdito ao espaço do 'castelo'. O direito 

de entrada nele está reservado aos personagens que percorreram a difícil e perigosa 

estrada que a ele conduz. A estes, e só a estes, é permitido incorporar como elementos da 

vida a experiência do imaginário, transformando a sensibilidade do vivido em alimento 

para os sonhos. Não há, portanto, ruptura entre real e imaginário, pois o próprio real é o 
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resultado de uma dada manifestação coletiva do ficcional: é a mentira em que num dado 

momento o homem quer crer (Cf. Enzensberger: 1987). 
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SADE ROMÂNTICO 
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"O romantismo, com sua revolta luciferina, 

só servirá realmente às aventuras da imaginação.' 

(Camus: 1997, p. 66) 



Retornemos, por um momento, àquela imagem inicial, ao banquete de 

abertura. Tendo submetido ao crivo da alcova os temas centrais da filosofia sadiana, 

buscando entendê-los a partir do debate com a filosofia do século XVIII e adotando o 

campo da história das idéias enquanto terreno privilegiado deste percurso, creio terem 

sido criadas as condições necessárias para a degustação final. Preparemo-nos, pois, para 

que seja servida a sobremesa. Ela foi produzida por uma química culinária muito 

particular, pela combinação inédita de ingredientes: Sade e o Romantismo. 

Há um cheiro pútrido no ar. São estes vermes alimentando-se das últimas 

conquistas orgulhosas do homem. Estes vermes chamam-se anjos negros da modernidade. 

São perigosíssimos, pois são mutantes e quando o homem orgulhoso levanta a testa e 

caminha a passos largos acreditando estar indo adiante, o verme volta-se para ele e lhe 

sorri cinicamente, retornando em seguida a seus pequenos afazeres cotidianos. 

Certa vez, a ciência capturou um destes asquerosos seres e submeteu-o a 

um exame. Notou-se que internamente a ele reinava o caos e a escuridão, iluminada em 

certos momentos por uma luz artificial. Recusavam-se a realizar qualquer tipo de acordo 

com o corpo no qual habitavam, ainda que soubessem que a morte do corpo significaria a 

morte deles também. Os cientistas notaram, por fim, que a fonte de vida destes vermes 

eram as doenças do homem e que possuíam uma dificuldade em agregar-se. Certa vez, 

alguns vermes conseguiram unir-se num grupo que se chamou Tempestade e ímpeto. 

Tempos depois um outro grupo surgiu, chamou-se Surrealismo, mas normalmente agem 

de forma isolada. Um destes vermes atende pelo nome de Marquês de Sade. 



Parto de um pressuposto que aqui poderia ser designado de 'a teoria do 

verme perene'. Há, em todo o corpo físico e social, anticorpos, assim chamados por se 

tratarem de microorganismos, que no interior do corpo, constituem sua negação. O corpo 

físico e social transforma-se com o tempo, o 'verme' também. Assim, onde quer que suija 

uma sociedade cristã, eis o romântico travestido em advogado do diabo, onde quer que 

surja uma sociedade ordenada e racional, eis o romântico delirante. Uma espécie de 

arquétipo do primeiro 'anjo caído', um Dionisio - não casualmente tido como a divindade 

da metamorfose - em meio, ou melhor 'abaixo' do Pantheon das divindades Gregas, ou 

ainda, Mephistófoles ou Lucifer, da sociedade cristã. 

Deste ponto de vista, não é difícil associar a figura do romântico à do 

maldito, perambulando pelas mais diversas formações sociais com roupagens distintas, 

como 'persona' diversa. Tal qual a metáfora do microorganismo que para resistir à terapia 

que visa á manutenção da saúde, metamorfoseia-se num outro. Assim há uma ontologia e 

uma sociologia romântica. Ou, dito com outras palavras, um elemento de permanência e 

outro de mutação nesta sociogênese do movimento romântico. 

Não podemos prescindir da combinação destes dois elementos, tão 

necessários à compreensão da tradição maldita quanto o são a centelha e o material de 

combustão para a produção do fogo. Assim, quem sabe, nosso estranhamento não será 

demasiado se ouvimos, por exemplo, a afirmação de que Baudelaire é parte da tradição 

romântica e ao mesmo tempo, uma das raízes da poesia moderna. 

Que o homem não se arrepie se, em seguida, ouvir a afirmação de que o 

romantismo se encontra na contracorrente da modernidade (Cf. Lowy & Saire: 1995). O 

verme que se instalou no corpo, dele se alimenta, tanto quanto este se alimenta daquele, 
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mas cada qual deseja a destruição do outro. É uma convivência impossível, a 

sobrevivência de um depende do esgotamento do outro. Tal qual a natureza que precisa 

destruir para renovar e renovar-se, o corpo almeja a mediocridade - ponto de confluência 

das consciências médias - do 'status quo', enquanto o verme clama pela efiisão dos 

sentidos, pela pluralidade dos desejos e prazeres, pela multiplicidade do imaginário, pela 

composição, decomposição e recomposição das formas. Não nos assustemos enfim, se o 

combate for sangrento, pois quanto mais estreitas forem as medidas do espartilho, maiores 

são as tensões nele conservadas. Um romântico não vive sem um combate! 

Tais considerações são necessárias para que delas se possam extrair 

algumas conseqüências. A primeira que se impõe é a de que o romantismo é um fenômeno 

de difícil datação, ainda que saibamos que a 'escola' romântica seja historicamente 

definida, ou ainda, que surgiu num dado momento, em condições concretas e respondendo 

a situações características que se lhe apresentaram, entretanto: 

"Já disse alguém que houve tantos romantismos quantos 
românticos, o que seria a máxima concreção do 
Romantismo no seu caráter individualista (...)." 
(Guinsburg: 1993, p.14) 

Mas o que é, enfim, o Romantismo? 

"Uma escola, uma tendência, uma forma, um fenômeno 
histórico, um estado de espírito? Provavelmente tudo isto 
junto e cada item separado." (Guinsburg: 1993, p. 13) 

A modernidade cultivou e cultiva o péssimo hábito de 'encaixotar' o 

conhecimento. Os exemplos são fartos. A sociedade constituída por especialistas é a sua 

marca, cada qual profundo conhecedor de seu restrito universo. Mas contentemo-nos em 

situar o problema, no território disciplinar no qual este trabalho foi desenvolvido. O 

desconforto com os 'pré-fabricados' é tamanho, que hoje a sua utilização requer o 
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acompanhamento de um tratado contra-indicativo. Assim que abrimos os olhos para o 

mundo, somos induzidos a apreendê-lo decomposto em suas partes hermeticamente 

fechadas. O especialista é, afinal, um esquartejador do conhecimento e não tardou o 

momento de vê-lo operando no campo da história: pré-história e história, e esta última 

submetida a novas subdivisões: antiga, medieval, moderna e contemporânea. 

Tudo organizado de forma a alimentar a crença de que somos testemunhas 

do mais recente esforço, co-participantes da mais nova descoberta. Mas quando 

repentinamente nos deparamos com a persistência do tempo, apoiamo-nos no 

conhecimento produzido pelos 'empacotadores' do saber e a partir dele anunciamos o 

equívoco: alguma coisa está fora da ordem, e a desordem me confunde. 

Ora, se efetivamente o romantismo está 'preso' a esta camisa de força 

temporal, como compreender o rumor provocado por seus gritos de revolta, ainda 

audíveis em pleno século XX? Para não dizer em nossa contemporaneidade? Sabemos 

com que ênfase o movimento Surrealista não só negou sua condição de vanguarda 

artística, mas ao mesmo tempo, declarou-se herdeiro do romantismo em nosso século (Cf. 

Breton: 1985). A negação do espírito de vanguarda decorre da consciência que os 

surrealistas possuíam de que eles representavam a afirmação de uma longínqua tradição 

em um ambiente relativamente novo. 

Tal concepção implica não uma ruptura entre ser e devir1, (Cf. Baumer: 

1990), mas uma permanente harmonia entre eles, ou seja, a única garantia que temos de 

uma leitura global da história, na medida em que esta não prescinda da filosofia ou da 

'Verificar nota da página 18 do capítulo primeiro. 
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metafísica; entendendo aqui a história como o estudo do homem no tempo e a metafísica 

como garantia da perenidade. 

Se é verdade que no terreno da história da filosofia o romantismo adquire 

expressão teórica nos fins do século XVIII e início do XIX, o movimento literário alemão 

já vinha desde a segunda metade do XVIII formulando uma reação à cultura moderna. Os 

traços fluidos e movéis que marcam os contornos da modernidade já estavam impregnados 

com o germe dos movimentos que a contestavam. Abrangência e fluidez dos traços são 

elementos caracterizadores, seja da modernidade, seja da sua crítica, o que me permite 

afirmar que o romantismo enquanto movimento não possui um tempo de sua própria 

produção muito claramente delimitado. Isto contribuiu para uma certa confusão, como por 

exemplo, entre as definições de romantismo e pré-romantismo. 

Uma nova sensibilidade prepara e antecipa novas relações sociais: o que 

põe em questão a clássica formula de compreender a modernidade a partir da Revolução 

Francesa (Cf. Le Brun: 1982, p. 19). Circunscrever, pois, um problema ou um fenômeno 

social exige que se declare o nível no qual o estamos situando. Falar da modernidade 

como a instauração lenta de uma nova sensibilidade, impede-nos de tomá-la a partir das 

datações tradicionais. 

De seu lado, Annie Le Brun se vê impedida de associar a experiência 

sadiana ao movimento romântico, na medida em que este se consolidou enquanto um 

fenômeno datável, bem como devido ao caráter programático assumido por ele. Deste 

ponto de vista, crê Le Brun, o 'roman noir' comunga de uma atmosfera historicamente 

mais arejada, elegendo como centro nevrálgico de sua produção a imaginação. O que me 

permite associar Sade ao romantismo deve-se a uma reapropriação do entendimento que 
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se tem do movimento romântico, através do cruzamento das interpretações de Isaiah 

Berlin (1991), Michael Lowy e Robert Saire (1995), com a definição do conceito de 

modernidade extraída do trabalho de J. Habermas (1990). 

Há uma íntima relação entre o gênero gótico e o 'noir'. Annie Le Brun 

busca defini-los a partir de sua própria indefinição. Fenômenos não datados, portanto, não 

historicizados. É por isto que Le Brun não se espanta com as construções góticas em 

pleno século XVIII e menos ainda quando o sonho de Horace Walpole de construir um 

castelo gótico transforma-se, após quatorze anos, num trabalho literário: Le château 

d'Otrante (Cf. Le Brun: 1982, p. 146). 

Há um fio de continuidade quase imperceptível tecendo a sensibilidade 

moderna: o mal se transforma em dicurso 'noir', fontes geradoras do romantismo, e este 

exercício de desconstrução moral perpetua-se no século XX através de Dada e do 

Surrealismo (Cf. Le Brun: 1982, p. 118): 

"A l'origine du roman noir, il faut, en effet, placer la révolte 
contre le monde extérieur, produit par l'homme, et la révolte 
contre la condition humaine elle-même, ce phénix qui renâit 
de sa propre satisfaction." (Le Brun: 1982, p. 53) 

O 'roman noir' é visto como uma atmosfera e não como um gênero 

literário muito definido e a revolta, como seu fundamento (Cf. Le Brun: 1982). O castelo 

como imagem representante da sensibilidade gótica e do 'roman noir' opõe-se ainda, 

como imagem, à idéia de captura da poesia ao plano da razão. 

Após haver situado alguns elementos da controvertida datação histórica do 

romantismo, passemos a uma segunda ordem de problemas. Esta diz respeito ao caráter 

utopista comumente inferido ao romantismo, ou seja, onde não há utopia, não há 
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romantismo (Cf. Saliba: 1991). Ora, o grande reservatório do qual se nutre o romantismo 

é exatamente o espírito de contradição; nada é tão nocivo ao 'verme' romântico do que o 

sonho totalitário e creio que exatamente neste aspecto encontra-se a força do movimento 

romântico neste final de século, pois o tempo do qual somos testemunha padece de 

sonhos, mas clama surdamente pela crítica: 

"Podemos dizer grosso modo que, na cultura francesa 
recente, têm estado, frente a frente, duas grandes 
tendências: a romântica que encama o 'espírito de 68' -
corrente 'quente', humanista, valorizando a paixão e a 
imaginação; e a modernizante representada pelo 
estruturalismo, seguido do 'pós-estruturalismo' (...) -
corrente 'fria', anti-humanista, valorizando a estrutura e a 
técnica. Ao longo das últimas décadas, estas duas 
tendências coexistiram, mas com relações de forças 
variáveis. Com o refluxo do movimento de 68, a meados 
dos anos 70, a perspectiva romântica passou por um eclipse 
durante um certo tempo, mas estamos assistindo atualmente 
ao seu renascimento." (Lowy: 1995, p. 305) 

Dentre os vários entendimentos que se produziram acerca do romantismo, 

tomo como referência aquele desenvolvido por Isaiah Berlin num conjunto de ensaios 

publicados sob o título: Limites da Utopia. Refiro-me, mais particularmente, ao ensaio: 

A apoteose da vontade romântica: a revolta contra o mito de um mundo ideal (Cf. 

Berlin: 1991). Berlin nos apresenta o grupo Sturm und Drang como matriz geradora do 

movimento romântico, lembrando que o autor está tratando o tema no terreno específico 

da história das idéias. Quais são, no entendimento de Berlin, os traços que oferecem 

legibilidade a tal movimento? Comentando o ensaio do mesmo, eis como o descreve 

Michael Lowy e Robert Saire: 

"Assim, em um brilhante ensaio de história das idéias, 
Isaiah Berlin apresenta o romantismo como uma 
manifestação dos 'contra-iluministas': ao recusar os 
princípios centrais da Filosofia das Luzes - universalidade, 
objetividade e racionalidade - Hamann, Herder e seus 
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discípulos, de Burke a Bergson, proclamaram sua fé nas 
faculdades espirituais intuitivas e nas formas orgânicas da 
vida social." (Lowy & Saire: 1995, p. 19) 

Cito fragmento de Revolta e melancolia para chamar a atenção em torno 

de alguns aspectos centrais da análise de Berlin. Em primeiro lugar, o caráter de crítica ao 

Iluminismo, imputado por Berlin ao movimento romântico e, em segundo lugar, os 

elementos desta crítica. Os comentários que procurei fazer em torno da obra de Sade, 

buscando entendê-la sob esta luz especial que brilha na alcova, aproximam-o das idéias 

que segundo Berlin caracterizam o movimento romântico. 

Boa parte dos críticos associaram o romantismo com a principal fonte de 

produção de um mundo ideal. Um esforço em fazer com que homens de medidas diversas 

vestissem uniformes de um mesmo talhe. A produção de idealidades se assenta em antigas 

tradições. Suas origens remontam a criação do ideal platônico e este sustenta-se em três 

pressupostos básicos: o primeiro diz que todas as perguntas verdadeiras só podem ter uma 

resposta correta; o segundo pressupõe a existência de um método para se chegar a elas; e 

o terceiro afirma que deve haver uma compatibilidade entre cada uma das respostas 

corretas encontradas (Cf. Berlin: 1991, p. 32). 

Uma característica presente na maioria das utopias, senão em todas, é o 

fato de haverem abolido de seu mundo ideal toda idéia de movimento (Cf. Arendt: 1979). 

Tendo alcançado o estado de perfeição, a idéia de mudança só pode provocar um risco de 

perturbação desse estado ideal. Realizado o projeto utópico, depararíamo-nos com uma 

espécie de congelamento do tempo, na medida em que este só adquire sentido como 

medida da transformação. A busca deste ideal foi golpeada desde sua primeira existência; 

já na Grécia Antiga, sofistas e céticos punham-no em dúvida. 
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O iluminismo francês desenvolveu nas condições do século XVIII uma 

variante do ideal utópico, crendo que só o conhecimento cientifico poderia nos salvar (Cf. 

Berlin: 1991, p. 40). Tal postulado alçava o projeto civilizatório francês para o alto da 

escala das realizações humanas. Bem abaixo deles encontravam-se os alemães com seu 

conceito de cultura. Diante do ideal raso e homogenizador derivado da razão - assim 

como esta foi compreendida pelos filósofos do iluminismo - os alemães opuseram-lhe a 

vontade como a força criativa do homem: 

"A noção de que existe uma esfera celeste, cristalina, não 
maculada pelo mundo das mudanças e das aparências na 
qual as verdades matemáticas e os valores morais ou 
estéticos formam uma harmonia perfeita, assegurada por 
laços lógicos indestrutíveis, foi hoje abandonada, sendo, na 
melhor das hipóteses, ignorada. Isto está no âmago do 
movimento romântico, cuja expressão extrema é a auto 
afirmação da personalidade criativa do indivíduo enquanto 
criador do seu próprio universo; trata-se de um mundo de 
rebeldes que se opõe à convenção, de artistas livres, de 
proscritos satânicos, de párias byronianos, da 'geração 
pálida e febril' celebrada pelos escritores românticos 
alemães e franceses do início do século XIX, os 
tempestuosos heróis que, como Promoteu rejeitam a lei de 
sua sociedade, determinados a se realizarem e se 
expressarem livremente a qualquer custo." (Berlin: 1991, p. 
47) 

Uma das grandes contribuições da história das idéias tem sido a de revelar 

o quanto os conceitos, até então tomados como verdades atemporais, são interpretados e 

criados segundo as condições históricas da época na qual foram gestados ou reinventados. 

Um ideal quase que indiscutível há dois séculos passados, como o de que só na 

uniformidade é possível parir a verdade, é hoje profundamente questionado. Ao 

descobrirmos a historicidade da idéia, tomamos conhecimento também da polifonia 

presente no espírito de uma época. Aguçamos os sentidos e identificamos, em meio ao 
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coro de vozes, sons que desafiam e desafinam o concerto dominante. O século XVIII 

francês produziu e alimentou um espírito utopista, entretanto, para além e para aquém das 

fronteiras ideais, havia um ronronar, um queixume, difícil de ser ouvido, mas impossível 

de ser calado. A acidez do lamento deixou suas marcas na memória e estabeleceu-se a 

partir daí um esforço de perversão. Tal qual a beldade maculada por algum traço 

defeituoso, assim o espírito da época busca livrar-se da sombra que insiste em persegui-lo, 

acompanhando-o aonde quer que este vá. Esta sombra adotou muitos nomes; de Dionisio 

a Lúcifer, heréticos, loucos e malditos; mas sempre manteve ao menos um traço de 

integridade. Podemos nomeá-lo de 'O Adversário', que foi assim caracterizado por Berlin: 

"A 'revolta da matéria'2 não foi uma rebelião contra leis e 
regras enquanto tais, nem tampouco contra os velhos ideais 
- o reino da razão, da felicidade e do conhecimento; pelo 
contrário, o predomínio da matemática e das analogias entre 
ela e outras áreas do pensamento humano, a fé na salvação 
pelo conhecimento, nunca foi tão forte quanto na época do 
Iluminismo. Todavia, por volta do final do século XVIII e 
do início do XIX, encontramos um violento desprezo pelas 
regras e formas enquanto tais - apelos apaixonados em 
favor da liberdade de auto-expressão de grupos, 
movimentos e indivíduos, independentemente de onde isso 
poderia levá-los. Os estudantes idealistas das universidades 
alemãs, influenciados pelas correntes românticas da época, 
não viam nenhum mérito em objetivos como a felicidade, a 
segurança, o conhecimento científico, a estabilidade política 
e econômica e a paz social, chegando mesmo a desprezá-
los. Para os discípulos da nova filosofía, o sofrimento era 
mais nobre que o prazer, o fracasso era preferível ao 
sucesso mundano, que tinha algo de sórdido e oportunista e 
que seguramente só podia ser conseguido em detrimento da 
própria integridade e independência, da luz e da visão ideal 
interior. Acreditavam eles que as minorias, acima de tudo 
aquelas que sofriam por suas convicções, possuíam a 
verdade, e não as maiorias insensatas; acreditavam que o 
martírio era sagrado, não importa em nome de que causa, e 
que a sinceridade, a autenticidade, a intensidade de 
sentimento e, acima de tudo a rebeldia - que envolvia a luta 

2Observemos que 'a revolta da matéria' é o nome cunhado por Whitehead para descrever a ascensão da 
ciência e dos métodos empíricos (Cf. Berlín: 1991, p. 172). 
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perpétua contra as convenções, contra as forças opressoras 
da Igreja, do Estado e da sociedade filistéia, contra o 
cinismo, o comercialismo e a indiferença - eram os valores 
sagrados, mesmo se, e talvez por causa disso, estivessem 
condenados ao fracasso em um mundo degradado de 
senhores e escravos." (Berlin: 1991, p. 172) 

Sade, além de um compulsivo leitor da obra dos Antigos, devorava os 

tratados filosóficos dos seus contemporâneos. No que diz respeito à literatura estrangeira, 

sabemos que o parantesco literário de Sade é mais próximo à literatura de origem inglesa 

que alemã. Havia tomado conhecimento e leu-os - os ingleses - deleitando-se com as 

narrativas criadas pelo genêro de romances negros e os traços desta literatura em suas 

obras são testemunhas de seu gosto. Entretanto, apesar de Sade não ter sido um 

freqüentador assíduo da literatura produzida pelos escritores alemães, a trajetória de seu 

pensamento nos apresenta claras evidências de que há uma matriz comum presente na 

filosofia sadiana e no grupo Sturm und Drang. A que se deve este 'casual' encontro, a 

construção deste vaso comunicante? 

Tomemos o trabalho de Norbert Elias, no qual reconstitui o que chama de 

uma sociogênese dos termos kultur e civilité, buscando nesta reconstituição o surgimento 

do homem civilizado moderno. Seguindo percurso semelhante ao de Isaiah Berlin, 

identifica as diferenças que opõe o conceito de civilização ao de cultura: o primeiro 

minimiza as diferenças nacionais entre os povos, enfatiza o que lhe é comum; enquanto o 

segundo reforça os traços particulares que diferenciam as nações e dão identidade aos 

grupos. O conceito civilização tem uma vocação expansionista, colonizadora, enquanto o 

de cultura reconhecendo os traços distintivos do mundo exterior afirma aqueles de seu 

próprio ser (Cf. Elias: 1994, V. I, p. 25): 
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"As convenções de estilo, as formas de intercâmbio social, 
o controle das emoções, a estima pela cortesia, a 
importância da boa fala e da conversa, a eloqüência da 
linguagem e muito mais - tudo isto é inicialmente formado 
na França dentro da sociedade de corte, e depois, 
gradualmente, passa de caráter social para nacional." 
(Elias: 1994, V. I, p. 52) 

É claramente identificável a oposição entre um comportamento 

civilizacional que tende à dissimulação e uma atitude cultural que reivindica autenticidade. 

A primeira está associada às formas de vícios, enquanto a segunda é filha da virtude. O 

problema assim posto revela novos paradoxos da reflexão sadiana, pois os libertinos da 

literatura de Sade são dissimuladores que afrontam o desejo de 'tudo dizer' presente na 

filosofia do autor. 

Neste processo civilizador caracterizado por Elias, há uma importante 

transformação do código, a princípio um conjunto de regras de comportamento, passando 

em seguida a ser o único modelo racional de bem viver: a autoridade da palavra passa do 

manual do educador para os compêndios científicos, particularmente aqueles produzidos e 

difundidos pela ordem médica, sobretudo no século X1XJ (Cf. Elias: 1994, V. I, p. 141). 

Alemanha e França haviam percorrido caminhos históricos muito distintos. 

A primeira não conheceu o florescimento cultural Renascentista, nem foi dotada do 

mesmo vigor político, filosófico e poético da França do século XVII. Esta última havia 

preparado o terreno para impor ao mundo seu modelo civilizacional e se num primeiro 

momento as cortes alemãs se curvaram diante do sentimento de superioridade dos 

vizinhos franceses, logo se fez sentir um clima de revolta, indignação e hostilidade: 

3Kátia Muricy, a partir da análise da obra de Machado de Assis, identifica este lugar estratégico ocupado 
pelos médicos e pela medicina no processo de transformação das mentalidades, hábitos e costumes da 
sociedade brasileira no século XIX (Cf. Muricy: 1988). 
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"Os franceses fúteis e ateus que ficassem com seu mundo 
efêmero, seus ganhos materiais, sua busca de glória, do 
luxo e da ostentação, a espirituosa conversação trivial dos 
salons de Paris e a corte subserviente de Versalhes." 
(Berlin: 1991, p. 175) 

Este ambiente, este clima de revolta encontra-se na base da constituição do 

grupo Sturm und Drang, formado, entre outros, por Goethe, Herder e Schiller. Se o 

modelo francês pressupunha civilizar o mundo, recorrendo para tanto não mais a um 

código de boas maneiras, mas a esta essência natural do homem chamada razão, os 

alemães opunham a ela o seu conceito de cultura, ou em outras palavras, a afirmação de 

uma dada ordem de identidade e diversidade cultural. Está formado, então, o ponto de 

confluência e evasão histórica. Tal ponto assumiu a configuração de uma encruzilhada. 

Por uma estrada seguia a civilizada França, por outra a cultural Alemanha. Sade era nesta 

marcha um francês desertor. 

Aqui tomo de empréstimo um elemento presente na leitura nietzschiana do 

romantismo. Ele nos será útil para a caracterização do problema em Sade. Diante de todas 

as formas de existência e de suas manifestações, Nietzsche formula permanentemente o 

seguinte dilema: há os que sofrem de abundância e os que padecem de um 

empobrecimento da vida. A primeira está marcada por um excesso e a segunda pela falta: 

"Em vista de todos os valores estéticos, sirvo-me agora 
desta distinção capital: em cada caso pergunto, 'aqui foi a 
fome ou o supérfluo que se tomou criativo?'." (Nietzsche: 
1978, p. 221) 

Tal distinção remete-nos ao caráter moral do homem, pois do excesso 

solicitado pela existência deriva um sofrimento nobre e criador, ou na linguagem 

nietzschiana 'um pessimismo dionisíaco', enquanto a falta só é capaz de produzir um 

sofrimento escravo que almeja a redenção alcançando o que não lhe pertence, ao que 
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Nietzsche designa de 'pessimismo romântico'. Schopenhauer e Richard Wagner são os 

exemplos tomados por Nietzsche para caracterizar o 'pessimismo romântico'. Resta a 

pergunta: qual o lugar aí ocupado pela filosofia sadiana? 

Pelo que já foi afirmado anteriormente, a filosofia de Sade não se assenta 

como quer Blanchot na falta ou Camus na negatividade absoluta4, mas no excesso; não se 

explica pela pequenez, mas pela grandeza. O excesso e a imaginação como meios de 

transporte para a superação dos limites impostos à condição humana. O romântico sadiano 

é um ser em estado de excesso, permanentemente transbordante, o avesso do que 

contemporáneamente chamamos de 'politicamente correto'. Tomando-a por este aspecto, 

a filosofia sadiana poderia ser assim traduzida: 

A virtude pode ser viciosa se for excessiva, o vício pode ser virtuoso se for 

excessivo. Eis o sublime instante, a volatização de tudo o que é sólido, pois o que importa 

é o excesso, não a forma. 

4Em 1949 é publicado pela primeira vez o texto de Maurice Blanchot, 'La raison de Sade'. Nele o autor 
afirma. 
'Sade, ayant découvert qu'en l'homme la négation était puissance, a prétendu fonder l'avenir de l'homme 
sur la négation poussée jusqu'à son terme.' (Blanchot: 1990, p. 42) 
Contudo, dezesseis anos após, ou seja, em 1965, a obra de Sade 'Français, encore un effort si vous voulez 
être républicains' é reeditada, prefaciada por um ensaio produzido pelo mesmo Blanchot, 'L'inconvenance 
majeure', onde este afirma: 
'(...), je ne vois nul anachronisme à appeler dialectique au sens moderne la prétention essentiellement 
sadique de fonder la souveraineté raisonable de l'homme sur un pouvoir transcendant de négation, (...). 
Comment ce pouvoir infinit de négation exprime et tour à tour annule, par une expérience circulaire, les 
notions d'homme, de Dieu, de nature, pour finalement affirmer l'homme intégral.' (Blanchot: 1972, p. 
18) 
Se um poder infinito de negação aciona imediatamente um poder infinito de afirmação, o princípio motor 
deste movimento permanece sendo a negatividade. Como se a filosofia sadiana estivesse fundada numa 
sensibilidade reativa. 
Quase que contemporáneamente ao aparecimento do primeiro ensaio de Blanchot sobre Sade, Albert 
Camus dedica um capítulo inteiro de sua obra à interpretação da filosofia sadiana, sintomaticamente 
chamado 'A negação absoluta' (Cf. Camus: 1997). 
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O romantismo jamais foi e jamais será um mero movimento acadêmico e 

estético e seus herdeiros jamais admitiram sê-lo. Os românticos são inventores de meios, 

como forma de dar vazão aos seus excessos e evadir-se com eles. 

E com os olhos fixos no presente que nos voltamos para o passado. Se a 

modernidade deseja oxigenar-se, o que significa pôr-se em risco, é preciso dirigir-se à lata 

do lixo. Nela estão guardadas pérolas inimagináveis. São dejetos da própria sociedade, 

que em tempos de pauperismo espiritual transformam-se em ricos alimentos. O 

romantismo é a experiência que digere, regurgita e devolve à sociedade, sob a forma de 

cultura, tudo o que esta transforma no inferno do homem. 

Por sua vez, Sade é insistente. Faz com que seus personagens libertinos 

repitam em meio ao caos orgiástico a frase: 'coloquemos um pouco de ordem nisso tudo'. 

As criaturas sadianas revelam o desejo de uma inversão, mais do que a simples 

substituição do domínio absoluto de um dos pólos, mas trata-se antes de pôr ordem na 

desordem, e não desordem na ordem. A operação almeja anunciar que o grau do 

indeterminado é capaz de assimilar o do determinado, que a desordem suporta a ordem 

como um de seus elementos operantes, mas o raciocínio contrário, este sim, mostrou-se 

impraticável. 

O romantismo como filho decaído do Iluminismo recuperou, sob a 

experiência da modernidade, a rivalidade entre o Apolíneo e o Dionisíaco. A modernidade 

almeja a vitória do primeiro contra o segundo, fazendo com que o desenlace da batalha 

reflita o esforço sobre-humano das luzes em tudo ordenar, conferindo à razão o papel de 

criadora do mundo moderno (Cf. Paglia: 1992). 



Todo filho decaído tem consciência da sua condição, como se trouxesse 

consigo na experiência da queda os elementos do estado de consciência anterior. Há uma 

memória Apolínea presente na condição Dionisíaca. Se nos fosse possível trabalhar com 

hierarquias, diria que há uma superioridade do Dionisíaco em relação ao Apolíneo, do mal 

em relação ao bem, das trevas em relação às luzes. Como se a grandeza da noite estivesse 

em admitir, como elemento inerente à sua condição, a presença dos raios de sol, pois sem 

os contrastes nada poderia ser definido com a expressão escuridão. Ou como diz o poeta 

paraibano: 'Eu entendo a noite como um oceano, que banha de sombras o mundo de sol'5. 

A noite deixa, assim, de ser a produção da ausência de luzes, para se transformar numa 

combinação muito especial de efeitos. Diversamente do bem que se crê exilado do mal, 

este último incorporou à sua condição a idéia de bem. 

Sade constrói seus romances filosóficos submetendo os princípios da 

modernidade a uma releitura às avessas: aqui a lógica apolínea apenas fornece o alimento 

para o banquete dionisíaco. 

Em uma correspondência datada do ano de 1783, Sade, afirma seus 

princípios à imagem do herói romântico, ainda que eles lhe custem terríveis sofrimentos. 

Não há nada nela que nos faça lembrar o caráter cínico de seus personagens libertinos, 

pois estes últimos são dissimuladores e adotam a farsa como meio de preservar seu modo 

particular de raciocionar: 

"A minha maneira de pensar, você diz, não pode ser 
aprovada. E que me importa? Bem idiota é aquele que adota 
uma maneira de pensar para os outros! Minha maneira de 
pensar é fruto das minhas reflexões; está ligada à minha 

5Zé Ramalho, apresentado em seu disco como autor de uma obra essencialmente surrealista, que funde o 
rock com o repente, compôs 'Beira-Mar', pois é na beira do mar que os quatro elementos, água, terra, ar e 
fogo se encontram e se acabam. 

232 



existência, à minha organização. Não sou mestre de fazê-la 
mudar; e se fosse, não o faria. Esta maneira de pensar que 
você condena é a única consolação da minha vida; ela 
diminui todos os meus sofrimentos na prisão, compõe todos 
os meus prazeres no mundo e estou mais ligado a ela do que 
à vida. Não foi minha maneira de pensar que provocou a 
minha desgraça. Foi a maneira de pensar dos outros" (Sade 
apud Peixoto: 1979, p. 86) 

Annie Le Brun define suas poucas certezas quanto ao pensamento sadiano, 

mas se convence do absoluto engano da crítica: Sade não é o doente, nem o 

revolucionário, nem o santo, nem o fascista, nem o profeta, nem o literato (...): 

"Je savais seulement qu'il était seul, comme nous nous 
efforçons d'ignorer qu'on peut l'être. Impitoyablement 
seul." (Le Brun: 1986, p. 18) 

Entre as cores da noite e as do dia, o romantismo não fez a opção pela 

absoluta escuridão ou pela total clareza. Preferiu cultivar o paradoxo às ilusões do traço 

reto, preferiu o jogo das contradições às falsificações dos ambientes ideais. Em uma 

palavra, optou por identificar o homem à imagem e semelhança divina, nem tanto bom, 

nem tanto mau. Uma perfeição que se manifesta através de sua tortuosidade. 

O mundo romântico entendido como expressão do princípio da dualidade 

contraditória do homem não poderia ser percebido à margem de tal contradição, ele é, 

pois, sempre uma revolução e uma contra-revolução. Supondo que o romantismo seja, ao 

gosto desta modernidade que crê sempre ser a mãe de todas as coisas, produto da 

sociedade moderna, ele deita raízes nos séculos XVII e XVIII. Há aqueles que crêem, 

tomando o romantismo em partes e não em seu todo, que este era mais moderno que os 

próprios modernos, particularmente no que diz respeito à exploração dos sonhos, do 

inconsciente e do lado oculto da vida (Cf. Baumer: 1990, V. II, p. 23). 
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Certamente o romantismo se encontra entre aqueles movimentos de mais 

difícil caracterização. Arthur Lovejoy também chamou-nos a atenção para a 'pluralidade 

dos romantismos'. Esta difícil definição decorre do fato do romantismo não ser meramente 

um movimento artístico e literário, nem mesmo um sistema filosófico, pois ele pede, 

paralelamente, a este conjunto de expressões, um exercício de vida. Entretanto, é possível 

caracterizá-lo de forma mais precisa se o circunscrevemos como uma manifestação da 

modernidade. Aí o identificamos olhando inviesadamente para o espírito geométrico, 

aquele espírito representado por Blake através da imagem de Newton que com um 

compasso perscruta o mundo na tentativa de apreendê-lo. Ou aquele gosto cultivado por 

Novalis pela penumbra, reconhecendo nas sombras os 'olhos infinitos com que a Noite se 

abria para mim' (Cf. Baumer: 1990, V. II, p. 26). 

A atração pelos cenários em decomposição marcam sua preferência por 

uma natureza selvagem e bravia e no interior desta a infinita mediocridade do esforço 

humano, diante da força do curso natural. Colocam-no, assim, entre os primeiros a 

demonstrar a efemeridade de tudo que deseja ser sólido, reconhecendo nas verdades, 

certezas provisórias, afinal 'tudo é mudança, tudo é processo, rapidez e migração' (Cf. 

Baumer: 1990, V. II, p. 35). 

Se Sade afirma que o homem nasce vicioso, o declara somente para negar 

qualquer possibilidade de projeto utópico, esteja ele assentado num resgate de um 

momento passado, ou ainda, oriundo de um otimismo presente ou, por fim, num simples 

sonho de fUturo. Para além do bem e do mal, dos vícios e das virtudes, o único mundo que 

se abre na perspectiva sadiana é o do caos, metáfora sempre presente do abismo sem fim: 
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"(...) todos os horrores românticos são doenças do excesso 
do conhecimento, do eu incapaz de superar o próprio eu. 
Kierkegaard observa que o desespero de Satã é absoluto 
porque Satã, como puro espirito, é conhecimento puro, e 
para Satã (e todos os homens na sua situação) todo o 
aumento do conhecimento é um aumento do desespero." 
(Bloom: 1996, p. 223) 

Não é nada surpreendente se desta luta de Sade com seu próprio eu ele 

descubra, através da força da imaginação, - esta energia que se situa numa região pouco 

explorada e além do limitado mundo da razão - a possibilidade de romper os estreitos 

diques que insistem em impedir a vazão da polissemia de seu desespero. A violência das 

águas pôs abaixo as margens que a continham. O movimento romântico, tal qual o curso 

de um rio, não nasceu de um afluente - sejam eles os séculos XVIII ou XIX. As águas que 

o originaram, brotaram já há muitos séculos, e enquanto escorriam por entre as pedras da 

montanha, o rumor de sua queda permitiu ao homem ouvir o seu canto. Não se trata de 

um canto novo, ao contrário, é antigo, muito antigo. E ao longo de seu curso, nada fez se 

não se reatualizar. Das interdições ao culto de Dionisio, à revolta do anjo rebelde, esta 

imagem fascinante e trágica marcou a história dos homens, seja através da experiência de 

vida e/ou deixando seus traços na obra produzida por eles. Quando, nos princípios do 

século XIX, a criatura Frankenstein dirige-se ao criador dizendo-lhe: 

"( . ); eu devia ser o teu Adão, porém sou mais o anjo caído, 
a quem tiraste a alegria, por crime algum cometido." 
(Shelley apud Bloom: 1996, p. 221) 

Pensamos: Sade é o Frankenstein criado pelo século XVIII. Sua vida e 

obra chegam até nós contaminadas pela sedução que inspira o trágico. Como afirma 

Harold Bloom, o monstro criado por Mary Shelley é mais humano que o seu criador. 
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Podemos certamente afirmar o mesmo da relação entre Sade e seu tempo. Frankenstein e 

Sade são representações arquetípiças dos românticos. 

Descrito o trajeto, o círculo se fecha ainda uma vez. 
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I. NOTA BIOGRÁFICA: SADE1. 

1740. Dia 2 de junho, nasce em Paris, Donatien-Alphonse-François de Sade, Marquês de 

Sade. Dos quatro aos dez anos, primeira infância no 'Comtat-Venaissin'. 

1750. Colégio 'Louis-Le-Grand' e preceptor particular. 

1754. Escola de cavalaria leve. 

1755. Sub-tenente no regimento de infantaria do Rei. 

1757. Serve na 'Guerra dos Sete Anos'. 

1759. Capitão do regimento de cavalaria da Bourgogne. 

1763. Desmobilização. Casamento com Renée-Pélagie de Montreuil. Quinze dias de 

encarceramento na prisão de Vincennes, sob acusação de práticas libertinas agravadas por 

atos de blasfêmia. 

1764. Recepção no parlamento da Bourgogne, nas funções de tenente geral das províncias 

'Utílízo-me aqui da nota biográfica organizada pelos editores das obras completas de Sade, Jean-Jacques 
Pauvert e Annie Le Brun. 
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de Bresse, Bugey, Valromey e Gex. 

1765/6. Ligações públicas com atrizes e dançarinas. 

1767. Morte do Conde de Sade, seu pai. Nascimento de seu primeiro filho. 

1768. Processo Rose Keller em Arcueil. Quinze dias de detenção em Saumur e mais sete 

meses em Pierre-Encise, próximo a Lyon. Festas e bailes em seu castelo de 'La Coste', na 

região da Provence. 

1769. Nascimento de seu segundo filho. 

1771. Nascimento de sua filha. 

1772. Processo a partir do caso das quatro jovens de Marseille. Condenação à morte à 

revelia. Fuga para a Itália, acompanhado de sua cunhada(?). Execução simbólica na cidade 

de Aix-en-Provence, no dia 12 de setembro. Preso em Chambéry é transferido para 

Miolans na Savoie. 

1773. Fuga de Miolans. A senhora de Montreuil, sua sogra, obtém ordens do Rei para 

prendê-lo e seqüestrar seus documentos e escritos. Sem resultados. 

1774. Ele se esconde em seu castelo de 'La Coste'. 



1775. Processo a partir do caso das cinco jovens de Vienne e de Lyon. Nova fuga para a 

Itália, com estadias no seu castelo de 'La Coste'. 

1777. Morte da senhora de Sade, sua mãe. Detido em Paris, é mantido prisioneiro em 

Vincennes. 

1778. Anulação, na sua presença, do julgamento de Aix-en-Provence. Escapa e é detido 

em 'La Coste' e reencarcerado em Vincennes. 

1782. Conclusão do 'Dialogue entre un prêtre et un moribond'. 

1784. Transferido à Bastilha. 

1785. Redige a última versão da obra 'Cent vingt journées de Sodome'. 

1787. Redação de 'contes et d'historiettes'. 

1788. Redação de 'Eugénie de Franval' e do romance 'Infortunes de la vertu'. 

1789. Redige provavelmente a última versão da obra 'Aline et Valcour'. Transferido às 

pressas para Charenton na noite de 3 para 4 de julho. Tomada da Bastilha e pilhagem de 

seus pertences e documentos. 
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1790. É libertado da prisão de Charenton. Estabelece relações com Marie-Constance 

Quesnet, que não o abandonará até a sua morte. 

1791. Publicação (clandestina) de 'Justine, ou les malheurs de la vertu'. Primeiro texto 

político. Primeira representação de 'Oxtiern'. 

1792. É nomeado membro da 'section des Piques'. Textos políticos. Representação do 

'Suborneur'. 

1793. Textos políticos. Nomeado jurado de acusação e em seguida presidente da 'section 

des Piques'. Intensa atividade anti-religiosa. Detido. 

1794. É conduzido à prisão 'Carmes', 'Saint-Lazare' e finalmente à casa de saúde de 

'Picpus'. Condenado à morte é após Thermidor posto em liberdade. 

1795. Publicação - clandestina - da 'La philosophie dans le boudoir', e - oficial - de 

'Aline et Valcour, ou le roman philosophique'. 

1796. Publicação (clandestina) do romance 'L'histoire de Juliette'. 

1799. Remontagem da peça teatral 'Oxtiern' em Versailles onde Sade mora em condições 

de pobreza. Ele representa o papel de 'Fabrice'. 



1800. Publicação oficial da peça 'Oxtiern' e dos 'Crimes de l'amour' e publicação 

clandestina de 'La Nouvelle Justine'. 

1801. Detido e conduzido à prisão de 'Sainte-Pélagie' e posteriormente à 'Bicêtre', sob a 

acusação de ser o autor do romance 'L'histoire de Juliette'. A edição de 'L'histoire de 

Juliette' é recolhida. 

1803. A família consegue a transferência de Sade para o hospício de Charenton. Lá ele 

organizará espetáculos. 

1807. Redação da obra 'Journées de Florbelle'. Os manuscritos são seqüestrados de seu 

quarto. 

1813. Publicação oficial da obra 'La Marquise de Ganges' 

1814. No dia 2 de dezembro, Sade morre no hospício de Charenton. 
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II. OEUVRES COMPLÈTES DU MARQUIS DE SADE. 

Tome Premier. Les cent vingt journées de Sodome - Cinq écrits de jeunesse - Quatrième 

cahier de notes ou réflexions. - Lettre d'Étrennes à Mademoiselle de Rousset. - Dialogue 

entre un prêtre et un moribond. - Pensée. - Fragments du portefeuille d'un homme de 

lettres. - La Vérité. 

Tome Deuxième. Historiettes, contes et fabliaux. - Projets et plans. - Les Infortunes de la 

vertu. - Eugénie de Franval. 

Tome Troisième. Justine, ou les Malheurs de la vertu. - Opuscules politiques. - La 

Philosophie dans le boudoir. - Cent onze notes pour la Nouvelle Justine. 

Tome Quatrième. Ahne et Valcour 1. 

Tome Cinquième. Aline et Valcour 2. 

Tome Sixième. La Nouvelle Justine 1. 

Tome Septième. La Nouvelle Justine 2. 

Tome Huitième. Histoire de Juliette 1. 
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Tome Neuvième. Histoire de Juliette 2. 

Tome Dixième. Préface à Pauline et Belval. - Lettres à des journaux. - Les Crimes de 

l'amour. - Projet d'avertissement. - L'Auteur des Crimes de l'amour à Villeterque, 

folliculaire. 

Tome Onzième. Théâtre 1. 

Tome Douzième. Théâtre 2. 

Tome Treizième Théâtre 3. 

Tome Quatorzième. Histoire secrète d'Isabelle de Bavière, reine de France. - Adélaide 

de Brunswick, princesse de Saxe. 

Tome Quinzième. Notes littéraires. - Couplets et Pièces de circonstance. - Notes pour 

les Journées de Florbelle. - Journal de Charenton. - Lettres de Charenton et Testament. -

La Marquise de Gange. 
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