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Miseráveis criaturas jogadas por um 

instante sobre a superfície deste pequeno 

pedaço de esfera, está então decidido que 
metade do rebanho deve ser a perseguidora 
da outra metade? Oh homem, é a ti que foi 

dado o direito de denunciar o que é bem ou 
mal? É um justamente um frágil indivíduo 

de tua espécie, quem deseja definir os 

limites da natureza, decidindo o que ela 
tolera, anunciando o que ela proíbe! Tu, 
aos olhos de quem a mais fútil de suas 

operações é ainda um enigma, não podes 

explicar o mais simples dos fenômenos, 
defina-me a origem das leis do movimento, 

das leis da gravitação, explique-me a 
essência da matéria: ela é inerte ou não? Se 
ela não se transforma, diga-me como a 

natureza, que nunca está em repouso pode 

criar qualquer coisa em permanente estado 
de inércia, e, se ela se move, se ela é a 
causa indubitável e legítima das criações e 

transformações perpétuas, diga-me o que é 

a vida e prove-me o que é a morte; diga-me 
o que é atmosfera, pense com precisão 

sobre seus diferentes efeitos, mostre-me 
porque encontro mariscos sobre o cume das 
montanhas e ruínas no fundo do mar. Tu 

que decides se uma coisa é crime ou não, 
que fazes encarcerar em Paris por um ato 
que merece a glória no Congo, retenha 
minhas opiniões sobre o curso dos astros, 

sobre sua suspensão, sua atração, sua 

mobilidade, sua essência, seus ciclos, 
prove-me Newton mais que Descartes e 

Copérnico mais que Ticho-Brahé, explique-
me somente por que uma pedra cai quando 
é lançada do alto, sim, torne-o palpável este 

efeito tão simples e te perdoarei por seres 
moralista quando tu fores melhor físico. 
Desejas analisar as leis da natureza, e teu 



 
 

coração, teu coração no qual ela se 

inscreve, é ele mesmo um enigma ao qual 

você não pode dar solução! Deseja defini-
las, estas leis, mas você não pode me dizer 
como, pequenos vasos muito inchados 

possam inverter instantaneamente uma 
cabeça, transformando num mesmo dia um 

celerado no mais honesto dos homens. Tu 

que és tão ingênuo em teus sistemas quanto 
em suas descobertas, tu que desde três ou 
quatro mil anos, inventas, mudas, retornas, 

argumentas, e só podes nos oferecer como 

recompensa às nossas virtudes o Élysée dos 
Gregos, e como punição aos nossos crimes 

o fabuloso Tartare; tu que não foste capaz, 
após tantas reflexões diferentes, tantos 
trabalhos, tantos poeirentos volumes 

produzidos sobre tão sublime matéria, não 

foste capaz, eu digo, senão de colocar um 
escravo de Titus no posto de Hércules e 
uma mulher judia no de Minerve, almejas 

profundidade, filosofar sobre a aventura 

humana, queres proclamar um 
conhecimento sobre o vício e a virtude, ao 

passo que te é impossível responder-me o 
que é um ou outro, qual é mais vantajoso ao 
homem, qual convém melhor à natureza e 

se não se origina deste contraste o 
equilíbrio profundo que os torna ambos 
necessários. Tu desejas que o universo 
inteiro seja virtuoso e não percebes que 

tudo pereceria subitamente se só houvesse 

virtude sobre a terra; não compreende que, 
já que a existência dos vícios é natural, não 

te compete puni-los, como absurdo seria 
zombar de um caolho... A quais horríveis 
resultados nos conduz, tuas falsas 

associações e os odiosos limites que desejas 
impor àquele que escarnece de ti?... Infeliz, 
eu tremo em dizê-lo: é necessário torturar 

aquele que se vinga do inimigo e cobrir de 



 
 

 
 

honra aquele que assassina os adversários 

de seu rei, é preciso destruir aquele que te 

rouba uma moeda e recompensar-te em 
dobro, tu que autorizas a aniquilar em 
nome de tuas leis aquele que não cometeu 

outro delito senão orientar-se por aquelas 
da natureza, aquele que não cometeu outro 

crime senão o de ter nascido para a 

manutenção sagrada de seus direitos. Ora! 
abandona aí tuas ingênuas sutilezas! goza, 
meu amigo, goza, e não julgues... goza, 

digo-te, entregues à natureza a tarefa de 

conduzir-te segundo teu temperamento, e 
relegues ao Eterno a aplicação de tuas 

penas. Se te julgas única e exclusivamente 
um infrator, uma humilde formiga refém 
sobre este torrão de terra, arrasta tua frágil 

carcaça até o ninho, expulsa os ovos de teu 

corpo, alimenta tuas crias, ama-as, não lhes 
tires a venda do erro: o cultivo das ilusões, 
eu te garanto, valem mais para a felicidade 

que as tristes verdades anunciadas pela 

filosofia. Goza com o fogo do universo: é 
para dar luminosidade aos prazeres, e não 

por meio de sofismas, que sua luz brilha aos 
teus olhos. Não empregues metade de tua 
vida tentando arruinar a existência dos 

outros, e após vegetar alguns anos 
alentando esta forma muito estranha, em 
que pese os caprichos de teu orgulho, 
abandona-te no seio de tua mãe para 

acordar sob uma outra conformação, tudo 

isso regido por novas leis, porém que não 
compreendes melhor que as anteriores. 

Pensa, em uma palavra, que é para fazer 
felizes teus semelhantes, para protegê-los, 
para ajudá-los, para amá-los, que a 

natureza te coloca em meio a eles e não 
para julgá-los e puni-los e sobretudo 

aprisioná-los. 



 
 

Marquês de Sade 

  



 
 

 
 

RESUMO 

 

A presente dissertação busca refletir sobre possibilidades de contatos 

entre a Literatura e o pensamento político a partir de uma obra 

específica. Trata-se de A Filosofia na Alcova do Marquês de Sade. 

Considerada a especificidade do objeto estético, este trabalho, sobretudo 

a partir das contribuições de Deleuze e Guattari, trata as diferentes 

formas de conhecimento enquanto modalidades de criação. Respeitadas 

as singularidades e autonomias dos saberes, almeja-se verificar 

correspondências entre o conhecimento literário e o pensamento 

político. Em A Filosofia na Alcova, são apresentadas algumas ideias a 

respeito da libertinagem. A fim de sustentar as práticas e ideias 

libertinas, as discussões presentes na obra ainda refletem sobre diversos 

temas como a concepção de homem e natureza, a racionalidade, o corpo, 

a moral, os costumes e a política. Depois de uma investigação acerca 

das principais concepções do modo de ser libertino, esta dissertação se 

concentra em reflexões sobre a República vigente na França nos anos 

que sucederam a Revolução Francesa. Uma proposta de A Filosofia na 
Alcova seria a eliminação do cristianismo da vida pública. Com a 

destruição dos valores vigentes seria possível construir uma sociedade 

republicana que permita a realização dos desejos dos indivíduos 

conforme a natureza humana. A construção desta sociedade, tal como 

imaginada por Sade, só seria possível com uma profunda e 

revolucionária transformação nas leis e costumes franceses. Para tal, a 

República não deve reprimir ações libertinas, mas, ao contrário, deve 

incentivá-las a fim de conduzir o indivíduo à felicidade. Destarte, Sade é 

apresentado como um pensador que produziu ideias inovadoras que 

contribuem para a compreensão de determinados acontecimentos 

políticos. 

Palavras-chave: Sade; Literatura; Política; Libertinagem. 

  



 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to reflect about the possibilities of 

relationamidLiterature and the political thinking throughout a specific 

book. Which is Philosophy in the bedroom by Marquis de Sade. 

Considering the specificity of the aesthetic object, this work, above all, 

through the contributions of Deleuze and Guattari, deals with different 

manners of knowledge while creation modalities. This research aims to 

verify the connections among the literary and political knowledge, 

respecting the singularities and autonomies of those. Within Phylosophy 

in the Bedroom some ideas regarding libertinage are presented. In order 

to sustain the libertine praxis and ideas, the insights presented in the 

work still reflect about many themes, such as the conception of men and 

nature, the rationality, the body, the morals, the habits, and politics. 

After an investigation on the main concepts about the way of being 

libertine, this dissertation concentrates in the thoughts about Republic in 

France in the years that succeeded the French Revolution. A proposal of 

Phylosophy in the bedroom would be the elimination of Christianity 

from the public life. With the destruction of the ongoing values, it would 

be possible to build a republican society which would allow the 

accomplishment of people’s desires according to human nature. The 

construction of this society, as Sade imagines, would only be possible 

with a deep and revolutionary transformation of the French laws and 

habits. For that, the Republic should not repress libertine actions, but, 

otherwise, it should apraise them, in order to conduct the individual to 

happiness. Therefore, Sade is introduced as a thinker that produced 

innovative ideas which contributed to the comprehension of determined 

political events. 

KEYWORDS: Sade; Literature; Politics; Libertinage 

 

 

  



 
 

  



 
 

 
 

RÉSUMÉ 

La présente dissertation cherche à réfléchir aux possibilités de contacts 

entre la Littérature et la pensée politique à partir d’une œuvre 

spécifique. Il s’agit de La Philosophie dans le boudoir du marquis de 

Sade. En considérant la spécificité de l’objet esthétique, ce travail, 

surtout vis-à-vis des contributions de Deleuze et Guattari, trait les 

différentes façons de connaissance tant que modalités de création. 

Respectées les singularités et les autonomies des savoirs, on vise vérifier 

des correspondances entre la connaissance littéraire et la pensée 

politique. Dans La Philosophie dans le boudoir, ce sont presentées des 

idées à propos du libertinage. Afin de soutenir les pratiques et les idées 

libertines, les discussions présentes dans l’œuvre réfléchissent encore 

aux différents thèmes comme la conception de l’homme et de la nature, 

la rationalité, le corps, le moral, les mœurs et la politique. Après une 

recherche en concernant les principales conceptions du mode d’être 

libertin, cette dissertation se concentre autour de réflexions sur la 

République en vigueur en France pendant les années qui ont succédé la 

Révolution française. Une proposition de La Philosophie dans le 
boudoir serait l’élimination du christianisme de la vie publique. Avec la 

destruction des valeurs en vigueur, ce serait possible de construire une 

société républicaine qui permet la réalisation des désirs des individus, 

selon la nature humaine. La construction de cette société, ainsi comme 

Sade l’a imaginé, ne serait possible qu’avec une profonde et 

révolutionnaire transformation dans les lois et les mœurs des Français. 

Pour cela, la République ne doit pas réprimer les actions libertines, 

mais, au contraire, elle doit les encourager afin de conduire l’individu au 

bonheur. Ainsi, Sade est présenté comme un penseur qui a produit des 

idées innovatrices en contribuant pour la compréhension de certains 

événements politiques. 

Mots-clés : Sade ; Littérature, Politique ; Libertinage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um encontro entre arte e política. Sem sujeições. O encontro é 

cordial. Os planos distintos, quando entrecruzados, podem formar uma 

dança. Observando bem este movimento é possível notar teias de 

correspondências em interstícios. E se houvesse a possibilidade de se 

abrir um sulco nestes micro-pontos, encontraríamos, talvez, fragmentos 

de energias, de ondas que não existem mais, mas resvalam sua 

intensidade. E não há como criar essa fissura, pois isso, que é 

movimento perpétuo, não pode ser congelado e metamorfoseado em 

fórmula estática. Mas estes pontos existem em algum instante do espaço 

e tempo e podem, com algum cuidado, ser observados. A observação é 

parcial – e não há como ser de outro modo -, alguma referência é 

necessária para tocar os fins propostos. Inclinando o olhar para uma 

direção específica encontramos uma alcova. Lá existe desejo, volúpia, 

libertinagem, longos discursos e exaltação de impulsos que parecem 

carregar algo daqueles fragmentos de energias. Se diminuirmos a 

velocidade, é possível ainda visualizar, na dança, estes movimentos 

tentando buscar algum espaço para atingir a vida social. 

As páginas que se seguirão tentam indicar possibilidades de 

reflexões conjuntas entre a literatura e a política. Uma obra literária em 

específico, A Filosofia na Alcova, será um meio de ilustrar a 

possibilidade deste encontro. Criada no século XVIII, esta obra nos 

apresenta uma situação na qual libertinos, em um local de fuga do 

grande panóptico social, onde os braços do homem artificial de coroa, 

cetro e espada não podem tocar, atuam como preceptores imorais de 

uma jovem de quinze anos de idade. As lições presentes na alcova 

envolveriam teoria e prática. Assim, os personagens desta obra realizam 

variadas experimentações corporais e discutem sobre os costumes, a 

natureza, a moral, a razão, a política, dentre outros temas.  

Mas, como? Toda essa imoralidade, essa devassidão e coleção 

de vícios pretende escapar da alcova e vociferar por liberdade. As leis 

em voga não permitem. A moral condena. Sem medidas reconciliadoras, 

a proposta é radicalmente destruidora. Como poderia ocorrer destes 

ensinamentos malditos serem levados para a vida social? Leitores, mais 

um esforço se quereis refletir sobre estas questões. As páginas estão 

apenas começando. Ao final, poderemos avaliar se este encontro de 

política e literatura foi frutífero. Na sequência, indica-se o itinerário 

desta pesquisa para preparar a mente nesta aventura. 

O primeiro capítulo desta dissertação se inicia contextualizando 

o autor a ser estudado e o país que o mesmo vivia. A França do século 
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XVIII é conturbada. Inúmeras revoltas, mortes, modificações políticas, 

econômicas e sociais. Privilégios colossais e população miserável. 

Despotismo que derruba despotismo. Marquês de Sade vivenciou 

grandes partes destes acontecimentos. Em uma parcela considerável de 

sua vida esteve preso. Imoral e libertino, não foi poupado pela moral e 

pelas leis de seu tempo. As transformações políticas e as agitações 

puderam, ainda, livrar este escritor maldito da pena de morte. Mas Sade 

não passava muito tempo em liberdade. Foi condenado no Antigo 

Regime, na república e no governo de Napoleão. Este contexto ajuda a 

compreender as reflexões que Sade elaborou. Considerado como um 

transgressor, Sade é um escritor que questiona e rejeita uma série de 

valores de seu tempo. Enquanto esteve preso pôde ler livros e escrever 

parte de suas obras. Suas reflexões denunciam uma sociedade carrasca 

que o considerou um criminoso tão somente por suas práticas libertinas. 

Mas, diferentemente de pensadores que se propunham a entender a 

formação, constituição, deveres e obrigações do Estado, Sade encontra 

na Literatura seu meio de expressar com excessiva imaginação. No 

universo de suas obras, o gozo prevalece e a moralidade vigente é 

esmagada. Contudo, este universo pararreal revela muitos aspectos 

daquilo o que se entende por realidade. Dessa forma, a fim de conceber 

a possibilidade de apreender pensamentos acerca da sociedade e política 

francesa que se constituía após a revolução, fez-se necessário realizar 

alguns apontamentos sobre a especificidade de um objeto estético. 

Afinal, não se trata, como pudemos notar na noção de encontro entre 

literatura e política, de politizar a arte ou de efetuar uma leitura 

demasiado objetiva da obra de Sade que desconsidera a singularidade de 

uma obra de arte no conhecimento. Desta maneira, após contextualizar o 

autor e seu país, esta dissertação trata de refletir a respeito das 

especificidades de um objeto literário a fim de uma compreensão 

congruente da obra de Sade. Antes de tudo, considera-se a literatura uma 

forma de conhecimento. Este conhecimento seria assumidamente 

fictício, verossímil, conotativo, simbólico, de sentido multívoco e 

subjetivo por meio de palavras. Este universo homólogo, nestas 

características, afeta o leitor, o mundo e revela algo sobre o cosmos e a 

condição humana. Analisadas algumas das características do objeto 

literário, esta pesquisa pretende elaborar reflexões acerca dos possíveis 

encontros entre Arte, Filosofia e Ciência. Deleuze e Guattari auxiliam 

nesta tarefa ao propor pensar estes saberes enquanto criação. Destas 

formas de criação podem surgir conceitos, funções ou monumentos e 

uma infinidade de correspondências. A partir da relação destes saberes, 

que não ocorre de forma filiativa ou hierárquica, pretende-se afirmar 
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possibilidades de tratamento deste objeto em uma relação na qual não se 

submeta os critérios da Lógica para o objeto estético, mas que, nem por 

isso, não hesita em excisar reflexões políticas da obra a ser investigada. 

O capítulo seguinte se inicia indicando que as perturbações que 

ocorriam naquele momento também são presentes nas distintas ideias, 

teorias e saberes de modo geral. Pretende-se indicar algumas das ideias 

presentes no tempo de Sade e com as quais o autor está dialogando. De 

forma breve e acentuando alguns aspectos gerais, buscou-se indicar 

algumas das principais ideias defendidas pelo Iluminismo. A confiança 

na Razão, a herança do racionalismo e do empirismo, a importância da 

matemática e da física, a ânsia pela transformação da sociedade, que se 

possa compreender e modificar racionalmente a sociedade, o desejo de 

se livrar de poderes arbitrários, a proclamação da Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. Mas este século não foi somente das Luzes. Evitando uma 

leitura mecanicista de oposições metafísicas infundadas, apresenta-se, 

também, brevemente, aspectos gerais do Romantismo. Este século 

também abarca a defesa da intuição, da sensibilidade, irracionalidade, 

esoterismo, misticismo e a preferência por ambientes soturnos. E isso, 

de uma forma a gritar rebeldemente contra uma civilização opressora. 

Após estas reflexões, o leitor está convidado a entrar na alcova. Lá 

encontramos Sade e sua admiração e repulsa por algumas destas ideias. 

Na alcova serão examinadas as teorias de seu tempo, a moral, os 

costumes, a política, etc. Dentro da alcova e fechado para o mundo, é 

possível notar que há uma confluência entre impulsos e razão, corpos e 

ideias, bicho-homem e homem civilizado, criação e destruição. Há 

muito deboche na alcova. A religião é ridicularizada, os devotos são 

castigados, a moral é derrubada. Se for entrar na alcova, que esteja 

preparado para demolir tabus e dar vazão à lascívia. 

Por fim, o último capitulo tenta pensar sobre a possibilidade de 

se levar os ensinamentos da alcova para a vida pública. Toda a 

imoralidade e libertinagem praticadas na alcova poderiam ser levadas ao 

público? Sade aproveita o período que está em liberdade para efetuar 

críticas ao regime de Terror de Robespierre. Afinal, se a França havia 

acabado de passar por uma Revolução, por que a permanência das 

desigualdades sociais, das leis opressoras, da tirania e, sobretudo, dos 

valores cristãos?  Sade enxerga que a Revolução trouxe consigo diversas 

mazelas do Antigo Regime, pede um esforço a mais para os franceses e 

propõe exterminar os valores e instituições que carreguem em si algo da 

monarquia e do cristianismo. Para se efetivar um governo realmente 

revolucionário, o cristianismo deveria ser aniquilado em todas as suas 
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dimensões. Dessa forma poder-se-ia consolidar práticas republicanas. 

Mas a noção de República de Sade diverge fundamentalmente da 

República que existia na prática. Na República sadiana, os modelos de 

cidadãos, dotados de virtude guerreiras, são os libertinos que estavam na 

alcova. Nesse sentido, todas as práticas presentes na alcova não somente 

seriam permitidas mas incentivadas. Sacrilégio, blasfêmia, roubo, 

estupro, sodomia, assassinato e outras práticas seriam adequadas ao 

espírito republicano. Neste modelo de governo é desnecessário a 

existência de muitas leis, bastariam algumas poucas. As poucas leis que 

existirem seriam para fortalecer a felicidade e o prazer dos cidadãos. A 

principal base dos argumentos seria a Natureza. As leis não devem frear 

os impulsos naturais dos seres humanos, mas fomentá-los. Somente 

podendo gozar, sem pudores e restrições, a humanidade poderia alcançar 

alguma felicidade.  

Introduziram-se os problemas. Agora é possível desenvolver 

estas questões. Boa leitura.  
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CAPÍTULO 2 

 

“Se, dentre os animais da terra, existisse 
um que se dedicasse à construção de 

prisões, e depois a condenar-se 
reciprocamente a esta amável tortura: não 

acreditais que a destruiríamos como uma 
espécie muito cruel e indigna de 

existência?” 

Marquês de Sade 

 

 

2.1  FRANÇA E SADE: REVOLUÇÃO, AGITAÇÕES, 

LIBERDADE E PUNIÇÕES 

 
Donastien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade, viveu na 

França do século XVIII. Sua existência percorreu durante o absolutismo, 

a revolução francesa e o império napoleônico. Libertino e maldito, foi 

execrado e desprovido de sua liberdade pelas autoridades da monarquia, 

da república e do império. Controverso, lançou ataques poderosos contra 

instituições, líderes, valores e pensadores. Contraditório, ora se 

aproxima de sua origem aristocrática, ora oferece seu sangue pela 

revolução. Parte considerável de sua obra foi escrita enquanto o 

Marquês estava preso. Este fato marca profundamente a obra sadiana, 

que é marcada pelo enclausuramento e pela crítica à repressão. Com 

gritos de revolta contra um processo civilizador nutrido da repressão dos 

instintos, Sade vocifera pela ânsia de liberação de homem. Adversário 

rebelde das hipocrisias sociais sedimentadas em convenções, Sade 

permite levar seu pensamento a regiões obscuras que a moral vigente 

proíbe e que muitos pensadores de seu tempo não enxergaram. 

Sabe-se que a França setecentista é marcada por uma gama de 

pensadores. Tenta-se averiguar as especificidades de Sade neste 

contexto e como chegou a caminhos únicos na história do pensamento. 

Neste momento, considera-se importante, a fim de situar o Marquês e 

seu pensamento, elaborar breves reflexões acerca do momento em que o 

mesmo estava vivendo. Quando Sade nasceu, em 1740, a França se 

encontrava em regime absolutista com Luís XV no trono. Posterior as 

relações sociais de cunho estritamente feudal e anterior a uma sociedade 
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capitalista industrial e liberal, a França passava por um momento de 

transição conturbado que iria marcar profundamente toda a história do 

ocidente. Norbert Elias apresenta este período específico como a 

sociedade de corte, pois as relações sociais do período são marcadas 

pela corte, que desempenha um papel central na organização do 

conjunto desta sociedade. Para a formação deste tipo de sociedade, Elias 

aponta que foi fundamental o processo de monopolização fiscal e militar 

por parte do Estado. Centralizando o poder, a corte é a única 

responsável pelos impostos e pela força militar, ou detém o monopólio 

legítimo da força, para falarmos em termos weberianos. Dessa forma, a 

corte concentra o poder em mãos, elimina possíveis concorrentes e 

equilibra, até certo ponto, tensões entre a aristocracia decadente e a 

burguesia ascendente.  

Além do monopólio fiscal e militar, a etiqueta atua como um 

importante mecanismo de coesão social por meio do controle dos afetos. 

Existem determinadas regras de conduta no interior da corte que são 

responsáveis por diferenciar os indivíduos segundo seu pertencimento 

na sociedade. A etiqueta tinha uma função simbólica importante na 

estrutura da sociedade de corte e da forma de governo. Dessa forma, a 

nobreza, por exemplo, utilizava-se de sua posição na sociedade, seus 

comportamentos específicos na hierarquia da etiqueta, para diferenciar-

se da burguesia. A disputa entre os segmentos da sociedade de corte 

opera em grande parte simbolicamente e, dessa maneira, “funda uma 

economia aristocrática da ostentação que regula as despesas segundo as 

exigências da posição que se pretende manter; constitui a hierarquias da 

etiqueta como o modelo das diferenças sociais; faz dos diferentes papéis 

e lugares no cerimonial de corte a condição essencial da competição 

social” (CHARTIER, 2001, p. 21). A nobreza ostentava e assim 

mantinha sua posição de diferenciação de outros segmentos da 

sociedade. Desta forma, havia uma disputa contínua por poder, prestígio 

e status que impunha aos membros desta estrutura a realização de 

determinado cerimonial que era fundamental para a manutenção da 

sociedade de corte. Estas regras de etiqueta tinham consequências 

diretas na economia francesa que cobrava impostos cada vez mais altos 

para manter o luxo do primeiro e segundo estado. Hábitos corriqueiros 

da nobreza, que por sua vez são necessários para a manutenção daquela 

figuração específica, são misturados com assuntos governamentais. A 

concepção moderna de separação do âmbito público e privado não se 

aplica à sociedade de corte. Assuntos pessoais muitas vezes estavam 

relacionados a decisões do governo. O palácio de Versalhes, local das 

decisões do governo absolutista, era, inclusive, onde o rei e a nobreza 
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habitavam. “Isso que designamos como ‘corte’ do Ancien Régime não 

passa de uma vasta extensão da casa e dos assuntos domésticos do rei 

francês e de seus dependentes, incluindo todas as pessoas que fazem 

parte daquela casa, de modo mais ou menos restrito” (ELIAS, 2001, p. 

66). As despesas do rei e de seus dependentes no interior da corte eram 

maiores que os gastos com todo o restante da sociedade francesa na 

época, evidenciando uma situação de extrema desigualdade social. 

Dessa maneira, os cortesãos estavam frequentemente observando 

uns aos outros e avaliando os respectivos comportamentos dos demais 

cortesãos. Os indivíduos deveriam agir conforme sua posição na 

hierarquia. “Desse modo, a competição da vida na corte obriga a um 

controle das emoções em favor de uma atitude precisamente calculada, 

com variações sutis no convívio entre as pessoas” (ELIAS, 2001, p. 

126). Desenvolve-se toda uma racionalidade de comportamento na corte 

baseada no autocontrole das pulsões em benefício da ordem vigente. A 

questão da honra e do prestígio da nobreza tanto se fez presente que a 

sogra de Sade o perseguiu justamente devido aos seus atos imorais que 

não estavam adequados à aparência que alguém de sua posição social 

deveria manter. E Sade pertencia a uma das famílias mais aristocráticas 

e tradicionais da antiga Provence1. A crítica aos costumes aristocráticos 

e o respectivo controle do corpo são temas abordados no decorrer da 

obra sadiana, como veremos posteriormente. Sade chega a cumprir parte 

do cerimonial de sua classe, mas à sua maneira. Ingressa ainda cedo na 

carreira militar. Mas logo adquire má reputação por estar envolvido em 

jogos, atrizes e prostituas. Chega a aceitar a ideia de casamento proposta 

pelo pai. Mas queria escolher a noiva. Escolher a noiva não era tão 

comum na época. Casamentos estavam mais relacionados a uma 

transação econômica e simbólica. 

 
Na verdade, quando se realizava um casamento 
nessa esfera, o que estava em jogo era sobretudo 

a “fundação” e o “prosseguimento” de uma 
“casa” que correspondesse à posição do marido, 

aumentando o máximo possível seu prestígio e 
suas relações, de modo que o casal ganhasse ou 

                                                             
1  “É verdade que entre seus antepassados estaria, talvez, a família dos heréticos 
Albigenses, denunciados no século XIII como adoradores de Satanás. Mas os 

dados que se conhece com certeza revelam uma ascendência das mais ilustres, 

com figuras eminentes da sociedade francesa, diretamente ligadas ao serviço 
dos reis e dos papas, pelo menos desde o século XIV” (PEIXOTO, 1978, p. 21). 
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pelo menos mantivesse a posição e reputação 
como representantes da casa no presente” 

(ELIAS, 2001, p. 73). 

E é desta forma que Sade acaba se casando, por escolha do pai, 

com Renée-Pélagie de Mountreuil, filha do presidente de um tribunal de 

Paris. Mas Sade, apaixonado por Laurie-Victorie-Adeline de Lauris, 

mantém esta como sua amante. Preferia ter casado com sua amante, mas 

o pai de Laurie não permitiu justamente devido à má-reputação que 

Sade já possuía, mesmo sendo bem jovem.  Além de Laurie, Sade teve 

outras inúmeras amantes e sempre frequentou prostíbulos enquanto 

esteve em liberdade. Em uma sociedade onde as regras de etiqueta 

possuíam uma forte aderência na personalidade das pessoas, Sade tenta 

ao seu modo destruir alguns dos bons costumes franceses. Em obras, 

escreve contra a instituição casamento, indicando a mesma como 

transações comerciais onde os filhos seriam mercadorias dos pais. A 

imoralidade de Sade era tamanha que o mesmo se tornou amante de sua 

cunhada. E ainda pediu para trocar de noiva através da troca de irmãs. 

Pedido este que não fora aceito pelo fato de a irmã valer mais, pois era 

mais nova. E com o pedido, Mme. de Montreuil, sogra de Sade, passa a 

perseguir o Marquês incansavelmente. No mesmo ano de seu 

casamento, Sade é preso por estar envolvido com prostituas e por 

cometer sacrilégio. Jeanne Testard, operária e prostituta, denunciou o 

Marquês. Em seu relato, ela afirma que 
 

Foi conduzida a um quarto cheio de imagens 

obscenas e religiosas; como foi obrigada, apesar 
de ter alegado estar grávida, a práticas sexuais de 

maneira contrária às leis da natureza; como foi 
obrigada a realizar atos de sacrilégio com 

imagens cristãs, inclusive crucifixos de 
mármore, proferir blasfêmias contra Deus e a 

religião, ouvir poemas imorais, chicotear e ser 
chicoteada, passar a noite sem comer e sem 

dormir (PEIXOTO, 1978, p. 37).  

 

A acusação foi remetida ao rei, pedindo punição. Tratava-se de 

um crime grave por ferir diretamente a igreja. Sade teve que implorar 

por perdão ao chefe de polícia. Ficou apenas quinze dias preso. A 

posição social que Sade ocupava na sociedade acabou evitando uma 

pena mais austera. Sade, com 23 anos de idade já apresenta problemas 
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com a família, com o casamento, com a moral, com a polícia, com a 

igreja e o Estado. Apesar da liberdade, ele é impedido de voltar à Paris e 

agora teria um vigilante encarregado de observar seus passos. 

“Nenhuma convenção moral, social ou religiosa será para ele um 

obstáculo e, acima do bem e do mal, conhecerá uma existência inquieta, 

ardente, perseguida, ao mesmo tempo triunfante e digna de pena; ele 

será rebelde diante das leis divinas e humanas, juntará o orgulho do anjo 

mau às angústias do proscrito” (HEINE, 1950, p. 78). Sade terá outros 

diversos problemas com a justiça e com a moral. “Toda a vida de Sade 

será a batalha de pensamento e sua existência individual, baseada no 

prazer livre, contra o pensamento repressivo vigente e os limites 

impostos por sua existência social” (PEIXOTO, 1978, p. 44). Libertino 

assumido, comete ainda outros crimes morais que chocam a opinião 

pública. Novamente é preso e mais uma vez tem uma pena mais leve 

que o costume devido suas origens aristocráticas. Em 1768, por ordem 

do rei, é obrigado a manter-se em La Coste, seu castelo, sem poder sair 

de lá. Mas Sade é desobediente e acaba se envolvendo em inúmeros 

escândalos envolvendo sodomia, flagelação, homossexualidade, 

sacrilégio, coprofilia, entre outros. Sade acaba sendo novamente 

condenado em 1772 junto com seu criado, Latour, que fora acusado de 

cúmplice do Marquês. “Latour e Sade são condenados a penitenciarem-

se em frente à porta principal da catedral e, ajoelhados, descalços e de 

cabeças cobertas, em camisa e com uma corda no pescoço, cada um 

deles segurando uma tocha de cera acesa, devem pedir perdão a Deus, 

ao Rei e à Justiça” (PEIXOTO, 1978, p. 59). Percebe-se claramente a 

presença da Igreja nas decisões da justiça no Antigo Regime. A 

distinção de classe também é evidente. Sade foi condenado à 

decapitação em um cadafalso, enquanto seu criado seria enforcado e 

estrangulado até morrer. Contudo, como ambos estavam longe, são 

executados e queimados em efígie, uma morte civil. Sade vive por anos 

como fugitivo. Nestes anos surgem novas acusações contra o Marquês. 

A justiça o persegue. Vários são os subterfúgios para se manter em 

liberdade; suborna guardas, chega a fugir de uma prisão e escapa até 

mesmo do revólver do pai de uma de suas “vítimas”. Mas o poder do 

Estado e da sogra de Sade triunfaram em 1777 e o Marquês dessa vez 

foi preso sem conseguir sua liberdade. Provavelmente seria condenado à 

morte se não houvesse a Revolução. 

Sade é um criminoso para a França do Antigo Regime. Nota-se 

que os crimes dos quais é acusado tem relação com a transgressão das 

normas da sociedade. Mas Sade não é um assassino. É considerado 
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criminoso por ofender os valores da moralidade vigente. É considerado 

culpado porque sua libertinagem fere os valores propagados pela igreja. 

Ainda que o Iluminismo seja uma marca do século XVIII, não se pode 

afirmar que ele estava plenamente presente na mentalidade da população 

anos antes da revolução. A população, majoritariamente, continuava 

devota e fiel aos ensinamentos da igreja. “Quanto aos gostos intelectuais 

do povo, continuavam ligados ao sobrenatural, ao maravilhoso e ao 

fantástico. A nobreza esclarecida era o único grupo da população capaz 

de compreender e patrocinar a filosofia das Luzes” (SOLÉ, 1988, p. 19). 

Parte considerável das temáticas iluministas não encontravam aderência 

aos problemas práticos das pessoas até às vésperas da revolução. As 

Luzes foram reivindicadas inicialmente por pequenos grupos dirigentes 

que questionavam determinados privilégios do primeiro e segundo 

estado. Estes questionamentos possuíam uma base reformista no intuito 

de esclarecer o regime monárquico. Estas ideias liberais, antes da 

efervescência revolucionária, não eram imaginadas em um outro regime 

além da ordem tradicional. “A Revolução de 1789, mesmo no plano 

ideológico, provém mais da experiência política adquirida nos dois anos 

anteriores que de uma literatura filosófica pouco democrática e muito 

monárquica. Buscava construir o espírito do homem e não do Estado” 

(SOLÉ, 1988, p. 26). O adequado entendimento da revolução que a 

França passou no século XVIII carece de explicações que envolvam 

relações complexas para além de uma compreensão mecânica que 

coloca o Iluminismo como o fator chave para a transformação social. 

Aliás, em termos de efeito para se engendrar uma mentalidade 

revolucionária, aponta-se que os grandes escritores iluministas tiveram 

uma repercussão menor que a literatura suja dos boêmios urbanos. Estes 

homens, hostis ao sistema, atingiam com mais eficácia o grande público 

e contribuía no ataque aos valores tradicionais. Marat, por exemplo, 

tornou-se revolucionário em parte por conta destes marginais 

intelectuais que criticavam o despotismo dos aristocratas que escolhiam 

os artistas da corte. 

 
Diante de uma organização da cultura e de uma 
produção do livro regidas pelo privilégio, esses 

indivíduos à deriva, autores de libelos e projetos, 
partilhavam sua existência difícil dos marginais 

e dos desclassificados, nos antípodas do círculo 

dos belos espíritos que monopolizava os salões. 
Seu igualitarismo seria o dos fracassados 

amargos, cuja agressividade queria vingar-se do 
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sistema que os reduzira à pobreza e à degradação 

(SOLÉ, 1988, p. 29). 

Estes panfletários também divulgavam obras pornográficas2. 

Engendrando uma espécie de contracultura, atacavam a igreja e a 

monarquia. Eram ataques mais diretos e revolucionários que os autores 

das Luzes. Pode-se corroborar que a filosofia das Luzes tinha alguma 

adesão de magistrados, contudo, eram ideias reformistas. Luís XVI não 

teve uma oposição parlamentar até poucos anos antes da queda da 

Bastilha. Nas décadas de 70 e 80 há a tentativa de modernizar a 

monarquia francesa através do espírito das Luzes, mas no sentido de 

fortalecer o reinado. “O modelo absolutista continuou sendo, portanto, o 

principal horizonte dos reformadores ou dos conservadores da década de 

1770, que dele esperavam igualmente a solução de contradições 

aparentemente insuperáveis” (SOLÉ, 1988, p. 38).  Coexistia as medidas 

liberais esclarecidas com a permanência da autoridade real e o respeito 

ao sagrado. 

Sade está preso e escreve diversas obras neste período. Na 

França, um período de agitações. O país tinha economia 

predominantemente agrária e dependia de condições climáticas 

favoráveis para sua subsistência. A destruição e os encargos com a 

Guerra dos Trinta Anos fomentaram o empobrecimento da população. 

As crises nas colheitas estavam aumentando. A produtividade da 

indústria francesa era baixa e de predomínio da manufatura. E, ainda 

que houvesse certa prosperidade no comércio exterior, a burguesia 

francesa se encontrava em uma situação delicada devido aos 

financiamentos da Guerra de Independência dos Estados Unidos e a 

crise econômica. A miséria e a fome da população acompanhavam o 

crescimento da ostentação do primeiro e segundo estado. O clero 

possuía grande poder político e riquezas. Além de possuir diversas 

propriedades, o primeiro estado estava isento de pagar impostos.  

 
[A Igreja] forma um corpo representado por uma 

Assembleia periódica, dotada de administração 

                                                             
2  “A Revolução Francesa e a pornografia tinham algumas conexões muito 
íntimas, no plano pessoal e social. Pelo menos dois líderes revolucionários – 

Mirebeau e Saint-Just – escreveram obras pornográficas antes da Revolução e 
alguns dos principais pornógrafos, dos quais Sade é o mais notório, 

participaram diretamente da Revolução. A pornografia de motivação política 

ajudou a provocar a revolução ao abalar a legitimidade do Antigo Regime como 
sistema social e político (HUNT, 1999, p. 329). 
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própria – agentes gerais do clero, câmaras 
diocesanas – e provido de tribunais particulares, 

o provisorado. Não é obrigada a pagar nenhum 
dos impostos diretos ordinários e auto-estabelece 

o dom gratuito que consente em dar ao rei; 
algumas vezes, empresta do Estado, 

encarregando-se dos juros e da amortização. 
Materialmente, não depende do Estado nem dos 

fiéis: recebe o dízimo de todos os produtos da 
terra. (...) Estreitamente unida à monarquia, cujo 

direito divino é simbolizado pela coroação, 
exerce, finalmente, por conta do rei e por conta 

própria, o governo dos espíritos (LEFEBVRE, 

1989, p. 38). 

 

Com aproximadamente cento e trinta mil membros, o clero 

francês estava vinculado ao papado em Roma. Em uma sociedade que 

tinha o catolicismo como religião oficial, o primeiro estado conseguia 

fornecer a ideologia que embasa o Antigo Regime, possuir enormes 

riquezas através das propriedades e exercer seu domínio político junto 

aos trezentos e cinquenta mil membros aproximadamente do segundo 

estado. A nobreza era detentora da parte considerável das terras na 

França; extraía suas riquezas pelas rendas das propriedades. Certamente 

a nobreza não era tão homogênea e apresentava diferenciações em seu 

interior. Havia, sobretudo, alguma hostilidade por parte dos nobres por 

sangue em relação àqueles que compraram títulos de nobreza. E como 

em meados do século XVIII já havia se extinguido a relação entre 

riqueza nobiliárquica e sistema feudal, não era necessário pertencer à 

nobreza para possuir terras. Além da linhagem, o chamado sangue azul, 

cada vez mais na França setecentista o fator econômico adquiria força e 

muitos indivíduos ligados à burguesia tornaram-se nobres através da 

compra de títulos e terras. Trata-se de um período de declínio para a 

nobreza. 

 
A nobreza que detinha cerca de um quinto das 

terras perdeu grande parcela de seu poder 
político durante o absolutismo: o rei assegurou 

para si o direito de cobrar impostos, cunhar 
moeda, administrar a justiça e manter o exército. 

Tal fracionamento; as divisões internas; e as 
diferenças culturais impossibilitaram a nobreza, 
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principalmente no período pré-revolucionário, de 
apresentar unidade política. Mas, ao invés disso, 

as suas posições contraditórias e, no geral, o 
posicionamento da fração dos nobres 

empobrecidos – formada por antigos nobres 
incultos – identificavam-se à conservação da 

ordem vigente, procurando estabelecer 
mecanismos que lhes possibilitassem acesso à 

Corte, constituindo-se em ferrenhos defensores 
da total manutenção de seus privilégios de classe 

(COSTA, 1999, p. 25). 

Enquanto alguns burgueses passavam a aspirar pela condição de 

nobreza e proprietário de terras, uma parcela da nobreza iria também se 

aburguesando. Esta parcela indicava alguma identificação com os 

valores liberais das Luzes e ocupava determinados cargos no governo, 

realçando transformações parciais no interior da burocracia francesa 

setecentista. 

No terceiro estado, imensa maioria da população francesa, havia 

uma grande diversidade. A maioria era composta pelos camponeses. 

Podiam ou não possuir terras e instrumentos de trabalho. Com a crise 

econômica, muitos camponeses foram se endividando e vendendo suas 

terras para burgueses ou camponeses com alguma riqueza. Havia 

contrastes entre os camponeses e a desigualdade social era crescente no 

interior do terceiro estado. “O processo de concentração da propriedade 

fundiária possibilitou o surgimento de relações sociais de produção 

capitalista que, em momentos de crise e elevação dos preços, 

contribuíram para ampliar os problemas sociais no campo” (COSTA, 

1999, p. 27). Mesmo sem contato com a literatura iluminista, o 

campesinato encontrava-se cada vez mais insatisfeito com a sua situação 

devido à crescente pauperização que atravessava o campo e 

protagonizou uma série de rebeliões que culminaram na Revolução. 

A burguesia também era bem diversa em seu interior, apresentando 

interesses diferenciados; controlava setores econômicos importantes 

como o comércio as finanças e a indústria. Com seu poderio econômico, 

era um importante fator de sustentação do regime absolutista, seja pelo 

pagamento dos impostos, ou mesmo pela compra de títulos 

nobiliárquicos que possibilitava membros da burguesia ocupar cargos 

administrativos na burocracia estatal. De modo geral, a burguesia era 

defensora dos ideais iluministas de progresso e igualdade jurídica. 

Almejava a liberdade de comércio, a liberdade individual, religiosa e de 

pensamento. Contudo, tais ideias em comum não possibilitaram uma 
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identificação ideológica plena na burguesia. O desenvolvimento das 

relações sociais capitalistas fomentou a desigualdade social. No campo 

das ideias, havia ainda diversas disputas entre membros da burguesia. 

Mesmo com a revolução, parte da burguesia defende o Antigo Regime 

enquanto outros querem a continuação do processo revolucionário. 

Durante a revolução alguns terão posicionamento moderado enquanto 

outros serão mais radicais, como veremos posteriormente. Tais 

posicionamentos são reflexos do antagonismo existente entre 

conservadores e liberais. Os primeiros pretendiam justificar a origem 

divina do poder real absoluto enquanto os últimos almejavam uma 

constituição e um Estado laico. 

Além dos interesses diversos presentes na população francesa 

setecentista, o rei começava a perder prestígio frente os Parlaments. 

Após a recusa do Parlament de Paris em aceitar novas medidas fiscais 

do governo de Luís XVI em 1787, a tensão política se agrava. Cada vez 

mais o rei perdia seu apoio. O aprofundamento da crise e a falta de 

apoio da população fizeram o rei ceder e convocar os Estados Gerais. 
 

A convocação dos Estados Gerais identificava-se 
em nível geral aos interesses da maioria da 

população, representada institucionalmente pelos 
Três Estados; que englobava diferentes classes, 

frações de classe e segmentos sociais. Com isso, 
Luís XVI objetivava garantir a aprovação dos 

impostos suplementares, necessários para 
superar a ameaça de bancarrota do Estado. A 

nobreza e o Alto clero pretendiam impor-se ao 
rei e controlar o processo decisório; garantir a 

manutenção de seus privilégios; e – frente à crise 
financeira do Estado, tendo a maioria assegurada 

a priori – transferir ao Terceiro Estado o 
aumento dos impostos. A burguesia, fortalecida 

e com apoio de parte da nobreza liberal e do 
Baixo clero, almejava igualdade no pagamento 

de encargos financeiros e participação no poder. 
O campesinato pleiteava libertar-se das 

obrigações senhoriais que lhe impunham pesado 
ônus na manutenção das vantagens da nobreza, 

improdutiva e perdulária (COSTA, 1999, p. 65). 

 Não havia a possibilidade de todas as reivindicações serem 

atendidas. O rei perdia sua força e o absolutismo estava cada vez mais 

insustentável. A repartição dos impostos oprimia o terceiro estado de 
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modo a situação ficar insustentável. Não havia mais como incrementar a 

arrecadação dos mais pobres para a manutenção da ostentação dos 

nobres. O Estado absolutista estava decaindo e necessitava diminuir os 

gastos. “Era no entanto impossível reduzir seriamente os gastos sem 

romper com toda a aristocracia; isso não seria menos que uma revolução 

real” (LEFEBVRE, 1979, p. 47). A burguesia reivindicava a supressão 

de privilégios e a implementação de uma igualdade jurídica através da 

elaboração de uma Constituição válida para todos. Nobreza e clero 

pretendiam manter seus privilégios, mas também percebiam a 

necessidade de promover mudanças na organização do Estado e 

gostariam de ter mais expressão nas decisões do governo. O 

campesinato estava em uma situação péssima entre 1788 e 1789 e exigia 

melhores condições. A produção agrícola caiu consideravelmente, os 

preços subiram e o desemprego aumentou. A presença da fome, 

mendicância, banditismo e do contrabando despertam o medo e a 

revolta. O descontentamento geral gerou uma situação pré-

revolucionária. Surgiam agitações populares por toda a França enquanto 

o governo tentava reprimir as mesmas. Na Assembleia dos Estados 

Gerais, a burguesia tomou a frente e expôs suas reivindicações como se 

fossem a expressão geral do terceiro estado. O clero encontrou-se 

dividido, pois os deputados do baixo clero, de origem popular, eram 

simpáticos às ideias do terceiro estado. De forma semelhante, o segundo 

estado também se dividiu, com alguns nobres querendo conservar seus 

privilégios e aumentar seu poder político, e outros adeptos das ideias 

liberais defendidas pela burguesia. Com a maioria dos deputados, o 

terceiro estado pressiona o rei e, juntamente com outros deputados dos 

outros estados, declaram-se representantes da nação através da 

Assembleia Nacional. Este novo poder confrontava o poder do rei e 

acirrava ainda mais as disputas políticas. Como resposta, Luís XVI 

rejeita qualquer decisão tomada pela Assembleia Nacional e decide pela 

manutenção dos privilégios da nobreza. Os deputados do terceiro estado 

não aceitam esta situação e decidem permanecerem mobilizados contra 

o governo real, que enviou tropas em Versalhes e Paris para a 

manutenção da ordem. 
O Terceiro Estado obteve sucesso contra a 

resistência unificada do rei e das ordens 
privilegiadas porque representava não apenas as 

opiniões de uma minoria militante e instruída, 
mas também as de forças bem mais poderosas: 

os trabalhadores pobres da cidade, e 
especialmente de Paris, e, em suma, também, o 
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campesinato revolucionário. O que transformou 
uma limitada agitação reformista em uma 

revolução foi o fato de que a conclamação dos 
Estados Gerais coincidiu com uma profunda 

crise sócio-econômica (HOBSBAWN, 1977, p. 

78).    

A Assembleia Nacional triunfa e proclama-se Constituinte. 

Objetivando realizar transformações político-jurídicas na estrutura 

social, a Assembleia Nacional apresenta o projeto de Declaração de 

Direitos do Homem. Simultaneamente o rei se alia com parcela da 

aristocracia para manter o governo absolutista. A população se arma e 

cria a Guarda Nacional. “À procura de mais armas e munições, a 

multidão dirigia-se à Bastilha, velha fortaleza militar que servia de 

prisão e simbolizava o poder real” (COSTA, 1999, p. 80). No confronto 

direto entre a população e os guardas da Bastilha, muitos mortos e 

feridos. Mas a insurreição sai vitoriosa e toma a Bastilha: um marco da 

queda do Antigo Regime e dos antigos privilégios. Luís XVI aceita a 

derrota e submete-se à Assembleia Nacional Constituinte. A monarquia 

é mantida, mas submetida a uma Constituição. A insurreição sai de Paris 

para toda a França em um clima de violência e desespero. A burguesia 

protagonizava o processo e parte da nobreza fugiu assustada. O rei, 

submetido à Constituição, foi obrigado a aceitar o estabelecimento da 

igualdade civil e o fim de privilégios feudais. Propriedades da Igreja são 

confiscadas, tornadas bens nacionais e castelos e palácios de nobres são 

invadidos e saqueados (inclusive o castelo de Sade em La Coste). 

“Novas alianças introduziram a um restabelecimento de novos blocos 

políticos: de um lado, os conservadores defendendo a Monarquia; de 

outro, os que pretendiam levar à frente a Revolução e implantar a 

República” (COSTA, 1999, p. 92). Monarquistas e republicanos 

disputavam posicionamentos diversos na Assembleia. A nova 

Constituição, de 1791, reafirma e tenta colocar em prática a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão através de uma monarquia 

constitucional. É estabelecida a divisão entre os poderes, garantida a 

liberdade de expressão, implementada a igualdade de direitos políticos, 

nacionalizada a riqueza da Igreja e aplicada a política econômica do 

laissez-passer. 

A Revolução Francesa começa a se espalhar pela Europa, 

despertando o medo de monarcas pelo continente. Luís XVI se alia 

secretamente ao rei austríaco e inicia uma contra-revolução armada, 

esperando que a guerra enfraqueça o novo regime para se reestabelecer 
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uma monarquia absolutista. Mas o exército revolucionário vence a 

batalha. A família real é destituída, presa e investigada. Através de 

denúncias, são encontradas provas da traição do rei em cartas pessoais 

do mesmo com o rei austríaco. Com estas provas, os deputados decidem 

pela condenação do rei e Luís XVI é decapitado em 1793 na Praça da 

Revolução. As tropas revolucionárias francesas continuam vencendo as 

batalhas e consolidando a Revolução. Radicaliza-se a revolução no 

intuito de reprimir tentativas contra-revolucionárias, criando-se assim o 

Tribunal Revolucionário. A partir de então, qualquer suspeita contra-

revolucionária era reprimida. Instaura-se um clima de desconfiança e o 

Tribunal Revolucionário inicia uma série de execuções a membros do 

clero, da nobreza e de suspeitos de defesa do Antigo Regime. Já não 

havia mais rei. Agora a França era uma República e Robespierre adquire 

destaque. Era o início do período do Terror. 

Durante o novo regime todas a cartas de prisão foram anuladas. 

Sade estaria em liberdade novamente. Durante o tempo que esteve preso 

escreveu muitos contos e novelas. Também é deste período a escrita da 

primeira versão de Justine, ou os infortúnios da virtude e o romance 120 

dias de Sodoma. Agora em liberdade e com uma França bastante 

diferente daquela que viveu na década 70, Sade iniciará novas reflexões 

em seus escritos. Nos últimos anos do século Sade introduz uma série de 

questões políticas em seus escritos. Se antes seus escritos eram ácidos 

em relação ao regime absolutista, agora passam a efetuar críticas ao 

governo republicano e ao Terror de Robespierre. Com a experiência de 

prisioneiro, Sade obteve mais combustível para efetuar as críticas as leis 

e as sentenças de punição do Estado. No período do Terror as execuções 

multiplicaram. Ainda que Sade se apresente como defensor da 

República em alguns escritos, ele jamais concordaria com os 

desdobramentos do processo revolucionário. Ao analisar a recente 

situação, Sade irá dizer o seguinte a respeito: 

 
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 a morte; adoro o rei, mas detesto os 
antigos abusos; gosto de uma infinidade de 

artigos da Constituição, outros me revoltam; 
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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 
Assembleia Nacional, mas duas Câmaras, como 

na Inglaterra, o que dá ao rei uma autoridade 
mitigada, balançada pelo concurso de uma nação 

necessariamente dividida em duas ordens; a 
terceira é inútil, nada quero dela. Aí está 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, 1978, p. 180). 

Este é um trecho de uma carta aberta de Sade. Foi escrita em 

1791, quando o rei ainda estava vivo. Não é um posicionamento 

definido, como se pode observar. Sade não consegue se posicionar entre 

os monarquistas e os republicanos neste momento. Nenhum dos dois lhe 

agrada. Nem Revolução, nem Contra-Revolução, como veremos 

posteriormente. Muito do que Sade criticava na época do Antigo 

Regime continua sendo válido após a queda da Bastilha. Em 1792 Sade 

estreia a peça O Subornador e é censurado. Neste ponto, algumas coisas 

não mudaram muito. Mas muda o fato de que agora Sade não está mais 

casado e passa a trabalhar na administração de um hospital. 

Curiosamente, enquanto trabalhava no hospital, teve a oportunidade de 

se vingar dos ex-sogros. Os Montreuil estavam na lista de suspeitos do 

novo regime. Mesmo tendo ciência de que a ex-sogra foi grande 

responsável pelos anos em que esteve na prisão, Sade decide ser fiel aos 

seus princípios de não-condenação pelas leis do Estado e salva a vida 

dela e da família. Sade era contra o Tribunal Revolucionário e discursa 

publicamente criticando as medidas adotadas pelo governo em Ideia 
sobre a maneira de sancionar leis. 

 
É um documento de quase surpreendente lucidez 

política, expressando considerações válidas para 
toda honesta tentativa de organização de um 

governo autenticamente popular, regido por leis 
justas e democráticas, promulgadas com o 

consentimento e a participação ativa de toda a 
população unida na defesa e da manutenção de 

uma inalienável liberdade. Para Sade, agora que 
o rei foi derrubado, que a tirania foi destruída, é 

o momento de manter a soberania popular e 
exercer a liberdade sem precipitações e sem 
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concessões. (...) Ele alerta o povo quanto ao 
perigo de voltar a cair num tipo de despotismo 

menos evidente mas não menos perigoso 

(PEIXOTO, 1978, p. 185). 

Sade aponta que leis devem ser propostas, jamais impostas. E 

que o povo teria o direito fundamental de recusar ou aceitar as 

propostas. Neste discurso apresenta uma ideia de centralismo 

democrático onde o povo deve ser consultado sobre qualquer medida. O 

discurso de Sade foi impresso e lido por outras pessoas. O Marquês 

chega a ser promovido. Torna-se juiz de acusação e, posteriormente, 

presidente. Mantém sua conduta de não aceitar a pena de morte e de 

tentar salvar os perseguidos. Acaba irritando muitos colegas e acaba 

cedendo seu posto para o vice-presidente, pois queriam que ele fosse 

mais rigoroso nas penas e Sade se recusava. Em tempos de Terror, tal 

postura era demasiado suspeita. Sade expôs seu pensamento acerca do 

novo despotismo que estava a se formar, condenou a pena de morte e 

ridicularizou juízes. Além disto, escreveu críticas à Robespierre. Eram 

muitas atitudes suspeitas para a época. E Sade é novamente preso. 

Vítima da monarquia e vítima da república, Sade é tido como criminoso 

em ambos regimes. 

Com a liderança de Robespierre, instaura-se um tempo de 

guerra. Externamente contra a Inglaterra. Internamente, é o período de 

mais execuções das últimas décadas. Terrorismo, espionagem, 

sabotagem e traição fazem parte do cenário. Em nome da revolução 

assassinava-se qualquer suspeito de apoiar a contra-revolução. Inicia-se 

uma descristianização a fim de conter os ideais da igreja defensora do 

Antigo Regime. Contudo, a população francesa era majoritariamente 

cristã, sobretudo os camponeses, e essa medida não obteve a adesão 

esperada. 
Ocorre que a Revolução avançara, não só no 
plano político-administrativo, mas também no 

militar e no ideológico. A Convenção discutira e 
adotara, no fim de 1793, uma Constituição 

provisória para controlar a anarquia e 
recentralizar radicalmente o poder. (...) As leis 

passavam a ser aplicadas por agentes nacionais 
em lugar dos procuradores eleitos; os exércitos e 

os tribunais revolucionários foram suprimidos, 

passando a existir apenas na capital. E os 
deputados em missão adquirem mais força; são 

os todo-poderosos depuradores da Revolução, os 
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agentes maiores da Convenção (MOTA, 1989, p, 

123). 

No lugar dos cultos cristãos, Robespierre instaura o culto do Ser 

Supremo, uma espécie de nova religião voltada para a Razão e a 

Virtude. O incessante clima de suspeita e traição acabou levando muitos 

indivíduos para a guilhotina. Até mesmo posicionamentos moderados 

eram tidos como suspeitos. Danton, por exemplo, que era aliado de 

Robespierre, fora condenado à guilhotina acusado de contra-

revolucionário, pois o mesmo possuía, por vezes, uma visão pacifista e 

conciliadora. O número de mortos aumentava na mesma medida que 

diminuía o apoio popular. A repressão tornara-se muito forte. Para 

Robespierre, a violência e o terror seriam justificados em nome da 

Verdade e da Virtude. O mesmo pronuncia, em 1794, para a Convenção 

o seguinte: “Se a força moral do governo popular na paz é a virtude, a 

força moral do governo em revolução é ao mesmo tempo virtude e 

terror. (...) O governo da revolução é o despotismo da liberdade contra a 

tirania” (ROBESPIERRE, apud,ZIZEK, 2008, p. 185). Pessoas eram 

condenadas sem ter o direito à defesa, uma prática que negava a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Consumara-se o que 

Sade havia preconizado um ano antes: a França se encontrava em uma 

nova forma de despotismo. Robespierre vai perdendo seu prestígio e 

encontra uma oposição à direita e outra à esquerda. É acusado de tirano 

por uma e de moderado por outra. E, ao decretar um teto para os 

salários, acabou perdendo também o apoio das camadas populares. Em 

1794 Robespierre é acusado de traidor e condenado à guilhotina. 

Robespierre foi decapitado na praça da Revolução, mesmo local onde 

Luís XVI foi morto pela Revolução. Os termidorianos tomam o poder e 

acabam com o terror de Robespierre. Sade, que era um dos próximos na 

lista em direção à guilhotina, foi novamente posto em liberdade graças a 

queda de Robespierre. 

Os golpistas termidorianos organizaram um governo de 

transição. Sem respaldo popular, mas com apoio militar, buscou 

reconciliar as frações burguesas. No intuito de conter a nobreza 

monarquista e os republicanos radicais democratas, instaura-se uma 

República conservadora que reforçava a centralização política e 

administrativa. O culto ao Ser Supremo é extinguido e proclamou-se a 

liberdade de consciência em um Estado laico. É instaurado o Diretório e 

os notáveis assumem o poder. “O novo bloco de poder baseava-se numa 

aliança entre a grande burguesia republicana e conservadora e 

remanescentes da fração monarquista constitucional, excluindo os 
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segmentos populares, outras frações burguesas e realistas adeptos da 

restauração” (COSTA, 1999, p. 140). O governo mantinha as medidas 

liberais na economia, defendendo os interesses dos proprietários. O 

desemprego e a fome aumentaram. Sade, inclusive é um dos que 

encontra graves problemas financeiros nesta época e chega a passar 

fome e frio. Em meio à crise econômica e uma instabilidade política no 

Diretório – uma velha briga entre liberais e conservadores que se repetia 

– Napoleão junta o exército e invade a Itália. Com a vitória, Napoleão e 

o exército expandem seu domínio e ganham respeito frente a população. 

Foram várias regiões da Europa ocupadas e saqueadas. Com as 

sucessivas vitórias, Napoleão ganhava poder para se impor ao Diretório. 

A solução encontrada para se evitar as sucessivas disputas entre as 

frações burguesas que causavam uma instabilidade política, que era 

perigosa em tempos de expansão militar, foi a instauração de uma 

República mais autoritária com respaldo do exército. Napoleão, com 

prestígio após suas vitórias, seria a pessoa indicada para resolver esta 

situação. 
Nesse momento, ele encarnava a síntese de 

aspirações dos franceses: à burguesia, 
representava segurança, tranquilidade e 

expansionismo, necessários à proliferação de 
seus negócios e à ampliação da acumulação de 

capital; aos monarquistas, configurava-se como 
uma possibilidade de restauração e de retorno 

aos seus privilégios; aos setores populares, a 
efetivação de princípios revolucionários; aos 

parlamentares, a encarnação do soldado; à 
população em geral, o dirigente de que 

necessitava. Contraditoriamente, Napoleão 
apresentava-se como a efetivação dos ideais 

tanto da direita quanto da esquerda (COSTA, 

1999, p. 150). 

Estava efetivado o golpe militar de 18 de Brumário e o Diretório foi 

substituído pelo Consulado. General Bonaparte se torna Imperador. 

Governa uma república centralizadora e autoritária, com uma 

Constituição que reafirma os valores burgueses do direito à propriedade, 

liberdade individual, liberdade de consciência religiosa, etc., mas com a 

posse de poderes absolutos nas mãos do Imperador. “Seu governo teve, 

pois, por princípio a repressão, ao lado da fusão das elites, da 

burocratização da administração, dos favores concedidos aos amigos e 

aos ricos, da hierarquização das instituições e da militarização da 
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juventude” (SOLÉ, 1988. p. 209). Em nome da restauração da ordem, o 

novo regime tornou-se mais despótico que a antiga monarquia. 

Em 1800, surge um panfleto-novela denominado Zoloé e Suas 
Duas Amantes. Trata-se de um panfleto anônimo que ataca diretamente 

a corrupção e depravação do governo, com críticas ácidas dirigidas para 

Napoleão. Ainda que não se saiba precisamente até hoje quem foi o 

autor deste panfleto, na época o escrito polêmico foi atribuído ao Sade, 

devido sua fama. Napoleão havia se sentido pessoalmente atacado com 

Zoloé e ordena prender Sade. O Marquês novamente foi preso. E seria a 

última vez. Desta vez fica preso até morrer, 13 anos depois. Sua obra 

passa ser perseguida, seus bens são confiscados, alguns manuscritos são 

apreendidos e ele teve de ser interrogado em algumas ocasiões. Sade 

passa os últimos anos de sua vida em um hospício, com alguma 

liberdade para ser diretor de espetáculos, com os próprios pacientes 

como atores. Estas peças chegam inclusive a receber visitas de 

intelectuais e artistas de Paris. Sade falece em 1814 por estrangulamento 

de respiração. 

Como é possível notar, Sade foi perseguido pelas leis e pela 

moral durante toda sua vida. Viveu em um período conturbado na 

França, com uma grande instabilidade política. E a cada grande 

transformação na estrutura política francesa, uma nova esperança de 

liberdade para o Marquês acompanhada de uma nova perseguição e 

frustrante enclausuramento. Sade esteve preso e se tornou inimigo 

público do Antigo e Novo Regime, chegando a ter ofendido 

pessoalmente até mesmo Napoleão. Por ser imoral, por ser moderado 

em tempos de terror e por ter a fama de escrever livros ultrajantes, Sade 

será condenado a passar uma grande parcela de sua existência confinado 

por ordem de instituições corruptas. Os inúmeros processos, fugas e 

condenações de Sade são tornados arte e denúncia em sua obra. 

 
Em toda sua obra Sade não vai poupar juízes e 

leis. Denunciando a corrupção e a incompetência 
de magistrados, contestando mesmo todo um 

sistema jurídico fundamentado num código de 
leis absurdas e mais criminosas que os próprios 

crimes que mencionam, instrumento de 
repressão aos mais autênticos instintos do 

homem. Toda a vida de Sade será a batalha de 
pensamento e sua existência individual, baseada 

no prazer livre, contra o pensamento repressivo 
vigente e os limites impostos por sua existência 

social (PEIXOTO, 1978, p. 44). 
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Sua obra, que nasce na prisão e da prisão, é uma crítica 

implacável aos mecanismos de repressão da civilização ocidental. Seu 

pensamento atinge caminhos deveras específicos que dificultam 

enquadrar o autor nos modelos tradicionais. Politicamente, foi 

perseguido nos regimes em voga, não encontrando adesão em nenhuma 

das ideias e práticas políticas governamentais. Nem monarquista nem 

republicano e crítico das teorias contratualistas, tornou-se marginalizado 

na história do pensamento político. Nas páginas que se seguem, há a 

tentativa de tentar compreender melhor o posicionamento de Sade frente 

a este turbilhão de acontecimentos e multiplicidade de ideias a respeito a 

fim de alcançar alguns aspectos das especificidades da obra sadiana 

neste contexto. Contudo, reitera-se que Sade escreve obras literárias e 

que a interpretação e experimentação de uma obra de arte não é a 

mesma coisa que uma análise estritamente política de fenômenos. A fim 

de esclarecer melhor estes pontos e oferecer uma visão mais detalhada 

do pensamento de Sade, esta pesquisa passa a elaborar reflexões a 

respeito da obra literária e sua respectiva contribuição para o debate 

proposto.  

 

2.2 ARTE DAS PALAVRAS: PLURISSIGNIFICAÇÃO, 

SENSAÇÃO E BELEZA 

 
A proposta de compreensão do pensamento de Sade e sua 

relação com as ideias políticas da época pode suscitar várias questões. 

Uma possível e fundamental seria: É possível obter a compreensão de 

ideias políticas de um período a partir de uma obra ficcional? O presente 

trabalho visa responder afirmativamente esta pergunta. É necessário, 

contudo, certa preocupação com o tratamento do material pesquisado. 

Não se pode olhar um objeto estético da mesma maneira que se analisa 

um texto científico. Não se pode esperar, ao tratar das obras de Sade, 

extrair precisamente definições conceituais exaustivas articuladas com 

um sistema coerente com pretensão de criação de leis causais 

confirmadas a partir de uma verificabilidade dos fatos. Sade não possui 

essa preocupação. Considerado isto, o problema se torna: de que 

maneira seria possível compreender um determinado pensamento 

presente em uma obra ficcional e relacionar o mesmo com debates de 

um período específico? E para esta questão não há uma resposta válida. 

Contudo, é possível indicar algumas interpretações possíveis para o 

fenômeno em questão. 
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Marquês de Sade não é considerado um dos nomes mais 

importantes do pensamento político ocidental. Nem mesmo quando se 

trata dos principais nomes do século XVIII para o pensamento político 

há a referência ao Marquês enquanto uma peça fundamental no tema. 

Sade ocupa um espaço marginal nesta área. Em partes isso se explica 

devido a opção de Sade por expressar suas ideias políticas através de 

textos ficcionais, o que não é prioridade para filosofia e ciência política, 

sobretudo para esta última. É importante ter clareza desta questão ainda 

antes de se iniciar a análise da obra sadiana propriamente dita. Ao lidar 

com os textos de Sade, deve-se estar ciente de que os mesmos são arte. 

Portanto, a maneira de se interpretar um texto artístico deve ser levada 

em consideração durante o trabalho. Trata-se de buscar maneiras de 

diálogo entre a literatura e a pesquisa social. Na sequência, busca-se 

averiguar as principais características do texto literário a fim de 

compreender melhor possíveis maneiras de se estabelecer contatos entre 

pensamento político e obra de arte. 

Uma das especificidades da Literatura seria seu caráter fictício. 

Ela trabalha com conteúdos da imaginação. 
 

Certamente, jamais o vocabulário da crítica 
literária poderá atingir o rigor da terminologia 

científica e mesmo filosófica, dada as 
características essenciais da Ciência (que 

trabalha com leis de validade universal) e da 
Filosofia (disciplina racionalista por excelência). 

Portanto, pela própria natureza da Literatura 
(que se identifica por ser expressão dos 

conteúdos da imaginação), é de todo impossível 
organizar um vocabulário literário de validez e 

uso universais: sempre haverá discordâncias 

insanáveis, sempre o caráter imaginativo da obra 
literária determinará comportamentos muito 

subjetivos em face dela, de que se originarão 
obrigatoriamente conceitos pessoais e 

diferenciados (MOISÉS, 1984, p. 16). 

A literatura não pretende ser um espelho da realidade ou afirmar 

como é a mesma. Não precisa do carimbo positivo da ciência que aprova 

e classifica3. Ela expressa, pela palavra, conteúdos fictícios. E como não 

há uma validade universal quanto ao seu vocabulário ou mesmo 

interpretações, decorre que há uma relatividade dos juízos. O leitor 

                                                             
3  Alusão à canção Todo mundo explica, de Raul Seixas. 
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atribui significados à obra literária. A leitura e interpretação da obra 

literária não possuem uma leitura universalmente válida justamente 

porque dependem da sensibilidade experimentada do leitor. Por se tratar 

de ficção, a obra literária não está submetida à verificação extratextual, 

ela cria seu universo próprio, semanticamente autônomo. 

A literatura seria uma forma de conhecimento, com suas 

especificidades. Uma destas especificidades seria a própria 

impossibilidade de definir a literatura, visto que a definição “(...) 

pertence ao campo das Ciências, e corresponde ao enunciado das 

características universais e essenciais dum objeto, material ou imaterial 

(MOISÉS, 1984, p. 24). Contudo, ainda que não possa ser definida, ela é 

passível de ser conceitualizada, pois o conceito “(...) diz respeito ao 

caráter acidental ou particular dum objeto, e decorre de impressões mais 

ou menos subjetivas” (MOISÉS, 1984, p. 24). O problema da 

conceitualização da literatura é presente no decorrer da história do 

pensamento ocidental, da antiguidade à contemporaneidade. Dos 

antigos, é importante, para a proposta deste trabalho, a compreensão da 

noção de mimese.  

Encontramos o termo mimese em Platão como sentido de 

imitação. Em Platão a mimese possui uma conotação negativa, pois 

estaria longe da verdade. No livro X da República, Sócrates desqualifica 

os artistas de modo geral, pois estes seriam imitadores e, enquanto tais, 

estariam propensos a realizarem cópias imperfeitas do mundo sensível. 

Ao permanecer atado às aparências, o artista cultivaria ilusões e 

enganos4. Platão era um notável matemático e admirava as formas e a 

exatidão5. No diálogo com Glauco, Sócrates corrobora que “ o elemento 

que confia na medida e no cálculo é o melhor da alma (...). O que é 

contrário será um elemento inferior de nós mesmos” (PLATÃO, 2004, 

p. 334) .  Em relação aos artistas, efetuou críticas. Considerava a 

imitação dos artistas irracional, visto que não expressam a medida 

correta das coisas e produziam fantasias. Com relação ao poeta, Sócrates 

afirma ainda que este seria “(...) o par do pintor. Assemelha-se a ele por 

                                                             
4 As impressões sensoriais, presentes em qualquer animal, seriam fonte de 

embuste que devem ser superadas através da relação das mesmas com a 
essência das coisas. “Naquelas impressões, por conseguinte, não é que reside o 

conhecimento, mas no raciocínio a seu respeito” (PLATÃO, 2001, p.102). 
5 Para Sócrates, o conhecimento do mundo físico deve ser construído com 

instrumental matemático, de modo que, para se pensar como geômetra, dever-

se-ia colocar um princípio e aceitar como verdadeiro o que está em consonância 
com ele (CORVISIERI, 2004, p. 25). 
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só produzir obras sem valor, do ponto de vista da verdade, e assemelha-

se também por estar relacionado com o elemento inferior da alma, e não 

com o melhor dela” (PLATÃO, 2004, p. 334). Platão escolhe a razão e a 

verdade, fundamentalmente suprassensíveis. A imitação e o sensível são 

considerados inferiores nesta ótica. 

É importante mencionar Platão ao se referir à mimese na arte, 

contudo, os estudos literários consagram a Poética de Aristóteles como 

uma referência chave para se pensar o fenômeno poético6. Na Poética de 

Aristóteles é possível encontrar algumas pistas sobre como podemos 

compreender esta questão. O filósofo estagirista se dedica ao fenômeno 

poético e reflete sobre a criação do objeto estético. Trata as espécies de 

poesia enquanto imitação, sendo que cada uma realiza este ato de uma 

maneira específica. Não cabe ao presente trabalho examinar as 

classificações aristotélicas a respeito do fenômeno poético. O importante 

a ressaltar é que o fenômeno é abordado filosoficamente enquanto um 

ramo do conhecimento. E tal conhecimento é apto a “(...) reproduzir, 

representar, recriar por meios próprios a realidade humana, criando um 

universo análogo ao universo, como se este se refletisse, de forma 

sintética, naquele” (MOISÉS, 2012, p. 88). Em Aristóteles, a mimese é 

responsável por criar. Neste sentido, a mimese não é uma cópia, mas 

uma criação verossímil. “O poeta cria, com seus meios próprios, um 

mundo à imagem e semelhança do Universo; cria caracteres, afetos, 

paixões, como se fossem reais, pois podem ser reais, visto que as inventa 

ou as exprime vocabularmente” (MOISÉS, 1984, p. 26). A mimese 

representa a vida e a partir da imitação é possível criar um universo 

paralelo. O poeta imitaria enquanto um artifício de recriar a natureza em 

uma nova dimensão. Este universo análogo seria coerente e regido por 

leis específicas, mas de modo semelhante ao universo. A pararrealidade 

é homóloga à realidade. A este respeito afirma Aristóteles: “a obra do 

poeta não consiste em contar o que aconteceu, mas sim coisas as quais 

podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da verossimilhança ou da 

necessidade” (ARISTÓTELES, 2014, p. 28). Este mundo contingente 

seria verossímil7, portanto. O poeta imitaria uma ação possível de 

                                                             
6 Ressalta-se que a concepção de Literatura enquanto objeto estético é moderna. 

“Anteriormente à segunda metade do século XVIII, quando se pretende 
denominar a arte e o corpus textual que actualmente designamos por literatura, 

são utilizados lexemas e sintagmas como poesia, eloquência, verso e prosa, 
etc.” (AGUIAR E SILVA, 2007, p. 03).  
7  “Por ‘verdade’, ou verossimilhança, não se entenda que a ação reproduza 
literalmente ocorrências da vida real, pois neste caso não seria ficção, mas que a 
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acontecer, semelhante a uma ação da realidade. E ao tratar do 

contingente, a poesia se aproximaria da filosofia. Diferenciações e 

classificações diversas à parte, é possível reconhecer a presença do 

fenômeno poético enquanto conhecimento atravessando a história das 

Ideias. Poiesis é criação ativa, a mimese representa simbolicamente a 

realidade a partir de um universo próprio, verossímil e possível. 

Aristóteles foi indicado aqui por ser um marco que perdura gerações no 

que se refere à reflexão sobre o fenômeno poético8, mas a consideração 

deste enquanto conhecimento passível de ser examinado percorre o 

pensamento da civilização ocidental. 

A noção de que o fenômeno poético constitui uma 

pararrealidade contingente e verossímil é fundamental para a 

compreensão do problema aqui proposto. Contudo, Aristóteles não 

conheceu o romance moderno, portanto, deve-se realizar certas ressalvas 

na interpretação da poética aristotélica para a expressão do fenômeno 

poético na modernidade. O romance possui origens remotas e nem 

sempre ocupou espaço de destaque entre os gêneros literários. 
 

Somente com o declínio da poesia épica, a partir 
do início do século XVIII, a ficção em prosa, 

assumindo o papel da epopeia de expressar a 
totalidade da vida, passou a adquirir o estatuto 

de gênero literário. O romance, considerado o 
filho bastardo da epopeia, tornou-se, então, a 

forma literária que melhor exprimia os anseios 
da nascente burguesia, produto das revoluções 

Comercial e Industrial, que derrubaram o 
absolutismo político e cultural. Literatura não 

mais destinada a um pequeno círculo de gente 
culta, mas à classe média, ávida de encontrar 

consignados em forma de arte seus problemas 
existenciais, suas lutas, suas aspirações 

(D’ONOFRIO, 1995, p. 117). 

                                                                                                                                 
ação se organize como se se desse na realidade, isto é, segundo uma coerência 
relativa, semelhante à que preside os eventos da vida diária. Portanto, 

verossimilhança interna à própria obra, não enquanto relação com o mundo 
real” (MOISÉS, 1974, p. 90). 
8  “Glosado, comentado, refutado, distorcido, o conceito aristotélico 
predominou até o século XVIII, e nas duas últimas centúrias pode-se dizer que a 

sua validade intrínseca permaneceu, apesar de/ou graças aos novos instrumentos 

que vêm sendo empregados no exame da problemática literária” (MOISÉS, 
1984, p. 26). 
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Enquanto fenômeno poético, o romance possui suas qualidades 

de ficcional e verossímil, engendrando uma pararrealidade que é um 

universo possível. Diferencia-se da epopeia clássica por apresentar uma 

temática variada que não se restringe a narrar a “ação heroica de tipos 

ilustres, fundamentando-a em princípios absolutos, força guerreira, 

soberania jurídico-religiosa, virtude fecunda” (HANSEN, 2008, p. 17). 

O protagonista do romance pode muito bem ser um homem comum sem 

nenhuma nobre missão a cumprir. A difusão do romance moderno 

também é maior comparada à epopeia dos séculos precedentes. Com o 

romance a classe média passa ter um maior acesso às obras literárias. E 

este é um fato importante a se considerar, sobretudo porque este 

acontecimento causou impacto na sociedade francesa do século XVIII. 

“A emergente intelligentsia possuía, além da aristocracia, também um 

numeroso público burguês. A própria  intelligentsia, como outras 

formações de classe média, foi assimilada pelo círculo da corte” 

(ELIAS, 1994, p.52).O público leitor na sociedade francesa era 

considerável nas décadas anteriores à Revolução. Voltaire, Rousseau, 

Diderot, Montesquieu e outros escritores tinham suas ideias difundidas 

na sociedade francesa através de obras literárias e políticas. 

Esta sociedade francesa do século XVIII será também analisada 

por Sade. E para se compreender a visão sadiana sobre esta sociedade e 

suas intrínsecas relações de poder, deve-se ter em consideração que seus 

escritos são arte literária, suas obras como pararrealidades com leis 

imanentes. Este universo fictício adquire vida tanto a partir do texto, 

como da cumplicidade do leitor que participa da fantasia. Nesse sentido, 

a literatura é “expressão de uma experiência do escritor através do 

enunciado de uma série de símbolos capazes de evocar na mente do 

leitor adequadamente qualificado uma experiência controlada, análoga, 

embora não idêntica, à do escritor” (POLLOCK, 1965, p. 96). É, 

portanto, uma forma de conhecimento, tal como as ciências ou a 

filosofia. Mas um conhecimento que emprega signos polivalentes por 

palavras. A linguagem da literatura é conotativa9 “mas na medida em 

que a denotação constitui obrigatoriamente o primeiro dos sentidos 

                                                             
9 “O termo conotação deve ser reservado para sentidos de uma palavra ou de 

uma expressão que podem existir virtualmente na experiência que temos da 
coisa designada por essa palavra, ou nas associações que nascem do uso que se 

faz dessa palavra na linguagem em geral, mas que só se atualizam por seu 
emprego particular num certo discurso. A conotação é um sentido que só advém 

numa dada situação e por referência a um certo contexto” (LEFEBVRE, 1975, 
p. 58). 
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propostos pelo contexto, a linguagem literária desenvolve-se como uma 

constelação de signos carregada duma enorme taxa de subjetividade” 

(MOISÉS, 1984, p. 35). Conhecido o sentido denotativo das palavras, 

vai-se além desta denotação para captar o poético conotativamente. 

 
Consequência do caráter conotativo da 

linguagem literária é que, para a inteligibilidade 
ou decodificação de um texto poético, não é 

suficiente apenas o conhecimento do código 
linguístico. Há necessidade do conhecimento do 

conhecimento de uma pluralidade de códigos: 
retóricos, místicos, culturais, etc., que estão na 

base da estrutura artístico-ideológica de uma 

obra literária. (D’ONOFRIO, 1995, p. 14). 

 A linguagem literária considera a mensagem enquanto tal, não 

apenas o seu significado, articulando e configurando significante e 

significado. Desta forma, a linguagem literária aceitas interpretações 

diversas e, inclusive, ambiguidades, não somente em relação a 

mensagem em si como também “(...) o emissor (ambiguidade entre autor 

e eu poemático), o destinatário (ambiguidade entre leitor textual e 

virtual), o referente (ambiguidade entre realidade material e realidade 

ficcional)” (D’ONOFRIO, 1983, p. 13). Através de uma linguagem 

metafórica e intuitiva, a literatura consegue expressar algo sobre o 

mundo e a condição humana. Deforma a realidade para expressar algo 

sobre a mesma. Desta maneira, a literatura é também forma e substância 

cognitiva com finalidade pedagógicas e educativa. 

 
De onde a Literatura empregar palavras 

polivalentes como expressão dos conteúdos da 
imaginação ou da ficção. Por outros termos, é 

um tipo de conhecimento fundado na 
imaginação, expresso pela palavra escrita e/ou 

comunicada oralmente, de valor multívoco e 
individual. Em suma: Literatura é a expressão 

dos conteúdos da ficção, ou da imaginação, por 
meio de palavras de sentido múltiplo e pessoal 

(MOISÉS, 1984, p. 38).   

Por se tratar da imaginação, a literatura cria imagens. Estas, por 

sua vez, seriam representações mentais de realidades sensíveis. Os 

vocábulos no interior da obra seriam, portanto, representações 

“objetivas” destas imagens. A literatura forneceria, assim, um tipo 
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específico de experiência fundada na imaginação, produzindo formas de 

vida possíveis. O leitor “vive” estas vidas diferentes da sua própria e 

enriquece a visão sobre a realidade exterior. Deste modo, não se trata do 

estudo da palavra pela palavra, mas “(...) da palavra como intermediário 

entre o leitor e um conteúdo de ideias, sentimentos e emoções que nela 

se coagula” (MOISÉS, 1974, p. 26). Ao ir além da lógica do discurso 

formal, a linguagem literária transforma continuamente as relações das 

palavras consigo mesmas e, também, destas em relação ao leitor. A 

partir de palavras comuns, a linguagem literária recria estas palavras, 

engendrando novas relações com a realidade. 

 
A linguagem literária não se afirma em oposição 

à linguagem normal, mas é uma sobreposição de 
linguagens, em que se manifestam estruturas 

complexas. O plano da expressão e o plano do 
conteúdo do sistema linguístico denotativo não 

são anulados mas trespassados pelo acréscimo 
de significados conotativos conferidos a 

significantes normalmente monovalentes e/ou de 
significantes novos para expressarem o mesmo 

significado. Deste cruzamento resulta a 
plurissignificação e a ambiguidade da linguagem 

poética que põem em xeque o aspecto 
monolítico, unívoco e monológico do sistema 

linguístico normal, renovando e atualizando 
constantemente as possibilidades expressivas da 

linguagem humana (D’ONOFRIO, 1983, p. 16). 

Além das novas relações com as palavras e significados, salienta-se 

também as especificidades entre o plano da enunciação e o plano de 

enunciado. “O texto romanesco desdobra-se como espaço de 

experimentação, de configurações variadas, de recursos múltiplos, que 

substituem a unidade do enunciador pela pluralidade dos enunciados” 

(SCHULER, 2000, p. 19). Essa pluralidade deve ser decodificada para 

poder dialogar com as ideias de seu tempo. Similarmente, há a 

consideração de que a voz do narrador ou a voz dos personagens não 

possui identidade necessária com a voz do escritor. “O narrador é um ser 

ficcional autônomo, independente do ser real do autor que o criou. As 

ideias, os sentimentos, a cosmovisão do narrador de um texto literário 

não coincidem necessariamente com o ponto de vista do autor” 

(D’ONOFRIO, 1995, p. 54). A consideração dos signos polivalentes 

presentes na obra requer uma interpretação da multiplicidade para 
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extrair algum conteúdo passível de ser analisado em relação à história 

das ideias. Portanto, fica claro que o discurso dos personagens no 

interior da obra sadiana não representa o que o Sade pensa efetivamente. 

O sujeito da enunciação não é o Marquês, mas o narrador, que é um ser 

fictício autônomo. E esta compreensão é fundamental para que se 

consiga investigar o pensamento sadiano. Desse modo, a análise literária 

das obras de Sade se mostra deveras importante para a compreensão das 

ideias do referido autor sobre a natureza, o homem ou a política, por 

exemplo. Considerada as especificidades da obra literária e sua 

respectiva proficuidade para o debate proposto, resta ainda estabelecer 

de que possíveis maneiras podem ocorrer esta relação entre a literatura e 

o pensamento político. A partir da consideração da existência de saberes 

diversos que se entrelaçam, almeja-se elaborar reflexões acerca de 

distinções e mútuas compreensões entre três formas diferentes a 

autônomas de pensamento. Arte, Filosofia e Ciência traçam planos a 

partir do caos. A seguir, busca-se pensar sobre estas possíveis relações a 

fim de alcançar um entendimento mais profundo da obra sadiana. 

 

2.3 CONHECIMENTO E CRIAÇÃO 

 
A fim de justificar a presença da obra literária para a 

compreensão de um determinado posicionamento político e filosófico, 

elabora-se questões presentes em O que é a Filosofia? de Gilles Deleuze 

e Félix Guattari que contribuirão para situar o debate a respeito das 

possibilidades de cruzamentos entre distintas esferas de saberes que 

podem complementar e incrementar uma visão sobre um determinado 

aspecto da realidade. Através de planos distintos, ciência, arte e filosofia 

tentam pensar a relação do acontecimento com o virtual. Tais saberes, 

por ocuparem diferentes planos, não apresentam relação filiativa, nem 

de dependência, muito menos hierárquica. Pensar através de planos e 

processos de territorialização/desterritorialização permite uma busca dos 

pontos de encontro de certas linhas de intensidade que se cruzam. Esse 

viés torna-se interessante, sobretudo, em dois pontos. Primeiramente, 

porque a obra de Marquês de Sade é marcada por um certo hibridismo. 

Suas obras são literárias, porém, como afirmado anteriormente, Sade 

está constantemente dialogando com outras vertentes de pensamento. 

Suas obras apresentam reflexões filosóficas em diversos níveis, de tal 

modo que é comum a caracterização de sua obra como literatura 

filosófica. Nesse sentido, Deleuze e Guattari oferecem uma interessante 

possibilidade de compreensão acerca do cruzamento entre arte e 
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filosofia que possibilita uma melhor compreensão interna da obra 

sadiana. O outro aspecto interessante a respeito desta temática é devido 

ao objetivo de situar o pensamento de Sade no interior do pensamento 

político. Dessa forma, considera-se a análise das ideias políticas 

discursivamente através de um plano de referência com variáveis 

relativamente independentes. Procedendo desta forma, considera-se a 

atualização do estado de coisas, procedimento do plano referencial 

científico, sem olvidar que este procedimento está lidando com uma 

literatura filosófica. O procedimento de análise de tais ideias considera 

também sua relação com um plano de imanência filosófico e o auxílio 

de conceitos a fim de refletir o acontecimento por um viés ampliado. Por 

fim, busca-se interpretar os pontos de cruzamento entre as linhas dos 

planos distintos e, assim, tentar efetuar uma compreensão teórica sobre 

o pensamento de Marquês de Sade, considerando, além do 

posicionamento das diversas correntes em questão, a relação do virtual10 

com o acontecimento. 

Ainda antes de tratar da análise da obra sadiana, é profícuo mais 

alguns apontamentos sobre como tratar essa obra. Tomemos novamente 

a consideração da tentativa de se compreender um romance filosófico, 

um gênero híbrido11, portanto, e sua relação com as teorias filosóficas e 

políticas do período. Em O que é a Filosofia?, Gilles Deleuze e Félix 

Guattari oferecem uma interessante interpretação sobre a Filosofia, sua 

distinção e relação com outros saberes, sobretudo com a ciência e a arte.  

 
Não se pode desprezar a quantidade e a 

qualidade dos textos de Deleuze sobre arte e 
literatura. Não se pode esquecer a utilização que 

alguns de seus escritos fazem de teorias 
científicas. Seu pensamento não se restringe à 

consideração do texto filosófico: fazer filosofia é 

                                                             
10 “A virtualidade pré-existe no sentido apenas em que tem plena realidade, 

antes de ser actualizada, num campo transcendental ou num plano de imanência 
(...). O virtual actualiza-se, mas não esgota a sua virtualidade nessa 

actualização. Uma coisa ou um ‘vivido’ actual é biface, continua a emitir 
partículas virtuais que reenviam para camadas cada vez mais vastas do virtual 

(passado)” (GIL, 2008, p. 249). 
11 Ao indicar as várias formas romanescas do século XVIII, Borges corrobora: 

“os gêneros não apenas são muitos como também parte desses romances 
apresentam uma estrutura híbrida, com mais de um ou vários gêneros 

condensados. As obras de Sade pertencem a esse grupo” (BORGES, 1999, p. 
209). 
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muito mais do que repetir ou repensar filósofos. 
Quando, porém, ele estuda o discurso científico 

ou as expressões artísticas e literárias, jamais 
tem por objetivo fazer filosofia das ciências, das 

artes ou da literatura. Pois, para ele, a filosofia 
não é uma reflexão sobre a exterioridade da 

filosofia, uma reflexão sobre domínios ou áreas 
extrínsecas ao discurso filosófico; ela é um 

processo de criação (MACHADO, 2009, p. 12).  

O pensamento se distingue da reflexão e é considerado como 

criativo. Tal processo de criação é característica do pensar filosófico, 

mas também do científico e artístico. A filosofia estabelece um corte no 

caos. Neste corte, extrai-se alguma consistência do caos e, 

simultaneamente, conserva-se a velocidade infinita do mesmo. Logo no 

início das reflexões, os autores afirmam que a filosofia é a arte de criar, 

formar, inventar conceitos. Não se trata de atribuir uma forma a estes ou 

encontrá-los no mundo, mas de criá-los. Não se trata, portanto, de 

contemplação e reflexão, mas de criação ativa e incessante de conceitos. 

E, visto que toda criação é singular, o conceito seria uma invenção 

filosófica dotada de singularidade. E, enquanto criação “(...) do ser vivo 

à obra de arte, desfruta por isso mesmo de uma autoposição de si, ou de 

um caráter autopoiético pelo qual ele é reconhecido” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 20). O conceito é uma multiplicidade que envolve 

articulação, corte e superposição, formando um todo fragmentário12. 

Seus componentes heterogêneos não se separam, apesar de sua realidade 

incorpórea. Mesmos distintos, estes componentes são inseparáveis, 

finitos e fornecem a consistência do próprio conceito. “É que cada 

componente distinto apresenta um recobrimento parcial, uma zona de 

vizinhança ou um limite de indiscernibilidade com um outro 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 27). Herdeiros do pensamento 

heraclítico, Deleuze e Guattari sustentam que a realidade é devir. Desse 

modo, o conceito também possui o seu devir. Contudo, sua 

incorporalidade, limites e devires não remontam à coisa-em-si ou à 

                                                             
12 “Um conceito é um todo fragmentado, uma totalidade fragmentária. Isto 
significa que, em vez de ser algo simples, o conceito é uma multiplicidade, uma 

articulação de elementos, de componentes, eles mesmos conceituais, distintos, 

heterogêneos, mas inseparáveis, intrinsecamente relacionados, agrupados em 
zonas de vizinhança ou de discernibilidade” (MACHADO, 2009, p. 16). 
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essência de algo. O conceito fala do acontecimento13, que é um entre-

tempo que coexiste com o instante, mas não diz de maneira discursiva 

nem elabora proposições. 
O conceito filosófico não se refere ao vivido, por 
compensação, mas consiste, por sua própria 

criação, em erigir um acontecimento que 
sobrevoe todo o vivido, bem como qualquer 

estado de coisas. Cada conceito corta o 
acontecimento, o recorta a sua maneira. A 

grandeza de uma filosofia avalia-se pela 
natureza dos acontecimentos aos quais seus 

conceitos nos convocam, ou que ela nos torna 
capazes de depurar em conceitos. Portanto, é 

necessário experimentar em seus mínimos 
detalhes o vínculo único, exclusivo, dos 

conceitos com a filosofia como disciplina 

criadora (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 47). 

O conceito é considerado um ponto de coincidência ou 

condensação dos próprios elementos que constituem sua 

endoconsistência. Este ponto percorre seus próprios componentes, que 

seriam traços intensivos que se particularizam como um possível. Este 

movimento intensivo de um centro de vibração segue na velocidade 

infinita por um ponto em sobrevoo. 

Além de inventar conceitos, a filosofia também traça um plano. 

Este plano é imanente e meio indivisível povoado pelos conceitos. “O 

plano de imanência é um plano de transformação do caos em 

intensidades e mundos sempre novos, que nada perderam da força 

excessiva do caos” (GIL, 2008, p. 91). O plano imanente é fractal e 

                                                             
13  “O acontecimento não é de maneira nenhuma o estado de coisas, ele se 
atualiza num estado de coisas, num corpo, num vivido, mas ele tem uma parte 

sombria e secreta que não para de se subtrair ou de se acrescentar à sua 
atualização: contrariamente ao estado de coisas, ele não começa nem acaba, mas 

ganhou ou guardou o movimento infinito ao qual dá consistência. É o virtual 
que se distingue do atual, mas um virtual que não é mais caótico, tornado 

consistente ou real sobre o plano de imanência que o arranca do caos. Real sem 
ser atual, ideal sem ser abstrato. Diríamos que ele é transcendente, porque 

sobrevoa o estado de coisas, mas é a imanência pura que lhe dá a capacidade de 
sobrevoar-se a si mesmo, em si mesmo e sobre o plano (...). O acontecimento é 

imaterial, incorpóreo, invivível: a pura reserva” (DELEUZE; GUATTARI, 
1992, p. 186). 
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intuitivo, enquanto o conceito é superfície e intensivo14. Para serem 

inventados, os conceitos filosóficos dependem da intuição, enquanto 

envolvimento dos movimentos infinitos do pensamento. Nesse sentido, 

o plano é pré-filosófico e está pressuposto enquanto forma pela qual os 

conceitos se relacionam a si mesmos com uma compreensão não-

conceitual. “O plano envolve movimentos infinitos que o percorrem e 

retornam, mas os conceitos são velocidades infinitas de movimentos 

infinitos, que percorrem cada vez somente seus próprios componentes” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 45). Há uma cumplicidade entre o 

caos e o plano imanente onde o movimento infinito do primeiro é 

dirigido para as velocidades do conceito. O conceito, além de certa 

elasticidade, necessita de um meio fluído. Os conceitos, dessa forma, 

ocupariam cada parte do plano, sendo eles as próprias regiões do plano. 

E o plano, algo não pensável, mas a imagem do pensamento, oferecem 

suporte aos conceitos. O plano é intuitivo e os conceitos são intensivos. 

A outra característica fundante da filosofia seria o da invenção 

de personagens conceituais. Estes nem sempre se mostram nítidos, mas 

estão lá. Os personagens conceituais podem descrever um plano de 

imanência de um pensador e contribuir na formulação de conceitos. 

Através deles, não somente se pensa os conceitos, mas se sente e se 

percebe os mesmos. Isto não significa que o personagem conceitual seja 

favorável ao pensamento deste autor, o personagem pode ser também 

um opositor do pensador em questão, mas que ainda assim, contribui na 

descrição de um plano de imanência. Sócrates é um personagem 

conceitual de Platão tal como Zaratustra é um personagem conceitual de 

Nietzsche. Tanto em um caso como no outro, o personagem é um agente 

da enunciação e opera os movimentos que descrevem o plano de 

imanência, contribuindo na própria criação dos conceitos. “Os 

personagens conceituais constituem os pontos de vista segundo os quais 

planos de imanência se distinguem ou se aproximam, mas também as 

condições sob as quais cada plano se vê preenchido por conceitos do 

mesmo grupo” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 92). Os conceitos 

não são deduzidos somente a partir do plano. É necessário o personagem 

conceitual e seu ponto de vista para criar o conceito sobre o plano, assim 

como para criar o próprio plano. 

                                                             
14 “A imanência acarreta necessariamente a criação de conceitos, porque a 
crítica já não tem referentes transcendentes (essências, valores), mas avalia 

apenas através das intensidades que a arrebatam e que ela cria. Está portanto 

condenada à criação de conceitos, segundo uma lógica das intensidades” (GIL, 
2008, p. 166). 
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Em suma: a filosofia traça um plano pré-filosófico imanente, 

inventa personagens conceituais pró-filosóficos e os faz viver e cria 

conceitos consistentes. “Traços diagramáticos, personalísticos e 

intensivos (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 101), portanto. 

Apresentada estas noções básicas da filosofia, é possível 

estabelecer alguns cruzamentos da mesma com outras esferas do saber, 

ou, com outros planos. A ciência também traça um plano. Contudo, não 

seu plano não é imanente, mas referencial. Em seu plano referencial não 

há conceitos, há funções apresentadas como proposições sob a forma 

discursiva. Através da função a ciência comunica. Mas uma diferença 

mais significativa entre a filosofia e a ciência é sobre a relação quem 

ambas efetuam com o caos15. O caos seria caracterizado pela velocidade 

infinita que as determinações se esboçam e se esvaem. Não de uma à 

outra, mas a impossibilidade de uma determinar a outra. O caos caotiza 

e é marcado pelo devir. “O devir não produz outra coisa senão ele 

próprio. É uma falsa alternativa que nos faz dizer: ou imitamos, ou 

somos. O que é real é o próprio devir, o bloco de devir, e não os termos 

supostamente fixos pelos quais passaria aquele que se torna” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 19). No entanto, a ciência busca 

referenciar o caos e rejeita os movimentos e velocidades infinitas. 

Incessantemente nascendo e se esvaindo, o caos se apresenta como um 

virtual que contém todas as possibilidades. As formas possíveis surgem 

e desaparecem sem nenhuma referência ou objetivo. A ciência 

referencia este caos de modo a atualizá-lo. E ao congelar este instante 

por meio de uma desaceleração, a ciência pode atualizar o caos por 

funções e penetrá-lo por proposições. Limitando o caos, a ciência 

fornece possibilidades de apreensão de fragmentos do mesmo em 

instantes determinados e partir disso elaborar proposições discursivas. 

Atualiza-se um estado de coisas enquanto função: “é uma variável 

complexa que depende da relação entre duas variáveis independentes ao 

menos” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 154). De modo bastante 

                                                             
15 “O que caracteriza o caos, com efeito, é menos a ausência de determinações 

que a velocidade infinita com a qual elas se esboçam e se apagam: não é um 
movimento de uma a outra mas, ao contrário, a impossibilidade de uma relação 

entre duas determinações, já que uma não aparece sem que a outra tenha já 
desaparecido, e que uma aparece como evanescente quando a outra desaparece 

como esboço. O caos não é um estado inerte ou estacionário, não é uma mistura 
ao acaso. O caos caotiza, e desfaz no infinito toda consistência, sem perder o 

infinito no qual o pensamento mergulha” (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 
53). 
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diverso, a filosofia não referencia o caos. A filosofia tenta guardar estas 

velocidades infinitas. Assim, ganha consistência e fornece consistência 

ao virtual por meio de conceitos. E conceitos não são funções. Se o 

primeiro possui uma inseparabilidade das variações, o último apresenta 

independência de variáveis em relações condicionáveis. No primeiro 

encontramos uma razão contingente e no segundo uma razão necessária. 

Desse modo, a filosofia busca extrair um acontecimento consistente do 

estado de coisas por meio de conceitos enquanto a ciência atualizaria o 

acontecimento em um estado de coisas a partir de funções. Nesta 

atualização, perde-se as velocidades infinitas. Desacelera-se e se impõe 

um limite ao caos. E se a filosofia possui o seu personagem conceitual 

para contribuir na criação dos conceitos, a ciência possui um observador 

parcial que deve perceber e experimentar o fenômeno. “Os observadores 

parciais ideais são as percepções ou afecções sensíveis dos próprios 

functivos” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 156). Não se opõe o 

conhecimento sensível ao científico, pois a sensibilidade habita sistemas 

de coordenadas relativas à ciência. O observador parcial percebe e 

experimenta, não como um homem, mas com as percepções e afecções 

das coisas a serem pesquisadas. 

A arte, por sua vez, conserva. E conserva a si mesma enquanto 

durar o material de que é feita. Pela obra de arte, um ser de sensação, 

segundo Deleuze e Guattari, se conserva um bloco de sensações. Este 

seria um composto de perceptos e afectos16. Os perceptos são entendidos 

enquanto paisagem anterior ao homem, ou ainda, paisagens não 

humanas da natureza. E os afectos seriam os devires não humanos que 

atravessam o homem. “Os perceptos não mais são percepções, são 

independentes do estado daqueles que os experimentam; os afectos não 

são mais sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que são 

atravessados por eles” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 194). Desse 

modo, concebem a arte como linguagem dos sentidos expressa de 

múltiplas formas. Perceptos e afectos são seres autônomos, tal como a 

obra de arte, que existe por si mesma. O artista cria os blocos de afectos 

e perceptos, mas este ser de sensação mantém-se por si mesmo 

                                                             
16 “Não se confundirá, entretanto, uma afecção e um afecto. Chorar ou fazer 
chorar é uma produção de afecção, enquanto que o sorriso de uma personagem 

de uma pintura é um afecto. Um afecto é a produção de uma coisa que dela de 

desvincula para devir independente, ou para ser um bloco de sensações” (LINS, 
2004, p. 29). 
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independente do criador17. No caso da literatura, as palavras e a sintaxe 

são o material que produzem afectos. O romancista inventa afectos 

desconhecidos e os apresenta pelo devir dos personagens.  

 
A arte é a linguagem das sensações, que faz 

entrar nas palavras, nas cores, nos sons ou nas 
pedras. A arte não tem opinião. A arte desfaz a 

tríplice organização das percepções, afecções e 
opiniões, que substitui por um monumento 

composto de perceptos, de afectos e de blocos de 
sensações que fazem as vezes de linguagem. O 

escritor se serve de palavras, mas criando uma 
sintaxe que as introduz na sensação, e que faz 

gaguejar a língua corrente, ou tremer, ou gritar, 
ou mesmo cantar (DELEUZE; GUATTARI, 

1992, p. 208). 

O composto de perceptos e afectos é erigido enquanto 

monumento18 que, por sua vez, encarna o virtual. Este monumento, o 

que se conserva, seria um finito que, contudo, almeja restituir a 

infinitude do caos. O interlocutor interno da arte não seria um 

personagem conceitual, tampouco um observador parcial, mas uma 

figura estética. Esta não é retórica, é sensação. Se define por perceptos, 

afectos, paixões e, tal como a filosofia, por devires. Mas não um devir 

conceitual. Trata-se de um devir sensível, que ocorre quando algo ou 

alguém não cessa de devir-outro. A arte também traça um plano. Este 

seria um plano de composição que coexiste e é habitado pela sensação 

composta da arte. 

Para resumir estes últimos parágrafos, é interessante ouvir as 

palavras de Deleuze e Guattari. 

 

                                                             
17 “Para Deleuze, a arte é sinal de uma paixão mortal e de um desejo eterno, mas 
estas afecções são contra-efetuadas em um trabalho ativo sobre a matéria 

sensível, em uma produção de formas vitais onde as sensações e as emoções 
tomam uma consistência objetiva independente de toda vivência subjetiva. Para 

marcar esta independência, Deleuze chama estas ‘vivências objetivas’ de 
afectos e perceptos” (GUALANDI, 2003, p. 103). 
18 E os autores explicam: “Monumento aqui não é o que comemora o passado, é 
um bloco de sensações presentes que só devem a si mesmas sua própria 

conservação, e dão ao acontecimento o composto que o celebra” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1992, p. 218). 
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O que define o pensamento, as três grandes 
formas do pensamento, a arte, a ciência e a 

filosofia, é sempre enfrentar o caos, traçar um 
plano, esboçar um plano sobre o caos. Mas a 

filosofia quer salvar o infinito, dando-lhe 
consistência: ela traça um plano de imanência, 

que leva até o infinito acontecimentos ou 
conceitos consistentes, sob a ação de 

personagens conceituais. A ciência, ao contrário, 
renuncia ao infinito para ganhar a referência: ela 

traça um plano de coordenadas somente 
indefinidas, que define sempre estados de coisas, 

funções ou proposições referenciais, sob a ação 
de observadores parciais. A arte quer criar um 

finito que restitua o infinito: traça um plano de 

composição que carrega por sua vez 
monumentos ou sensações compostas, sob a 

ação de figuras estéticas (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 233). 

Para estes pensadores arte, filosofia e ciência são formas de 

pensamento. Além disto, estas três formas de pensamento são criativas, 

cada uma à sua maneira. Inexistindo relações causais, hierárquicas ou de 

dependência entre as mesmas, estes saberes traçam planos autônomos 

que podem se cruzar em seus respectivos movimentos. A caracterização 

destes saberes não possui aqui um intuito sectarista, mas justamente 

indicar, a partir deste aparato, acerca da possibilidade de cruzamento 

entre distintos saberes. As três utilizam alguma linguagem. E cada uma 

retira algo diferenciado da linguagem, seja conceitos, prospectos ou 

perceptos, que definem tanto suas diferenças quanto suas 

complementariedades através de seus cruzamentos perpétuos. Mesmo 

atribuindo relativo destaque à diferenciação entre conceitos e funções, 

Deleuze e Guattari assumem que “(...) entre multiplicidades científicas e 

filosóficas, discursivas e intuitivas, extensionais e intensivas, está apta a 

julgar também a correspondência entre a ciência e a filosofia, sua 

eventual colaboração, sua mútua inspiração (DELEUZE; GUATTARI, 

1992, p. 165). Há experiência e experimentação nos dois âmbitos. Além 

disso, há em ambas um “eu não sei” que é tornado positivo e criador. E 

mesmo com a diferenciação entre conceito e função, Deleuze e Guattari 

também apontam para a existência de híbridos exemplificados como 

frege-husserlianismo e wittgenstein-heideggerianismo. Conceitos e 

funções, a partir de linhas próprias, cruzam-se, não em sua constituição, 
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mas após sua maturação. Os autores afirmam que a filosofia precisa da 

ciência visto que ela “(...) cruza sem cessar a possibilidade de conceitos, 

e porque os conceitos comportam necessariamente alusões à ciência 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 208). Arte e filosofia também se 

cruzam em um devir que as leva a ambas. Zaratustra novamente entra 

em cena como exemplo, por ser, além de um personagem conceitual, 

uma figura estética. Existem conceitos de afectos e afectos de conceitos. 

“O plano de composição da arte e o plano de imanência da filosofia 

podem deslizar um no outro, a tal ponto que certas extensões de um 

sejam ocupadas por entidades do outro” (DELEUZE; GUATTARI, 

1992, p. 89). Um pensador poderia, dessa forma, traçar um plano de 

imanência novo, povoado por instâncias poéticas, musicais, pictóricas, 

etc. E a própria história da filosofia, quando produz a semelhança de um 

plano e conceitos de um pensador específico, pode realizar tal tarefa, 

tanto por meios filosóficos como por meios estéticos. Enfim, filosofia, 

arte e ciência se cruzam e entrelaçam, mas sem síntese nem 

identificação. “Um rico tecido de correspondências pode estabelecer-se 

entre os planos” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 255). Três formas 

de pensamento caóides que trazem variações, variáveis ou variedades. 

Pode-se pensar por conceitos, funções ou sensações. Trata-se de vias 

diferentes e que se entrelaçam sem nenhuma síntese ou identificação. 

Nesta rede entrelaçada há sensações de conceitos e funções, como 

funções de sensações ou conceitos e também conceitos de funções ou 

sensações. “E um dos elementos não aparece, sem que o outro possa 

estar ainda por vir, ainda indeterminado ou desconhecido. Cada 

elemento criado sobre um plano apela a outros elementos heterogêneos, 

que restam por criar sobre outros planos: o pensamento como 

heterogênese” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 234). O pensamento 

seria um sistema de relações entre elementos heterogêneos onde há 

convergência e intersecções do conceito com elementos não conceituais, 

em funções, cores, imagens ou sons. E Deleuze realiza isso em seu 

próprio pensamento, que utiliza deveras a literatura para pensar 

conceitos.  

A partir do referencial de Deleuze e Guattari, é possível 

elaborar reflexões sobre uma obra literária, enquanto um monumento, 

bloco de sensações que se conserva. Pensar os saberes enquanto planos, 

ao invés de considerá-los como esferas separadas e sem contato, permite 

uma compreensão de um objeto estético híbrido, como é o caso de uma 

literatura filosófica, sem com isso submeter uma forma de pensamento à 

outra. Se não há hierarquias ou dependências entre as mesmas, mas 

linhas de intensidade que por vezes se cruzam, é possível procurar estes 
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pontos de cruzamentos e entrelaçamentos sem que com isso esta obra se 

torne estritamente filosófica ou estritamente estética. E isso ocorre 

respeitando a singularidade das formas de pensamento, sem a 

necessidade de desfigurar ou deturpar planos, conceitos ou 

monumentos. Ao localizar os pontos de cruzamento dos planos, é 

possível produzir uma infinidade de questões sobre a obra. Neste ponto, 

desta pesquisa especificamente, a partir de uma compreensão estética e 

filosófica da obra, contornando o bloco de sensações e os conceitos, 

encontrando personagens conceituais e figuras estéticas, se propõe a 

atualizar estes devires em um plano de referência. Ao atualizar o caos 

em um plano de referência, os conceitos extraídos bem provavelmente já 

não serão mais conceitos no sentido de que Deleuze e Guattari apontam. 

No entanto, cristalizada certas perspectivas da obra, estas poderão atuar 

funcionalmente através de relações entre termos independentes e 

variáveis. Encontramos no plano uma atualização da obra sadiana e uma 

série de functivos que passam a definir os termos entre si. Nesta série, 

encontram-se elementos relativamente condensados como Iluminismo, 

Romantismo, República, Monarquia, Idealismo, Materialismo, Ateísmo, 

Cristianismo, dentre outros. Neste ponto da pesquisa, a historicidade 

retorna à questão, sem deixar de lado a visão geofilosófica de planos. 

Enquanto funções em uma série, tais elementos precisam estar 

historicamente situados para poderem exercerem sua funcionalidade e 

poder, assim, definir melhor os termos em questão e atribuir as devidas 

correspondências. Dessa forma, extrai-se um determinado bloco de 

pensamentos e sensações da obra sadiana. Este bloco, advindo do 

deslizamento entre um plano imanente e um plano de composição, em 

sua condensação, pode oferecer alguma objetividade a ser excisada. 

Extraído este conteúdo do pensamento, almeja-se encontrar relações 

deste bloco com outros functivos no plano referencial. Dessa forma, há a 

tentativa de entender se há uma aproximação deste bloco com outras 

funções. A consideração da linguagem literária e da arte como bloco de 

sensações é fundamental para que não ocorra uma interpretação rasa das 

ideias de Sade, para que não se encontre identidades e certezas 

discursivas em uma obra de arte. A partir de um contato com a obra, 

enquanto obra, é possível extrair o pensamento do autor em maior 

profundidade e, assim, efetuar alguma compreensão dos problemas 

propostos.  Deleuze corrobora que a criação artística é “o ato de tornar 

visível o invisível, tornar audível o inaudível, tornar dizível o indizível – 

ou, para formular essa ideia em toda sua abrangência, tornar pensável o 

não-pensável” (MACHADO, 2009, p. 221). E através de uma linguagem 
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própria, e pela criação de um universo próprio, Sade nos mostra certos 

pensamentos sobre o impensável pela criação artística. Com a 

linguagem literária cria uma tensão em direção a algo além da 

linguagem convencional, um “de-fora” da linguagem, enquanto vida e 

saber relativos a um “desconhecido”. 

 
O procedimento de linguagem é uma condição, a 
condição genética das relações entre vida e 

saber, mas um “saber esotérico” que não é dado 
a qualquer um, que escapa do senso comum, do 

reconhecimento, criando novas possibilidades 
vitais, novas formas de existência. Não qualquer 

tipo de vida, mas uma “vida desconhecida”, com 
suas figuras intensivas não representáveis. Uma 

vida que não pode ser reconhecida – pois o 
reconhecimento implica o privilégio da 

identidade -, inapreensível no uso empírico da 
linguagem, unicamente acessível a um “saber 

esotérico”; uma vida constituída por forças 
informais, intensidade, singularidade, 

virtualidade. A literatura diz respeito à 
intensidade, é uma captura de forças, e se sua 

linguagem afronta “as figuras de uma vida 
desconhecida e de um saber esotérico” é porque 

não se trata de uma relação de representação 
entre o saber que ela cria e a vida, mas de uma 

síntese disjuntiva de heterogêneos (MACHADO, 

2009, p. 212). 

Dizendo o que o discurso formal não suporta dizer, a literatura 

alcança possibilidades de vida que propiciam o enriquecimento da visão 

sobre o cosmo. A partir destas considerações, podemos situar de alguma 

forma a obra sadiana em um contexto que seja capaz de estabelecer o 

pensamento de Sade como distinto e importante no pensamento político 

ocidental. Na sequência, esta pesquisa trata de abordar propriamente o 

pensamento de Marquês de Sade e indicar quem são seus possíveis 

interlocutores. 
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CAPÍTULO 3 

 

“Só me dirijo às pessoas capazes de me 
entender, e essas poderão ler-me sem 

perigo. Mate-me novamente ou aceite-me 
como eu sou, porque eu não mudarei. 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! Não foi 

a minha maneira de pensar que provocou 
a minha desgraça. Foi a maneira de 

pensar dos outros.” 

Marquês de Sade 

 

3.1 AS LUZES: RAZÃO E UNIVERSALIDADE 

 
É comum a atribuição aos setecentos, dentre outras 

características, como o século das Luzes. E não sem razão, pois o século 

XVIII é marcado fortemente pela presença da manifestação intelectual 

iluminista. O Marquês de Sade teve contato com parte considerável da 

literatura iluminista de sua época e apresentou em sua obra reflexos 

deste movimento, assim como a contestação de aspectos do mesmo. A 

fim de situar o pensamento de Sade em sua relação com a filosofia das 

Luzes, aponta-se, na sequência, algumas das características do 

Iluminismo. Sade manteve diálogo com ideias iluministas em sua obra. 

A partir da análise das principais ideias deste movimento, busca-se 

indagar a possibilidade de pertencimento ou repulsa de Sade a este 

movimento filosófico-intelectual. Evidentemente que o propósito no 

momento é de uma breve acentuação das características gerais deste 

movimento, visto que o iluminismo apresenta uma grande diversidade 

de ideias em seu âmago19.  

                                                             
19 “As ‘Luzes’ se identificam, no sentido filosófico do termo, com o 
desenvolvimento, a partir de meados do século, de um pensamento 

simultaneamente empirista e racionalista, cujos antecedentes são diversos, mas 

cuja forma positiva estava muito distanciada do aspecto de doutrina admitida 
por um grupo numeroso de adeptos. Cada um dos participantes do movimento 
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Ainda sobre a questão de se pensar a política através de obras 

literárias, pode-se corroborar que o século XVIII é assaz fértil para se 

refletir sobre esta relação. Muitos dos pensadores iluministas que 

pensavam sobre a situação social e política eram escritores de ficção. 

Um aspecto fundamental a se considerar sobre o pensamento do século 

XVIII é uma interpenetração do campo científico-filosófico com o 

artístico. Não há uma separação precisa destes saberes.  
 

A própria literatura do século XVIII em suas 

conexões com as ciências, é precisamente 
adquirida das ciências exatas não mais isoladas, 

como um objeto, do restante das atividades 

intelectuais e artísticas, mas que se difunda até o 
mais íntimo das exigências filosóficas e 

estéticas: o espírito científico não trata somente 
do conteúdo dos escritos filosóficos, mas 

também a forma dos mesmos (LAUNAY; 

MAILHOS, 1984, p. 90). 

E é importante abordar esta questão da interpenetração de 

saberes, pois, o pensador central deste trabalho escreve obras literárias. 

“O teatro e o laboratório dialogam um com o outro, e os saberes literário 

e científico, embora comecem a se tornar antagônicos, ainda mantém 

estreita convivência” (MORAES, 1994, p. 45). Considerada a 

multiplicidade de pensadores e correntes do século XVIII, este trabalho 

irá centrar a atenção no pensamento de Marquês de Sade. Contudo, visto 

que Sade está constantemente dialogando com as principais vertentes de 

pensamento da época, torna-se profícuo um apontamento a respeito de 

determinados pensadores e certos posicionamentos políticos do século 

XVIII. Analisada as bases filosóficas de Sade, sua concepção de homem 

e natureza, busca-se extrair pensamentos sobre a política e cotejar os 

mesmos em relação aos principais posicionamentos políticos da época. 

Coloca-se a questão da possibilidade de compreensão de um 

determinado posicionamento filosófico e político a partir de obras 

literárias.  

Pensar a situação da França no século XVIII, seja em seus 

aspectos estruturais, seja pela consideração estrita da epistemologia que 

a atravessava, seria um trabalho inesgotável se este não fosse 

devidamente delimitado. E mesmo se reduzíssemos todo o século XVIII 

                                                                                                                                 
das ‘Luzes’ julga dar sua contribuição decisiva; daí não faltarem os contrastes e 
as contradições” (FRANCASTEL, 1963, p. 341). 
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ao Iluminismo, ainda assim seria uma árdua tarefa devido à herança que 

o espírito das Luzes herdou, abrangendo vertentes diversas, e as várias 

tendências engendradas neste período conturbado. Racionalismo e 

empirismo, Descartes e Locke, universalistas e particularistas, idealistas 

e materialistas, Antigos e Modernos, racionalidade e sensibilidade, 

monarquistas e republicanos. Enfim, o século das Luzes abarca todas 

estas concepções, muitas vezes buscando um equilíbrio entre supostas 

oposições20. “Os ingredientes são antigos, no entanto sua combinação é 

nova” (TODOROV, 2008, p. 14). Também como expressão desta 

multiplicidade de ideias no bojo do século XVIII, podemos pensar que o 

mesmo, ainda que amplamente conhecido pelo século do Iluminismo, é 

também o século que engendra tendências Contra-Iluministas. “O século 

XVIII filosófico é estranho e disparatado” (CHATÊLET, 1974, p. 13). 

De modo geral, indica-se este período em questão como um tempo de 

ataque às concepções medievais e metafísicas. A Razão é incumbida de 

desmascarar o discurso teológico e fundar interpretações modernas a 

respeito da realidade. Substitui-se a equação “Deus/Mundo/Homem pela 

do sujeito cognoscente/natureza unificada/saber universal” 

(CHATÊLET, 1974, p. 13). A Razão não é mais aquela que busca 

pensar e legitimar a relação entre Deus e o Homem; trata-se de uma 

Razão crítica, cética em relação às superstições, ainda que não tão cética 

em relação às suas próprias capacidades. “A afirmação da imanência, 

típica do racionalismo moderno, privilegiando a dialética homem-

natureza, colocou em evidência o paradigma naturalista” (FALCON, 

1989, p. 32), no qual a natureza é considerada enquanto constituinte de 

certas leis que podem ser explicadas pela racionalidade. Este 

racionalismo naturalista implicou uma profunda ruptura com a visão 

tradicional da natureza teleológica. A Revelação e a transcendência 

perdem terreno para uma visão de mundo imanente, naturalista e 

antropocêntrica. 
A tendência geral do pensamento científico em 

meados do século era, por conseguinte, hostil à 
concepção de um universo estático, dependente 

da criação divina para a sua criação e 
viabilidade. A nova atitude acentuava a 

complexidade, a existência de anomalias na 
Natureza e a transformação revolucionária da 

própria Natureza ao longo de um imenso período 

                                                             
20 “As Luzes absorvem e articulam opiniões que, no passado, estavam em 
conflito” (TODOROV, 2008, p. 13). 
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de tempo. A ciência, por outras palavras, parecia 
ter dispensado a necessidade de Deus, como 

fator necessário na sua explicação do Universo 

(HAMPSON, 1973, p. 90). 

Os diversos paradigmas encontrados no século XVIII refletem a 

multiplicidade de pensamento da época. Contudo, sabe-se, o 

conhecimento, em sua forma discursiva, tende a reduzir o complexo ao 

simples e “(...) 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, 1992, p. 45). Nesta tentativa de identificar e moldar certos 

paradigmas, o Iluminismo consegue efetuar certas concepções que 

transcendem sua própria época e legam à posteridade ricos elementos 

epistemológicos que contribuíram significativamente para a 

consolidação da ciência moderna. A consideração de que o intelecto 

humano pode conhecer as leis da natureza implica em um grande 

otimismo dos pensadores em relação aos poderes da razão. A 

racionalidade é imanente tanto ao mundo quanto ao homem, portanto, 

bastaria encontrar o elo entre o sujeito e o objeto. Desse modo, o homem 

seria capaz de conhecer as leis que governam o universo. Pode-se 

ilustrar este otimismo do conhecimento através das palavras de 

D’Alembert: 
O nosso século é chamado o Século da Filosofia 
por excelência. Se examinarmos sem prevenção 

o estado atual dos nossos conhecimentos, não se 
pode deixar de convir que a filosofia registrou 

grandes progressos entre nós. A ciência da 
natureza adquire a cada dia novas riquezas; a 

geometria, ao ampliar os seus limites, 
transportou seu facho para as regiões da física 

que se encontravam mais perto dela; o 
verdadeiro sistema do mundo ficou conhecido, 

foi desenvolvido e aperfeiçoado. (...) Não 
obstante, a invenção e o uso de um novo método 

de filosofar, a espécie de entusiasmo que 
acompanha as descobertas, uma certa elevação 

de ideias que em nós suscita o espetáculo do 
universo, todas essas causas tiveram que excitar 

nos espíritos uma viva fermentação. (...) Uma 

nova luz sobre alguns objetos, uma nova 
obscuridade sobre vários, foi o fruto ou a 

consequência dessa efervescência geral dos 
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espíritos: tal como o efeito do fluxo e do refluxo 
do oceano é carregar para as praias alguns 

materiais e delas afastar outros (Apud 

CASSIRER, 1992, p. 20). 

Percebemos, a partir do relato de D’Alembert, o orgulho e a 

confiança no conhecimento desenvolvido neste século e a respectiva 

noção de progresso. A efervescência indica o poder do conhecimento no 

século das Luzes, que pululava em todos os cantos exigindo o 

esvanecimento da ignorância e de qualquer forma de tutela. Em busca 

de unidades, ou motor-comum desta fermentação, erigiu-se quase 

sempre a Razão como este motor que move as novas descobertas. “O 

século XVIII está impregnado de fé na unidade e imutabilidade da 

razão. A razão é única e idêntica para todo o indivíduo-pensante, para 

toda a nação, toda a época, toda a cultura” (CASSIRER, 1992, p. 23). 

Herdeira de Newton, Copérnico, Descartes, Locke e Kepler, a razão 

segue autoconfiante no decorrer do século XVIII. Em seu famoso texto 

“O que é o Esclarecimento?”, Immanuel Kant representa este ideal de 

razão do século das Luzes. 

 
Esclarecimento é a saída do homem da sua 
menoridade que ele próprio é culpado. A 

menoridade é a incapacidade de se servir do 
entendimento sem a orientação de outrem. Tal 

menoridade é por culpa própria se a sua causa 
não reside na falta de entendimento, mas na falta 

de decisão e de coragem em servir de si mesmo 
sem a orientação de outrem. Sapere Aude!21 Tem 

a coragem de te servires do teu próprio 
entendimento! Eis a palavra de ordem do 

Iluminismo (KANT, 1980, p. 11). 

Em Kant, a razão é entendida enquanto uma força capaz de 

libertar a humanidade de seus grilhões e proporcionar o progresso e a 

felicidade. A partir da utilização dos poderes racionais a humanidade 

poderia, na visão de Kant, caminhar progressivamente à emancipação na 

medida em que os seres humanos fossem se libertando das ilusões. 

“Para o pensamento iluminista, o progresso do conhecimento era 

inseparável da libertação dos espíritos no exercício da razão, que 

tornava manifesta a necessidade de mudanças sociais e políticas” 

                                                             
21 Termo em latim que significa “Ouse Saber!”. 
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(PATY, 2005, p. 34). O filósofo, além de homem de reflexão, é cidadão 

que age. As ideias não são apenas movimento de autoconsciência, mas 

são voltadas para a transformação da realidade. A razão seria 

responsável pela emancipação humana, pela saída de sua menoridade, 

de modo que este sujeito esclarecido possa escolher racionalmente seu 

destino de modo autônomo, sem depender de tutelas. Para efetuar-se 

autonomamente, a razão se desliga da tradição, superstição e outras 

autoridades. A consideração de “ousar” e “ter coragem” demonstra que 

esse espírito do cultivo da razão não é vista somente enquanto um 

espírito, enquanto ideia incorpórea ou estritamente a priori, mas é uma 

razão orgulhosa por seus feitos e que deve ser expandida para os demais 

sujeitos racionais. O cogito está presente, mas também está lá o saber 

que é poder baconiano. Temos a Enciclopédia como ilustração do saber 

racional que deve ser difundido para o progresso das Luzes, objetivando 

a sistematização do saber com a máxima exatidão empírica possível. 

Diderot e D’Alembert se preocupam que esses conhecimentos sejam 

levados para as gerações futuras através da Enciclopédia. Dotada de 

especulação e praticidade, o Iluminismo pretende atacar as superstições 

para a emancipação do gênero humano. Céticos em relação às 

superstições, mas confiantes na eficácia e no valor da razão. Herdeira de 

Descartes, busca a evidência intelectual. Herdeira de Newton, evoca 

uma filosofia da experimentação. 

O projeto das Luzes indica o conhecimento como libertador e 

propício ao desenvolvimento da autonomia do sujeito. Rejeita-se normas 

exteriores impostas para o cultivo de novas regras escolhidas pelos 

sujeitos esclarecidos. Segundo os critérios universalistas do iluminismo, 

todo homem é racional. Através da razão busca-se atingir os ideais de 

liberdade e autonomia. A consequência de não seguir normas externas 

impostas para a construção de novas regras pode ser vista em Do 
Contrato Social de Rousseau que confere ao povo o poder. Poder este 

inalienável. “O interesse comum, única fonte e legitimidade, se exprime 

no que Rousseau chama de vontade geral. Esta, por sua vez, se traduz 

em leis” (TODOROV, 2008, p. 51). E essas leis devem promover a 

igualdade de seus cidadãos sem desconsiderar as diferenças entre os 

mesmos. Para tal, propõe-se uma laicidade das instituições, que devem 

se mover por princípios racionais. Justiça, imprensa, economia e outros 

setores mais, deveriam, segundo o projeto iluminista, se guiar pelas 

luzes da razão. O Iluminismo não é ateu. Há diversos pensadores deístas 

de destaque no século das Luzes. Mas o poder absoluto com 

fundamentação religiosa é claramente um inimigo da autonomia do 

indivíduo. “O Deus dos deístas não intervém mais na história humana” 
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(LAUNAY; MAILHOS, 1984, p. 52). Nesse sentido, os pensadores 

iluministas propõem uma laicização do Estado para que o mesmo seja 

governado por leis racionais, válidas para todos. O sagrado não é 

eliminado. A tolerância religiosa deve ser preservada, mas os dogmas 

não têm espaço no projeto das Luzes. 

Contra qualquer tipo de tirania e poder abusivo sem 

justificativa, o Iluminismo pensa relações políticas novas que não sejam 

baseadas no arbítrio de um governante. Como tentativa de controlar 

poderes, a fim de que nenhum se sobreponha sobre o outro, 

Montesquieu propõe a separação dos mesmos. Essa separação visava o 

equilíbrio entre os mesmos em um sistema de freios e contra pesos no 

qual cada poder possuía autonomia, mas era limitado pelos outros. 

Dessa forma, evitava-se a tirania de um poder absoluto. E essa 

tolerância não se reflete somente entre executivo, legislativo e 

judiciário. Podemos pensar que as leis devem estar adequadas com o 

espírito de um povo. O espírito de uma nação seria uma totalidade 

concreta.  Ao pensar sobre a leis, Montesquieu se questiona se são fatos 

naturais ou convenções humanas. Apesar da distinção, não as separa 

totalmente. As leis seriam boas não somente porque estão adaptadas a 

um clima e governo específico, “(...) elas também são mais ou menos 

boas conforme elas respondem mais ou menos às exigências da natureza 

humana” (LAUNAY; MAILHOS, 1984, p. 68). E, ainda que esteja na 

contramão de diversos pensadores conterrâneos que optavam por um 

governo republicano, Montesquieu pensa que a monarquia seria um 

melhor regime, desde que nas condições acima propostas.    

Seguindo os mesmos ideais de crítica à tirania e apologia à 

liberdade do indivíduo, na economia, o pensamento iluminista, de modo 

geral, efetua críticas ao controle excessivo do Estado nas leis do 

mercado. “O século XVIII vê nascer as teorias liberais, segundo as quais 

o melhor meio de se desenvolver a produção é deixar livre os indivíduos 

e a concorrência (LAUNAY; MAILHOS, 1984, p. 72). François 

Quesnay e os fisiocratas do laissez-faire, laissez-passer propõem uma 

visão de relativa autonomia da vida econômica. Não caberia à 

arbitrariedade dos governantes intervir no ciclo econômico. “Deseja que 

estes estejam conscientes das leis deste, a fim de guiar-lhes os 

processos, em vez de baixar decretos desinformados ao sabor do 

capricho” (ELIAS, 1994, p. 58). A partir desta visão, os fisiocratas 

argumentam que a auto-regulação do mercado e o livre jogo de forças 

seria benéfico para produtores e consumidores. Contudo, corroboram a 

necessidade de processos auto-reguladores através de uma burocracia 
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esclarecida que compreenda racionalmente as leis econômicas. Nesta 

visão, “a circulação da riqueza está sujeita a leis ‘newtonianas’, 

suscetíveis de exploração e descobrimento, mas não de alteração; o 

progresso material não pode dissociar-se do progresso moral” 

(HAMPSON, 1969, p. 26). Se na questão filosófica, nas questões 

referentes ao homem, a política, há a ênfase na Razão e na liberdade, 

não seria diferente na esfera econômica. O projeto iluminista, 

enfatizando o poderio da razão esclarecida e a busca por autonomia, 

dilui estes aspectos para os diversos setores da existência humana. 

Com relação à moral, temos estes mesmos aspectos presentes. 

As concepções são diversas, contudo há como apontar algumas 

tendências. Ainda de acordo com os ideais de autonomia, o Iluminismo 

rejeita a moral cristã para reabilitar a natureza humana e fundar uma 

moralidade pautada em princípios racionais22. A virtude estaria 

relacionada com determinadas práticas de sociabilidade. Tanto a 

satisfação das paixões como a realização dos deveres para com o outro 

são virtudes, sobretudo quando harmonizadas. 
No âmbito da moral, a posição dos 

“philosophes” é igualmente muito distanciada do 
ceticismo. Eles não colocam em questão a 

possibilidade, para o homem, de reger sua 
conduta com base em princípios universalmente 

válidos, mas se propõem a dar à moral sua 
autonomia e independência, afastando-a do 

cristianismo que constituía até então seu 
principal fundamento e justificação. Despojada 

de toda disciplina, de toda ascese da fé religiosa, 
a moral deve, segundo eles, reduzir-se a algumas 

regras que permitirão ao homem viver 
pacificamente com seus semelhantes: justiça, 

tolerância, respeito à liberdade dos outros 

(VERDAN, 1998, p. 121). 

Deístas, teístas, agnósticos ou ateus, os philosophes julgam ser 

importante a preservação de determinados princípios morais. Tais 

                                                             
22  “Um dos traços característicos do século XVIII é a estreita relação, 

poderíamos até dizer o vínculo indissolúvel que existe, no âmbito de seu 
pensamento, entre o problema da natureza e o problema do conhecimento. O 

pensamento não pode dirigir-se ao mundo dos objetos exteriores sem voltar-se 
simultaneamente para si mesmo, procurando assim assegurar-se, num só e 

mesmo ato, da verdade da natureza e da sua própria verdade” (CASSIRER, 
1992, p. 135). 
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princípios “(...) se impõem à consciência de todos os homens, indo além 

das diferenças étnica e religiosas” (VERDAN, 1998, p. 121). Ainda que 

a moral seja laicizada, há um imperativo nos valores propalados pelo 

Iluminismo. As virtudes cívicas desempenham um papel 

universalizante. Justiça, respeito à liberdade, autonomia ou tolerância 

são consideradas de acordo a razão humana. E esta seria universal. 

Certamente essas características apontadas não esboçam um 

quadro completo das principais correntes de pensamento do período em 

questão. Contudo, servem de modelo para indicar possibilidades de 

compreensão do pensamento sadiano a partir de alguns de seus 

interlocutores. Tarefa com alguma complicação, visto a mobilidade do 

pensamento de Sade que, por vezes, acentua contradições23 assumidas: 

“ora alinhado aos enciclopedistas, ora seu crítico mais ferrenho, o autor 

de A filosofia na alcova funda um domínio próprio do pensamento, 

alheio às exigências da coerência textual” (MORAES, 2000, p. 12). É 

ainda antecipado afirmar com precisão a pertença ou recusa de Sade ao 

Iluminismo. Contudo, a partir da análise de alguns temas fundantes de 

seu pensamento, é possível buscar algumas pistas a respeito desta 

questão. Ainda antes de entrar nesta questão, é profícuo apontar uma 

forte presença, já no século XVIII, de um movimento que efetua duras 

críticas ao iluminismo e que possui elementos importantes e 

consonantes com a obra sadiana. Trata-se do romantismo, que também 

exerceu influência no período em questão e possui características que 

podemos encontrar na obra de Marquês de Sade. 

 
3.2 AS SOMBRAS: INTUIÇÃO E RELATIVIDADE 

 

Como afirmado anteriormente, o século XVIII apresenta 

tendências diversas em seu âmago. Ainda que notoriamente conhecido 

como o século das Luzes, o século XVIII também carrega em si forças 

que vão de encontro ao pensamento iluminista. Neste momento, é 

importante ressaltar a vertente romântica como uma importante 

manifestação presente no século XVIII, no pensamento de Sade, e que 

diverge fundamentalmente de certas perspectivas iluministas. Tal como 

no caso do iluminismo, o romantismo também não pode ser nitidamente 

definido e suas características sarapintadas dificultam uma delimitação 

                                                             
23“Habitado pelo gênio da contradição, seu pensamento emprega-se em frustrar 

quem quiser fixa-lo e desse modo ele atinge seu objetivo que é preocupar-nos” 
(BEAUVOIR, 1961, p. 38). 
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precisa. É uma escola, uma tendência, um movimento artístico, um fato 

histórico ou estado de espírito, dependendo da perspectiva que se olha. 

Ainda que neste momento o século XVIII esteja em cena, pois trata-se 

do período que o Marquês de Sade viveu, não é tão simples situar 

historicamente o romantismo24. Algumas perspectivas tratam este 

movimento como surgido somente no século XIX, tendo o século 

precedente apresentado tão somente uma espécie de pré-romantismo. 

Tais visões ainda falam de um pós-romantismo. Contudo, essas nuances 

não possuem relevância neste momento, pois o que está em jogo seria a 

apresentação de algumas das características gerais do romantismo que 

poderiam, ou não, estar presentes na obra sadiana. 

É comum a caracterização do romantismo enquanto um 

movimento de oposição aos ideais iluministas. Contudo, esta visão não é 

satisfatória visto que podemos encontrar elementos de contato entre o 

iluminismo e o romantismo25. Podemos encontrar estas tendências em 

um mesmo pensador como Rousseau, por exemplo. 
O que é o romantismo? Enigma aparentemente 
indecifrável, o fato romântico parece desafiar a 

análise, não só porque sua diversidade 
superabundante resiste às tentativas de redução a 

um denominador comum, mas também e 
sobretudo por seu caráter fabulosamente 

contraditório, sua natureza de coincidentia 
oppositorium: simultaneamente (ou 

alternadamente) revolucionário e contra-
revolucionário, individualista e comunitário, 

cosmopolita e nacionalista, realista e fantástico, 
retrógrado e utopista, revoltado e melancólico, 

democrático e aristocrático, ativista e 
contemplativo, republicano e monarquista, 

vermelho e branco, místico e sensual (LÖWY; 

SAYRE, 1995, p. 09). 

                                                             
24 “Na verdade, o exame do período não permite ao historiador fixar balizas 
cronológicas nítidas entre causas e efeitos e nem tampouco determinar 

uniformemente o início e o fim do grande movimento espiritual que tão 
profundas raízes deixou no Ocidente” (FALBEL, 1993, p. 23). 
25 “Em primeiro lugar, podemos dizer que o romantismo e o iluminismo 
coexistem em todos os séculos da modernidade, do século XVIII ao XX. Em 

seguida, que sua relação é sempre variável e complexa” (LÖWY; SAYRE, 
1995, p. 87). 
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Apesar de sua contradição imanente e diversidade de 

características, corrobora-se que o romantismo engendrou uma ruptura 

voraz contra os valores estabelecidos, uma recusa ao mundo burguês 

moderno. Progressistas ou reacionários, o romantismo se rebela contra a 

modernidade e o sistema capitalista. “Não se trata simplesmente de um 

movimento literário ou estético e sim da irrupção de uma nova tábua de 

valores que atingiu todos os domínios do pensamento humano, o 

artístico como o científico, não só o religioso” (ELIA, 1993, p. 114). 

Enquanto combate às luzes e ao classicismo, o romantismo privilegia o 

indivíduo fantasioso, dotado de sensibilidade, imaginação e movido por 

impulsos. O sentimento é objeto da ação interior do indivíduo. Unindo e 

separando sentimentos, o romantismo aceita e acolhe a ambivalência 

presente no indivíduo sempre em fluxo e em conflito. E, apesar do forte 

apelo à subjetividade, o romantismo demonstra a importância do 

indivíduo em estar integrado a uma determinada coletividade. O 

conhecimento de um povo não envolve somente os grandes feitos e o 

saber erudito, mas conjunto da coletividade, abarcando o saber popular. 

Nesse sentido, o romantismo considera variadas configurações 

nacionais, étnicas e sociais. Isto significa que, “para responder no nível 

ideológico à dinâmica e direção das novas forças propulsoras do 

processo histórico-político e sócio-cultural, viu-se na contingência de 

mobilizar e criar um novo instrumental intelectual para apreender e 

operar a realidade que se lhe propunha” (GUINSBURG, 1993a, p. 19). 

Este novo instrumental ataca o racionalismo e sua ânsia pelo progresso 

da razão para obtenção de verdades. A importância da sensibilidade e da 

subjetividade do indivíduo relativiza o que é considerado fato objetivo 

pela razão iluminista. 
Daí a perda que a historicização romântica 

começa a infligir à valência dos fatos como tais. 
Convertidos em “eventos”, “ocorrências”, 

“fenômenos”, seu peso específico torna-se 
relativo a antecedentes e consequentes, que por 

sua vez se fazem relativos a outras séries fatuais. 
Está claro que no Romantismo esta corrente de 

relativos e relativizante não se estende sem 
termo, concluindo-se por um certo núcleo, um 

princípio-fim, sempre no entanto situado muito 
longe, quase inatingível, em espaços e tempos 

ideais ou na própria Ideia, da qual a realidade 
aparece alienada, entregue a seu próprio curso 

decaído, sem validade própria ou, quando muito, 
com uma validade remotamente delegada. 
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Assim, tudo no plano da atualidade fática, 
sobretudo no mundo do homem e de sua 

existência, exceto a arte, que é comunicação 
direta e materializada da idealidade, se apresenta 

em fluxo, com uma ou outra fluência, com 
diversidade de “tempos”, e na dependência 

relacional quase absoluta que assim se 
estabelece, não importando as “essências” 

aparentadas (GUINSBURG, 1993b, p. 20). 

O factual perde terreno para o devir e a existência possui 

primazia em relação à essência. Trata-se de uma grande ruptura com o 

neoclassicismo iluminista que fundiu tendências diversas, muitas vezes 

apelando para o místico, o esotérico ou o mágico. Esta ruptura 

engendrou uma nova visão de mundo que considera a sensibilidade 

conflitiva polarizada por sentimentos extremos e ambivalentes como 

constitutiva do ser em devir. No lugar do individualismo racionalista dos 

iluministas, há um individualismo egocêntrico no qual o Eu é parte 

constituinte do cosmos. “O Eu, assim configurado, assegurou um 

primado ontológico à interioridade, à vida interior, que foi sinônimo de 

profundeza, espiritualidade, elevação e liberdade, no vocabulário do 

Romantismo” (NUNES, 1993, p. 58). Esta liberdade e interioridade do 

Eu concretiza-se naquilo que o indivíduo possui de singular, em seus 

sentimentos espontâneos e originais. Este Eu transcende a natureza 

física para voltar a encontrar a própria natureza. A natureza aqui não é 

concebida mecanicamente, mas viva e em fluxo constante26. Este Eu 

romântico não pretende formular as leis gerais da natureza para seu 

posterior domínio, mas integrar-se à mesma. Há uma compreensão 

interna da natureza, considerando seus mistérios irresolutos, pois o 

universo também é espontâneo e expressivo. O espiritual move o físico. 

                                                             
26 “O Romantismo opõe-se, em qualquer plano, à interpretação racionalista da 
realidade, não só na filosofia, na religião, na arte e na moral, mas também na 

ciência. Nesse ponto, mais uma vez, seguem os passos de Goethe. Este se 
opusera a Newton, recusando-se a aceitar sua tradução friamente matemática da 

natureza; acusava de pobre uma ciência que não vê na cor, por exemplo, senão 
intensidade maior ou menor de vibrações matematicamente mensuráveis – e 

Goethe pretendia uma ciência do qualitativo, divorciada da instrumentalização 
matemática. Sua perspectiva, mais do que científica, é a do artista, a do pintor. 

Mas, o que é mais importante, esta perspectiva esconde uma determinada visão 
da natureza, considerando-a como um grande animal um grande animal vivo, 

um organismo que jamais poderia ser traduzido matematicamente, a não ser 
pela sua desfiguração” (BORNHEIM, 1993, p. 96). 
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Recusa-se uma interpretação mecanicista para se erigir uma visão 

organicista da natureza na qual a mesma é devir do espírito. A natureza, 

nessa concepção, é tanto criadora como simbólica e este espírito varia 

conforme a região, a época, etc. Nesse sentido, o cosmopolitismo 

iluminista é descartado para se enfatizar a especificidade de um local. O 

nacionalismo é bastante forte no ideal romântico, devido a valorização 

da singularidade de um povo. E não é a perfectibilidade ou a utilização 

da Razão para o progresso que define uma coletividade, pois esta teria 

uma destinação cega e imprevisível. 

A mediação entre este Eu e a natureza é feita a partir da intuição 

de gênio. E, através da intuição, o indivíduo conseguiria, enquanto cria e 

produz intuitivamente, alcançar níveis que o conhecimento racional não 

atinge. No lugar da Razão e das ciências, o romantismo elege a obra de 

arte e sua respectiva energia intuitiva como local privilegiado do 

conhecimento. 
Assim, é na obra de arte que o Eu alcança a 

intuição de si mesmo como Absoluto (a intuição 
artística seria a verdadeira espécie de intuição 

intelectual, porque cria o seu próprio objeto), e 
que a individualidade orgânica da Natureza, 

regressivamente esclarecida, se revela como 
operação artística, produto do entendimento, do 

nous poietikos que a penetra e a anima. Órgão do 

conhecimento realizado, a arte solveria as 
contradições entre o subjetivo e o objetivo, o 

consciente e o inconsciente, o real e o ideal, a 
liberdade e a necessidade, que o artista genial 

supera e reabre a cada passo. Representando o 
finito no infinito, a arte, que tem força de uma 

revelação eterna, também realiza a unidade entre 
a beleza e a verdade, descerra a unidade 

congênita da filosofia com a poesia, reconhecida 
por Schelling e proclamada por Schlegel. 

Enquanto o gênio passa a ser a capacidade 
sintética que universaliza e transubstancia, a arte 

se volve no modelo da atividade espiritual, 
compartindo, em sua essência, do caráter 

superior, profundo e íntimo da realidade eterna e 
absoluta, de que é a única via de acesso 

(NUNES, 1993, p. 62). 

Enquanto instância privilegiada de conhecimento, a arte fornece um 

contato íntimo e profundo com a natureza. E na consideração da 
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especificidade de um povo, será ela também a responsável por mediar o 

indivíduo à coletividade. Não se trata do legislador iluminado, mas do 

gênio poeta que, próximo a um visionário ou profeta, concebe o saber 

do espírito de um povo. Ressalta-se que, mesmo falando de coisas ou de 

um povo, o poeta romântico sempre fala de si, do que lhe toca o espírito. 

“Nas condições de sua sensibilidade conflitiva, o dinamismo da 

interiorização permanente reconduz à direção centrípeta – para dentro e 

para o Eu – a direção centrífuga da consciência – para fora e para as 

coisas” (NUNES, 1993, p. 68). Nesta interiorização conflituosa de 

sentimentos que é descarregada para fora, almeja-se ao infinito, ainda 

que vago e indeterminado. Este indeterminado e inatingível, ao ser 

transmutado em instância poética, expressaria uma realidade superior, 

uma “mais-realidade” que é impossível de ser captada pela Razão. O 

artista romântico exalta o desejo e tem ciência da impossibilidade de se 

alcançar a plenitude almejada. Nesse sentido, há uma preferência pela 

Natureza em detrimento da Razão. Há um grito de revolta contra o 

estabelecido socialmente. Considera-se que as promessas da civilização 

não cumprem seu destino e acorrentam os homens. O romantismo 

estaria, desse modo, significativamente associado à rebelião e ao 

inconformismo dos valores estabelecidos e, consecutivamente, 

vociferando por novos valores pautados pelo desejo, o sentimento, o 

irracional, etc. “A ordem, a virtude, a moral são substituídas pelo caos 

criativo, pela força do gênio, pelas paixões vitais além de toda medida. 

O gênio, por isso mesmo, não conhece leis: ele é sua própria lei, 

tornando-se um rebelado contra tudo o que pretende reprimir, a 

subordinar a sua força” (BORNHEIM, 1993, p. 82). Critica-se o fato de 

a civilização podar a personalidade das pessoas, convertendo as mesmas 

em engrenagens semelhantes de uma maquinaria. Esta civilização 

fragmenta e dissocia o homem, por isso os gritos românticos não são 

conformados com a ordem vigente e almejam a restituição da 

originalidade dos seres. “Recusa da realidade social, experiência de 

perda, nostalgia melancólica e busca do que está perdido: tais são os 

principais componentes da visão romântica” (LÖWY; SAYRE, 1995, p. 

44). O homem moderno seria alienado na visão romântica; esta, almeja 

restituir a subjetividade do indivíduo e fortalecer a liberdade, afetividade 

e imaginação do sujeito. Nesse sentido, o romantismo luta contra a 

reificação e resiste perante a visão do homem como uma função sócio-

econômica padronizada. Contra a quantificação da vida e seu respectivo 

desencantamento, os românticos pretendem reencantar o mundo e 

restituir os afetos aos indivíduos. 
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Esteticamente, pode-se ainda afirmar que o romantismo, em sua 

abjuração ao classicismo, mistura gêneros. A estética clássica mantém 

devidamente separadas as diferentes artes, definindo precisamente os 

limites da arte dramática (e sua devida diferenciação entre tragédia e 

comédia), da prosa, da poesia (delimitando muito bem a poesia épica e a 

lírica), etc. O romantismo grita também contra essas convenções e 

realiza uma grande reviravolta estética. Os gêneros são deliberadamente 

misturados, as delimitações são implodidas. E se há uma preferência 

pela racionalidade e clareza na estética clássica, o romantismo elege o 

sentimento e trata de temas obscuros. Além da estética noir e dos 

romances góticos, como ilustrações, ressalta-se também a temática de 

busca de algo primitivo e elementar no homem, enquanto parcela da 

natureza misteriosa. A criação artística romântica é espontânea, 

engendrada pela inspiração. Desse modo, não é a objetividade de uma 

obra de arte que está em jogo, mas a sinceridade do artista que, ao 

expressar seu universo microcósmico atinge o cerne do macrocósmico. 

“A obra tende a ser confundida com o autor, num movimento inverso ao 

do Classicismo, que procura obliterar o autor por trás da obra” 

(GUINSBURG, 1993c, p. 268).  

É possível notar uma série destas características presentes na 

obra de Sade. Não se trata, porém, neste momento, de enquadrar o 

Marquês plenamente ao romantismo ou ao iluminismo. Como foi 

possível notar, as duas tendências coexistiram no século XVIII e, ainda 

que se delimite, por fins instrutivos, como movimentos distintos, as 

fronteiras, se existissem, seriam mais fluídas que um esquematismo 

reducionista. Distante de tentar propor um enquadramento a uma 

corrente de pensamento específica para um pensador singular, estas 

reflexões contribuem no sentido de evidenciar os pensamentos com os 

quais Sade está dialogando. Certamente essas características apontadas 

não esboçam um quadro completo das principais correntes de 

pensamento do período em questão. Contudo, servem de modelo para 

indicar possibilidades de compreensão do pensamento sadiano a partir 

de alguns de seus interlocutores. Tarefa com alguma complicação, visto 

a mobilidade do pensamento de Sade que, por vezes, acentua 

contradições assumidas. Uma visão iluminista ou uma visão romântica 

acerca dos acontecimentos políticos de uma época podem distinguir-se 

substancialmente. Indicar a proximidade e/ou distância destas visões 

podem tornar viável a inteligibilidade dos pensamentos de Sade a 

respeito da política. Na sequência, aborda-se alguns dos fundamentos do 
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pensamento sadiano a fim de situar satisfatoriamente as reflexões de 

Sade sobre a política. 

 

3.2 APONTAMENTOS SOBRE RAZÃO E NATUREZA 

 

Há uma série de dificuldades a se enfrentar na tarefa de situar o 

pensamento do Marquês de Sade. Como já mencionado, Sade escreve 

obras de ficção, sendo que seu compromisso como escritor se refere à 

expressividade da obra, aos conhecimentos e prazeres articulados que a 

arte pode oferecer. Sem a pretensão de construir um sistema fechado 

que exprime verdades inquestionáveis, leis universais ou verificação 

empírica de fatos, Sade constrói imagens e fomenta reflexões singulares 

sobre a natureza, a moral, a razão e outros aspectos da existência. 

Movida pela imaginação, a atividade ficcional permanece inconstante, 

tal como o pensamento de Sade. Nem sempre a coerência, o pensamento 

lógico, ausência de contradição ou comprometimento com a verdade são 

objetivos – estes podem muito bem ser sacrificados em nome da 

expressão, da imaginação ou do desejo. “Quem se aventura, em nossos 

dias, à tarefa de estudar Sade, deverá ‘eleger’, ‘cortar’, ‘recortar’, tornar 

viável o impossível” (GIANNATTASIO, 2000, p. 19). Considera-se a 

existência de contradições na obra de Sade. Além disto, é bastante 

complicado uma análise definitiva sobre certas questões, visto que são 

personagens com vidas próprias que expressam práticas e ideias 

presentes nas narrativas. Enfim, são inúmeras as dificuldades de 

compreensão do pensamento de Sade, visto a mobilidade e diversidade 

do mesmo. 
Em termos literários, por exemplo, sua obra 
vale-se de uma tal diversidade de opções formais 

– do romance epistolar ao panfleto político, do 
roman noir aos diálogos filosóficos, e assim por 

diante – que se torna impossível catalogá-la 
neste ou naquele gênero. Essa pluralidade se 

repõe no campo das afinidades filosóficas, já que 
o marquês trabalha com as matrizes mais 

diversas e até contraditórias: ora alinhado aos 
enciclopedistas, ora seu mais crítico ferrenho, o 

autor de A Filosofia na Alcova funda um 
domínio próprio de pensamento, alheio às 

exigências da coerência conceitual (MORAES, 

2000, p. 12). 
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O pensamento de Sade discorre sobre uma multiplicidade de 

temas em diversas obras. As interpretações acerca de sua obra podem 

variar, sendo que alguns dos leitores o associam ao classicismo, outros 

ao barroco, ou ainda um surrealista antes do surrealismo. Eliane Moraes 

corrobora que “essas possibilidades estariam todas corretas, na medida 

em que cada qual expressaria um lugar visitado por esse pensamento 

indomável, que insiste em afirmar seu nomadismo” (MORAES, 2000, p. 

12). Considerada a profunda mobilidade e inconstância do pensamento 

sadiano, almeja-se a compreensão de alguns pontos específicos em sua 

obra. A fim de delimitar a pesquisa, é atribuída uma importância central 

no texto Franceses, mais um esforço se quereis ser republicanos, 

presente na obra A Filosofia na Alcova. Contudo, como logo se nota na 

leitura deste texto, as reflexões presentes neste energético panfleto 

político que une práxis e logos, fazem menção a uma diversidade de 

ideias que fazem parte do pensamento de Sade. Logo, será inevitável 

relacionar este texto com outros aspectos do pensamento sadiano. Este 

recorte parece interessante a fim de não tornar a pesquisa demasiado 

extensa e, também, porque considera as mudanças do pensamento 

sadiano no decorrer de sua vida. Como foi visto no capítulo anterior, a 

França atravessava um período conturbado no século XVIII com 

mudanças sociais, políticas e econômicas significativas. Neste sentido, é 

também compreensível que as reflexões, sobretudo no campo político, 

tenham variado significativamente no decorrer de sua vida. Muitos dos 

pensadores que se dedicaram a pensar a política no século XVIII não 

viveram, por exemplo, para presenciar os efeitos da Revolução Francesa 

ou o advento do império napoleônico. Sade, contudo, viveu o Antigo e o 

Novo Regime e pôde expressar ideias e práticas das respectivas épocas 

em suas obras. O texto central, Franceses, mais um esforço se quereis 
ser republicanos, por exemplo, não poderia ter sido escrito durante o 

Antigo Regime devido as enormes críticas feitas à República. Contudo, 

esta crítica à república francesa deve ser bem situada a fim de não 

enquadrar o Marquês a um monarquista defensor do Antigo Regime. 

Aliás, não faltam críticas à monarquia nos escritos de Sade. Todavia, no 

período específico da escrita deste texto, o Terror de Robespierre estava 

em voga e incomodava o Marquês em vários sentidos, portanto, é 

compreensível neste texto uma preocupação maior com temas referentes 

à vida republicana. 

Examinadas certas concepções a respeito da política e da 

cultura, é possível realizar alguns apontamentos sobre o pensamento de 

Sade e possíveis relações com as correntes da época. Sade Iluminista? 
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Sade Contra-Iluminista? A partir de determinadas categorizações do 

pensamento iluminista e de seus opositores, é possível construir 

interpretações que podem indicar a proximidade, distância ou repulsa de 

Sade ao iluminismo. Almeja-se ainda compreender se o posicionamento 

de Sade estaria adequado à visão do Antigo Regime ou mais propenso 

ao novo regime. Levanta-se ainda a possibilidade destas categorizações 

serem ineficazes para a compreensão do pensamento sadiano. Nesse 

caso, nem Iluminismo, nem Contra-Iluminismo, considerar-se-ia este 

viés uma alternativa que não poderia ser colocada nestas oposições, 

indicando a limitação de certas análises esquematizantes que identificam 

uma singularidade a um padrão comum. E esta possibilidade é, 

provavelmente, mais promissora visto a inconstância do pensamento de 

Sade. Nesse sentido, o diálogo com estas vertentes de pensamento 

serviria, não como tentativa de enquadrar Sade em definitivo, mas o de 

apontar as singularidades e polêmicas deste autor em um período 

deveras conturbado. 

A consideração dos signos polivalentes presentes na obra requer 

uma interpretação da multiplicidade para extrair algum conteúdo 

passível de ser analisado em relação à história das ideias. Contudo, esse 

procedimento será mais exaustivo apenas em seus textos que 

tangenciam e dão suporte à reflexão. Atribuir uma importância de 

destaque para o texto “Franceses, mais um esforço se quereis ser 

republicanos” torna essa interpretação um tanto mais suave, pois esta 

parte específica do texto, situada entre o quinto e o sexto diálogo do 

livro, é marcada por uma forte presença de traços de um panfleto 

político. 

A partir das leituras efetuadas, é possível identificar uma série 

de elementos presentes no pensamento iluminista que Sade compartilha. 

No entanto, também é notável o fato de que suas obras causaram 

perturbações em seu tempo, sendo relegadas à marginalidade e à 

clandestinidade. “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” 

(GIANNATTASIO, 2000, p. 18). Sade leva a razão ao limite. E com 

isso se questiona se o extremo do iluminismo seria iluminista. Contudo, 

Sade não atribui prerrogativa às faculdades racionais no que se refere ao 

conhecimento. Uma ideia não vive sem um corpo e vice-versa. O corpo 

é instância privilegiada de conhecimento, tal como a razão. Ideias são 

experimentadas e não se resignam à especulação. Em Filosofia na 
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Alcova, percebemos a presença mútua de ensinamentos sobre a 

libertinagem e a sua prática efetiva.  

A alcova é o espaço que reúne teoria e prática. Esta 

peculiaridade de seu pensamento contrasta com determinadas 

características do pensamento iluminista que confere primazia à razão. 

Em Sade, as paixões não seriam um óbice para o conhecimento, mas um 

meio para se atingir a felicidade. A primeira oração de A Filosofia na 

Alcova é a seguinte: “Voluptuosos de todas as idades e de todos os 

sexos, a vós somente ofereço esta obra; nutri-vos de seus princípios, eles 

favorecem nossas paixões” (SADE, 1999, p. 11). E na sequência faz 

uma apologia às paixões e consequente desprezo ao que contraria as leis 

do prazer. Esta combinação de mente e corpo, teoria e prática é presente 

do início ao fim de A Filosofia na Alcova. Trata-se de um livro escrito 

em diálogos com a presença de orgias e digressões filosóficas. O intuito 

seria o de educar Eugénie, uma jovem de quinze anos, nos princípios da 

libertinagem27. Mme. de Saint-Ange, uma devassa de vinte e seis anos, e 

Dolmancé, um homem de trinta e seis anos, ateu, imoral e cruel, são os 

dois professores libertinos encarregados desta tarefa. Conduzidas pelos 

libertinos, Eugénie experimenta inúmeras formas de relações sexuais. 

“O que se aprende nessa escola é simultaneamente um conhecimento e 

uma forma de prazer. Scientia sexualis e ars erótica reúnem-se em 

Sade” (MORAES, 1994, p. 51). Nesta pedagogia, o conhecimento deve 

estar articulado com o prazer. Inicialmente, a jovem é apresentada aos 

órgãos sexuais do homem e da mulher e o que é possível fazer com eles. 

No decorrer do livro as experimentações com o corpo e os discursos 

filosóficos tornam-se cada vez mais complexos, envolvendo reflexões 

sobre a moral, os costumes e o crime. 

                                                             
27  É comum para a época a presença dos romances de formação. Mas, 

diferentemente de obras representantes das Luzes que ensinam a virtude como o 
Emílio ou a Nova Heloísa de Rousseau, a pedagogia presente em A Filosofia na 

Alcova é a do vício e dos desregramentos. “Enfim, ele parodia alguns dos temas 
mais importantes da Ilustração, desmoralizando-os. Ele parodia o ideal 

pedagógico da Ilustração, cristalizado em livros como o Emile, escrevendo não 
‘romances de formação’ inofensivos, do gênero de L’éducation de Laure, em 

que se tratava simplesmente de educar uma jovem para os prazeres de uma 
sexualidade livre, mas verdadeiros Bildungsromane do crime, como La 

philosophie dans le boudoir e Juliette, em que as discípulas são educadas para a 

crueldade e para o assassinato”. (ROUANET, 1990, p.190-191). 
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O pai de Eugénie é também um libertino que se relacionava 

com Mme. de Saint-Ange e consente que a mulher ensine sua filha, 

ainda virgem, aos princípios da libertinagem. Logo quando se encontra 

com o cavaleiro – irmã de Mme. de Saint-Ange e presente tanto nas 

orgias como nos diálogos – a devassa explica o intuito do encontro: 

“Abrasá-la-emos com nosso fogo; nossa filosofia lhe servirá de alimento 

e nossos desejos de inspiração” (SADE, 1999, p. 19). E ambos, o 

conhecimento filosófico e as orgias são consideradas fontes de prazer. 

Nesta amálgama de ideia e corpo, teoria e prática estaria presente uma 

rejeição da metafísica e idealismo que pretende a cisão do corpo 

humano em duas instâncias separadas. “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 

do prazer do corpo” (GIANNATTASIO, 2000, p. 30). Nota-se uma 

distância de Sade em relação a uma tradição no pensamento ocidental de 

conferir supremacia à Razão e desprezo aos instintos no processo de 

construção de conhecimento28. Na visão de Sade, o saber envolve 

prazer, os instintos não atrapalham o conhecimento e são, inclusive, 

imprescindíveis para a realização deste. “Máquina de prazer que 

materializa o desejo, o corpo concebido na obra sadiana escapa à sua 

imagem consciente e social, porque é, por excelência, erótico” 

(MORAES, 1994, p. 107). E é nestes termos que o corpo é concebido. 

Por sua vez, há uma implicação na própria constituição do saber, visto 

que este não se desvencilharia das paixões para Sade. 
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 

                                                             
28 “Trata-se da relação que Sade estabelece entre corpo e espírito, ou se 

quiserem, entre filosofia e alcova. Para um ateu como o marquês, a origem do 
pensamento filosófico encontra-se na sensibilidade corpórea, no caso em 

questão, mais precisamente nas emulações provenientes da cabeça de seu pênis 
que estimulam a glândula pineal e a glândula pineal, por sua vez, estimula a 

cabeça de seu pênis. Esse circuito, cabeça com cabeça, traduz o fim da 
metafísica e da transcendência das ideias. Tal segredo estará presente nas 

páginas de todos os seus romances filosóficos” (GIANNATTASIO, 2009, p. 
22). 
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seu saber -, expõe nos salões um conhecimento 
esvaziado de sentido. Como afirma Sade, não há 

corpo sem ideia, nem ideia sem corpo, uma 
existência põe em risco uma ideia, uma ideia põe 

em risco um corpo (GIANNATTASIO, 2000, p. 

48). 

Esta consideração das ideias como produtos de experimentações 

com o corpo que, por sua vez cria mais ideias, é um ataque direto à 

metafísica. Para Sade, as ideias não surgem de algo imaterial. É no 

próprio mundo físico, nas sensações que se constitui o saber. E como 

não é possível delimitar onde começa um e onde acaba o outro – visto 

que não há separação entre ideia e corpo – o processo de entrosamento e 

criação é constante. Sade é adepto das ideias heraclíticas. A natureza 

está em constante devir. E o homem, enquanto parte da natureza, não 

foge à regra. De certa maneira, esta visão contrasta com princípios 

iluministas na qual haveria uma unidade, universalidade e imutabilidade 

da Razão. Nesse sentido, a crítica à Razão em Sade é também uma 

crítica ao processo civilizatório, visto que a racionalidade, enquanto 

capacidade de síntese, de aproximação de grandezas diversas em uma 

função unificadora, é presente enquanto identificação justaposta de 

indivíduos através de normas e convenções sociais que culminam no 

controle pulsional.  Ao invés de normas que se pretendem universais e 

coercitivas para o que escapa da regra, Sade elege o imaginário e a 

liberdade, sem restrições e encorajando para os excessos, para a 

ampliação máxima da esfera das sensações. 
A pedagogia dos preceptores imorais é a de 

estabelecer uma nítida relação entre o corpo e o 
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 A Filosofia na Alcova, as 
ideias submetidas ao corpo, e o corpo submetido 

às ideias, 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 (GIANNATTASIO, 2000, p. 

105). 
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Existe e estaria no fluxo do devir, experiências singulares que 

amalgamam corpo e ideia. E é nesta ótica que Sade constrói suas 

imagens-pensamentos. Abrindo novas formas e estimulando o prazer, 

não se exclui as capacidades racionais neste processo. As cenas 

orgiásticas presentes em A Filosofia na Alcova ilustram experiências 

corporais muito bem calculadas. Os personagens realizam movimentos 

que são pensados e calculados no intuito de acender ainda mais as 

paixões. Não são movimentos e posições aleatórias, mas experiências 

corporais que carregam em si reflexões visando atingir o prazer em 

excesso29. Durante uma orgia na alcova presente no terceiro diálogo, por 

exemplo, lemos Mme. de Saint-Ange exclamar: “Vamos pôr ordem 

nessa orgia, por favor! Isso é necessário mesmo no seio do delírio e da 

infâmia” (SADE, 1999, p.68). Em Os cento e vinte dias de Sodoma isso 

se torna ainda mais claro. Além da qualidade do prazer, os libertinos da 

obra almejam uma quantidade cada vez maior de prazer. Há uma 

enumeração libertina, cria-se um catálogo bastante detalhado 

quantificando pessoas, objetos e gozos. A quantidade de personagens é 

sempre enfatizada, as garrafas de vinho e refeições consumidas, os 

horários pontuais em que se iniciam as atividades, o tamanho dos órgãos 

sexuais, o número de gozos, enfim, tudo muito bem quantificado e 

catalogado. 
Cento e vinte dias, seiscentas paixões. Quatro 

meses de libertinagem, quatro classes de vícios. 
A cada dia, cinco modalidades, somando cento e 

cinquenta por mês. Para dar conta dessas cifras, 
uma comitiva formada por quarenta e seis 

pessoas, distribuídas em oito categorias distintas, 
das quais sete pertencem à classe dos súditos. 

Oito meninos, oito meninas e oito fodedores. 
Quatro criadas e seis cozinheiras. Quatro 

esposas. Quatro narradoras. Por fim, na classe 
dos senhores, os quatro libertinos que sempre 

merecem designação individualizada: Curval, 
Durcet, Blangis e o Bispo (MORAES, 2006, p. 

09).  

Tudo é catalogado no intuito de favorecer a libertinagem. Os 

números atuam também no sentido de ilustrar a descartabilidade de 

                                                             
29 “O pensamento sadiano move-se em meio a dicotomias, busca os extremos, 

pois alcança-los é a única forma de aplacar as paixões naturais” 
(GIANNATTASIO, 2000, p. 112). 
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pessoas, que são por vezes consideradas objetos de prazer pelos quatro 

libertinos. Além disso, possuem uma intenção combinatórias. Variar, 

diferenciar e experimentar o diverso seriam formas de se atingir o prazer 

por formas múltiplas. Assim afirma o narrador da obra mais impura já 

feita desde que o mundo existe30: “Acerca da diversidade, esteja 

assegurado de que ela é precisa; estuda bem as paixões que te parecem 

assemelhar-se a outra sem a menor diferença, e verás que essa diferença 

existe e, por mais leve que seja, ela apenas tem esse refinamento, essa 

delicadeza que distinguem e caracterizam o gênero de libertinagem aqui 

tratado” (SADE, 2006, p. 62). Exatidão, controle e reflexão estão 

presentes na “lógica” sadiana, demonstrando perspectivas, tanto 

literárias e filosóficas, como científicas. Também em A Filosofia na 

Alcova, no primeiro diálogo, quando Mme. de Saint-Ange explica seus 

planos para o cavaleiro, avisa: “Enfim, meu caro, sou um animal 

anfíbio; gosto de tudo, tudo me diverte; quero reunir todos os gêneros” 

(SADE, 1999, p. 15). A diversidade e combinação de experiências, tanto 

filosóficas quanto eróticas, seria fomentada pela visão libertina. 

 
O libertino é aquele que, obedecendo a todas as 

fantasias do desejo e a cada um de seus furores, 
pode, mas também deve esclarecer o menor de 

seus movimentos por uma representação lúcida e 
voluntariamente operada. Há uma ordem estrita 

na vida libertina: toda representação deve 
animar-se logo no corpo vivo do desejo, todo 

desejo deve enunciar-se na pura luz de um 
discurso representativo. Daí essa sucessão rígida 

de “cenas” (a cena, em Sade, é o desregramento 
ordenado à representação) e, no interior das 

cenas, o equilíbrio cuidadoso entre a 

combinatória dos corpos e o encadeamento das 

razões (FOUCAULT, 2007, p. 290). 

Salienta-se que este controle racional é para o favorecimento 

das paixões, justamente enquanto rejeição ao controle das paixões. 

Enquanto realiza lições teóricas e práticas sobre a masturbação, por 

exemplo, Dolmancé fala acerca do prazer para Eugénie: “Que seja ele o 

único deus de vossa existência; a ele apenas uma jovem deve sacrificar 

tudo, e nada, a seus olhos, deve ser mais sagrado que o prazer” (SADE, 

1999, p.32). Em Sade, a razão não controla as paixões. Ambas devem 

                                                             
30 É o narrador da obra que atribui esta qualidade aos relatos presentes no livro. 
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ser levadas ao extremo. Desejo, violência ou mesmo a crueldade não são 

vistos como paixões a serem reprimidas. São da ordem da natureza e o 

Mal reside nela. “Quanto mais você penetra nos segredos da Natureza, 

mais certeza tem de que ela não é nossa mãe, e sim nossa madrasta” 

(ENDORE, 1967, p. 168). Mas isto não seria um indício para rejeitá-la. 
 

Declarar a Natureza má não era em si uma ideia 
nova. Hobbes, que Sade conhecia bem, e cita de 

bom grado, decidira que o homem é o lobo 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 ele e os seus 

antecessores reside em que, depois de terem 
denunciado a perversidade da natureza, eles 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). 

A visão que Sade tem sobre a natureza está intimamente 

relacionada com a concepção de razão. A natureza não é moral, não é 

racional e nem é teleológica; é um caos impossível de ser apreendido 

pela tacanha lógica humana. A partir da natureza, apreendemos o vício 

(não que o vício esteja presente na natureza, este seria um parâmetro 

humano). E isso será fundamental para a elaboração da crítica aos 

virtuosos (e os virtuosos não são apenas os que evocam Deus como 

salvação ou ingênuos como Justine, mas também os virtuosos que 

elegem a razão como redentora). Não se compreende racionalmente a 

natureza em Sade, mas permite-se experimentá-la e se deixar conduzir 

intensamente através da mesma.  Ao conhecer seu próprio interior, 

pode-se conhecer a natureza intuitivamente. Esta forma de relação com 

a natureza a partir do contato íntimo em experiências singulares está 

bem próxima a uma visão romântica. E como o homem é parte da 

natureza, conhecer o homem implica em conhecer algo da natureza. 

Assim, Sade examina regiões obscuras do Homo sapiens buscando 

instintos primitivos que ainda não haviam sido iluminados o suficiente. 

“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 à mais terrível das provas: a 
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experiência do corpo (GIANNATTASIO, 2000, p. 135). E no boudoir 

permite-se um conhecimento que ouse avançar em direções que o 

pensamento vigente não alcança e que a razão pública não permite. Na 

contramão da defesa exclusiva do uso público da razão para um livre 

conhecimento, como formulado em Kant, Sade elege o boudoir como 

local mais livre do saber teórico e prático.  

A visão de Sade sobre a natureza é materialista. Inexistindo um 

deus ou um princípio racional por trás da natureza, a mesma é 

considerada matéria em constante devir. A este respeito, ensina 

Dolmancé para Eugénie: 
Se a matéria age, move-se por combinações que 
nos são desconhecidas, se o movimento é 

inerente à matéria, se apenas ela pode, enfim, 
devido à sua energia, criar, produzir, conservar, 

manter, equilibrar nas imensas planícies do 
espaço todos os globos cuja vista nos surpreende 

e cuja mancha uniforme, invariável, enche-nos 
de respeito e admiração, qual então a 

necessidade de buscar um agente estranho a tudo 

isso, já que esta faculdade ativa se encontra 
essencialmente na própria natureza, que não é 

outra coisa senão matéria em ação? (SADE, 

1999, p. 39). 

A natureza seria matéria em ação desprovida de uma potência 

exterior, visto que ela é a própria potência. “Um único motor age no 

universo, e esse motor é a natureza. Os milagres, ou antes, os efeitos 

físicos dessa mãe do gênero humano, diferentemente interpretados pelos 

homens, têm sido deificados por eles sob mil formas, umas mais 

extraordinárias que as outras” (SADE, 1999, p. 192). Nesta época, Sade 

assume o ateísmo. Esta visão é um ataque direto aos deístas. E não 

somente a natureza não precisaria de um criador, como a ideia de deus 

seria contrária a própria natureza. 

 
Se está demonstrado que o homem só deve sua 

existência aos planos irresistíveis da natureza. Se 
está provado que tão antigo neste globo quanto o 

próprio globo, ele não passa, como o carvalho, o 
leão e os minerais que se encontram nas 

entranhas desse globo, de apenas uma produção 
exigida pela existência do globo e não deve a sua 

a quem quer que seja; se está demonstrado que 
este Deus, que os tolos vêem como o único autor 
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fabricante de tudo o que vemos, não passa do 
nec plus ultra da razão humana, do fantasma 

criado no instante em que esta razão não vê mais 
nada a fim de ajudar em suas operações; se está 

provado que a existência deste Deus é 
impossível e que a natureza, sempre em ação, 

sempre em movimento, tem por si só o que 
agrada aos tolos lhe dar gratuitamente; se é certo 

supor que este ser inerte existiu, ele certamente 
seria o mais ridículo dos seres, visto só ter 

servido um único dia, e que após milhões de 
séculos, encontrar-se-ia numa inação 

desprezível; supondo que existisse, como as 
religiões no-lo pintam, ele seguramente seria o 

mais detestável dos seres, já que permitiria o mal 

sobre a terra, enquanto sua onipotência poderia 
impedi-lo; se tudo isso estivesse provado, como 

incontestavelmente está, crede então, Eugénie, 
que a piedade que liga o homem a este Criador 

imbecil, insuficiente, feroz e desprezível, seria 
uma virtude absolutamente necessária? (SADE, 

1999, p.38).  

A humanidade seria uma forma de vida dentre outras. O homem 

não é o centro da natureza, e para esta, a humanidade é indiferente. “O 

que importa para a natureza se a raça humana se extinguir ou se 

aniquilar sobre a terra!” (SADE, 1999, p. 104). E este é um aspecto 

importante de seu pensamento, pois, ainda que exista fortes elementos 

do materialismo em suas reflexões, Sade descarta a explicação ateia 

antropocêntrica de alguns de seus contemporâneos. Sade também 

aproveita destas conclusões para criticar o deísmo através do deboche. 

Não se trata somente de negar a existência de deus, mas de ridicularizar 

esta ideia. E se a natureza não é racional – segundo estes parâmetros 

humanos – e não possui nenhuma destinação específica, ela também não 

carregaria em si valores humanos. Nesse sentido, Sade pretende 

demonstrar que sentimentos como a bondade e a piedade não são 

intrínsecos à natureza e não há sentido em adotar determinados 

comportamentos pautados na crença de que uma potência sobrenatural 

gostaria que estas ações se realizassem. Contudo, seria saudável agir 

conforme a própria natureza, enquanto matéria em movimento. A crítica 

consiste em ridicularizar a ideia da existência de um deus acima da 

natureza que inculca determinados comportamentos nos indivíduos 

contrários ao prazer. Poder-se-ia afirmar que a razão em Sade é 
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considerada uma combinação de corpo e ideia que obedece aos fluxos 

de devir. Nesse sentido, a libertinagem estaria justificada por ser 

favorável à natureza, conforme afirma Dolmancé: “Todos os nossos 

atos, sobretudo os de libertinagem, são inspirados na natureza, e não há 

nenhum, seja de que espécie for, de que se possa envergonhar-se. 

Vamos, Eugénie, bancai a puta com esse jovem” (SADE, 1999, p. 95). 

Dolmancé ensina para Eugénie que a libertinagem não é nada execrável, 

muito pelo contrário, afinal o que ela inspira está presente na natureza. E 

mesmo as ações consideradas bizarras e demasiado imorais, ainda que 

possam estar desajustadas às instituições humanas, seriam plausíveis por 

pertencerem também à natureza. A respeito do adjetivo “puta”, 

curiosamente, Mme. de Saint-Ange explica para Eugénie de como adora 

ser chamada desta forma, visto a consideração filosófica que sustenta 

este adjetivo, a saber, de uma mulher que sabe ouvir sua natureza. “São 

felizes e respeitáveis criaturas que a opinião difama, mas a volúpia 

coroa (...). Eis as mulheres verdadeiramente amáveis, as únicas filósofas 

de verdade!” (SADE, 1999, p. 37). “Puta” é utilizado como uma 

qualidade louvável, como modelo de filósofa, justamente pela 

característica deste tipo de ouvir os desígnios da natureza com mais 

ímpeto que as regras da sociedade. Seria, portanto, uma postura que 

envolve os desejos do corpo somada à reflexão que conclui que as 

normas sociais são, muitas vezes, contrárias à natureza. Outro passo 

argumentativo em defesa dos atos da libertinagem e de ações 

consideradas criminosas seria o de que a natureza impele à destruição31. 

Novamente se mostra a influência heraclítica que corrobora que além da 

criação, há a destruição permanente na força da natureza. “Um simples 

olhar de relance sobre as operações da natureza não prova que as 

destruições são tão necessárias a seus planos quanto as criações? Que 

estas operações se ligam e se encadeiam tão intimamente que é 

impossível uma agir sem a outra?” (SADE, 1999, p. 103). 

Diferentemente da postura que busca leis gerais que podem ser 

explicadas racionalmente através do controle da natureza, Sade prefere a 

manutenção dos mistérios das forças naturais e pensa a relação com 

estas de modo bem diverso. Sabe-se que ela cria e destrói. E que isso 

não cessa nunca. A tentativa de controlar estas forças repressivamente 

ou a formulação de leis gerais que explicam mecanicamente este 

                                                             
31 “Em Buffon e em Robinet, o marquês encontra as bases naturais da 

‘transmutação’ da matéria, sistema que permite indicar a crueldade como 

‘necessidade natural’ e apontar seu papel decisivo na economia do universo. O 
crime assegura o equilíbrio da natureza” (MORAES, 1994, p. 49). 
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movimento não são as maneiras sugeridas para se relacionar com a 

natureza. O filósofo, nesta visão, estaria em consonância com a natureza 

e a libertinagem encontra sua realização tanto pela vontade implacável 

como pelo embasamento teórico. E, se há a presença constante da 

destruição na natureza, infere Sade, o sexo não possui propósito 

meramente reprodutivo. “É falso que a natureza queira que este licor 

espermático seja absoluta e inteiramente destinado a produzir32” (SADE, 

1999, p. 103). Mais uma vez, a própria natureza favorece as práticas 

libertinas. 

Muitas das características apontadas acerca do pensamento 

sadiano parecem estar de acordo com a visão romântica. O mistério em 

relação a natureza, a importância das experiências singulares do gênio 

para conhecer o universo, a preferência por uma estética noir ou a crítica 

à superestimação da racionalidade são exemplos para esta possível 

associação. Esta visão, por sua vez, estaria na contracorrente da 

modernidade. 
Assim, em um brilhante ensaio de história das 
ideias, 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 discípulos, de Burke a Bergson, 
proclamaram sua fé nas faculdades espirituais 

intuitivas e nas formas orgânicas da vida social 

(LOWY; SAYRE, 1995, p. 19). 

Ainda, para Berlin, pode-se caracterizar o romantismo como 

expressão da “(...) 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” (BERLIN, 1991, p. 47). Berlin 

utiliza ainda outras qualificações aos românticos como desprezadores da 

felicidade, do conhecimento científico ou paz social. Podemos enxergar 

algumas destas qualidades em Sade. Outras, nem tanto. Se 

considerarmos o romantismo como essencialmente contra-iluminista, 

talvez tenhamos uma resposta para o problema em questão. Mas ainda 

resta analisar outros aspectos antes desta inferência precipitada, visto 

                                                             
32 “Uma linda jovem deve ocupar-se apenas em foder e jamais em gerar. 
Contornaremos tudo o que se refere ao mecanismo vulgar da reprodução, para 

nos ater única e exclusivamente às volúpias libertinas, cujo espírito de modo 
algum é reprodutor” (SADE, 1999, p. 29). 
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que há uma pluralidade de romantismos e que o mesmo não se limita a 

um período específico. Giannattasio associa Sade ao romantismo, dentre 

outros aspectos, por este submeter os princípios da modernidade a uma 

releitura às avessas, o que estaria em consonância com a interpretação 

de Lowy acerca do romantismo. Outro aspecto considerado é o da 

predileção dos românticos pelo paradoxo. “Entre as cores da noite e as 

do dia, o romantismo não fez 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” 

(GIANNATTASIO, 2000, p. 191). Nesta ótica, e com as considerações 

da diversidade presente no romantismo e de que não é possível delimitar 

precisamente sua localização histórica, visto que possui características 

presentes em períodos diversos da história humana, faz sentido associar 

Sade ao espírito romântico. 

A crítica à tradição cristã é presente no pensamento de Sade, tal 

como os iluministas. Contudo, seu ateísmo não é tão tolerante como 

difundiam alguns dos pensadores esclarecidos. 

 
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 
ideias, onde os valores cristãos, um a um, foram 

transformando-se em dogmas pueris 

(GIANNATTTASIO, 2000, p. 111). 

Em muitas cenas orgiásticas há a presença de crucifixos e outras 

imagens associadas ao cristianismo. No decorrer de toda a obra sadiana 

há a presença de figuras religiosas, padres, bispos e outras autoridades 

eclesiásticas, envolvidas em cenas de sexo e abuso. Assim fala 

Dolmancé durante uma das orgias na alcova: “Um de meus maiores 

prazeres é injuriar a Deus quando fico de pau duro. Parece que meu 

espírito, então mil vezes mais exaltado, execra e despreza muito mais 

essa quimera nojenta” (SADE, 1999, p. 69). E não se trata de uma 

contradição desprezar algo que inexiste. A questão é que é prazeroso aos 

libertinos ridicularizar as crenças contrárias à natureza33. Neste ponto, é 

                                                             
33 “Profanar relíquias, imagens de santos, hóstias ou crucifixos, tudo isso só 

deve ser, aos olhos do filósofo, o que seria a degradação de uma estátua pagã. 
Uma vez consagradas ao desprezo essas bugigangas execráveis, é preciso 
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possível perceber que, diferentemente do espírito iluminista, Sade não 

superestimava o poder da razão. “Qualquer que seja a intenção de Sade, 

ele chegou através do argumento anti-religioso a um ponto que os 

‘racionalistas’ e os filósofos do Iluminismo ignoraram ou evitaram 

tocar” (THOMAS, 1992, p. 151). Como complemento da razão e dos 

sentidos, Sade opta pela imaginação como meio de alcançar a felicidade.  

 
A razão e a imaginação mantém 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 (GIANNATTASIO, 2000, p. 156). 

Reconhecemos em Sade uma postura iluminista, no sentido da 

tentativa de romper os laços com a tradição e seus dogmas infundados. 

Tal como os iluministas, Sade ousa saber, ousa fazer de seu 

entendimento uma capacidade de libertação de tutelas. Desse modo, 

rejeita os dogmas do cristianismo, das superstições e de autoridades 

exteriores. Tudo isso estaria em consonância com o espírito iluminista. 

Mas, e se, ao conduzir extremamente a tarefa de se livrar dos falsos 

ídolos, chega-se a derrubar, inclusive, a autoridade da razão? “Todas as 

grandes coisas perecem por obra de si mesmas, por um ato de auto-

supressão: assim quer a lei da vida, a lei necessária da ‘auto-superação’ 

que há na essência da vida” (NIETZSCHE, 1998, p.148). Esta 

autossupressão de que fala Nietzsche seria um movimento pelo qual 

ideias ou certa sucessão de eventos históricos mudam o sentido de sua 

direção e voltam-se contra si34.Se a razão se declara, ela também, uma 

                                                                                                                                 
abandoná-las e não se ocupar mais delas. De tudo isso só é bom conservar a 
blasfêmia; não que tenha mais realidade, pois, desde o instante que não há mais 

Deus, de que serve insultar seu nome? Mas porque é essencial pronunciar 
palavras fortes ou sujas na embriaguez do prazer, e as de blasfêmia são muito 

úteis à imaginação. Que nada se poupe! É preciso ornar tais palavras com o 
maior luxo de expressões; e que escandalizem ao máximo possível; escandalizar 

é tão doce! Existe aí um pequeno triunfo para o orgulho que de modo algum se 
deve desprezar” (SADE, 1999, p. 78). 
34Essa inflexão de sentido, ou mudança de direção caracteriza-se como uma 
volta contra si mesmo, uma reflexão, e, nesse sentido, uma inversão de rota, um 

dobrar-se sobre si mesmo, tornando possível por problematização, ou seja, por 
um voltar-se para si mesmo (e contra si mesmo) do próprio sujeito ou de um 
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tirana, resolver derrubar a tirania da razão, mesmo que com a utilização 

de meios racionais, seria um aspecto iluminista, visto que contempla a 

ideia de negação de autoridades externas não-consentidas, ou, ao 

contrário, seria uma característica contra-iluminista, visto que a razão 

não é considerada uma faculdade superior às paixões? Rouanet tem uma 

interpretação sobre: 
Sade teve o mérito nada negligenciável de 
mostrar, indiretamente, alguns limites da 

Ilustração. Sua igualdade era formal, e sua 
liberdade não era para todos. As monstruosas 

fantasias hierárquicas e totalitárias do universo 
de Sade de certo modo caricaturam essas 

insuficiências. São um espelho deformante 
estendido a Ariel para que ele se reconheça 

como Calibã. Se ele tivesse se limitado a esse 
gesto, poderia ser incluído, apesar de tudo, na 

tradição iluminista. Teria confrontado a 
Ilustração com seus pressupostos universalistas, 

demonstrando que ela não poderia, sem 
contradizer-se, visar a uma emancipação apenas 

parcial do gênero humano. 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, 
1990, p. 195). 

 
Para Rouanet, Sade levou suas reflexões em uma direção 

contrária às luzes. Segundo esta interpretação, Sade se aproximaria de 

um contra-iluminismo. Esta, contudo, não é uma resposta definitiva para 

o problema em questão. Outras interpretações devem ser levadas em 

consideração. Adorno e Horkheimer, por exemplo, consideram o 

marquês de Sade como um implacável realizador do esclarecimento. E 

Deleuze afirma que Sade, através da razão, chega a um “outro” da razão, 

ao delírio35. Parece não haver um consenso neste sentido. Rouanet 

                                                                                                                                 
processo histórico no interior do qual o primeiro se encontra, que, de diferentes 
maneiras, tomam a si mesmos como objeto – o que caracteriza, portanto, um 

movimento de (auto)problematização (GIACÓIA JUNIOR, 2010 p.76). 

35  “O racionalismo não está absolutamente ‘cravado’ na obra de Sade; ele 

precisou ir até a ideia de um delírio próprio à razão” (DELEUZE, 2009, p. 29). 
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afirma que Sade se coloca contra as luzes. Adorno e Horkheimer, por 

sua vez, afirmam que Sade, ao não moralizar a razão formalista, 

iluminou aspectos que muitos iluministas não enxergaram. Há a 

impressão que a obra de Sade contém traços das duas correntes. O que 

torna a pesquisa tão problemática quanto interessante. Eliane Moraes 

utiliza em vários momentos a expressão “iluminista” para se referir a 

Sade. No entanto, afirma que Sade abusa da luz. E essa intensidade nas 

luzes do pensamento sadiano evocaria um “mais filósofo” que produz e 

é produzido por uma razão-paixão. 

 
E abuso, na libertinagem, tem sempre um 
sentido superior. Do philosophe ao filósofo 

libertino há, senão um rompimento, uma 
ampliação. Trata-se de uma diferença – e ela é 

fundamental – na intensidade das luzes: ali, onde 
o primeiro acredita deparar-se com os limites da 

razão, do que cega e portanto não permite 
esclarecimento, o segundo excursiona com 

segurança e liberdade, vendo tudo, esclarecendo 

tudo. Daí a importância da iluminação absoluta 
dos cenários sadianos, que não deixa nada na 

obscuridade, profundamente relacionada à 
convicção de que “a filosofia deve dizer tudo” 

(MORAES, 1994, p. 194). 

Cabe destacar que na interpretação de Adorno e Horkheimer, 

Sade ocupa espaço enquanto realizador do Esclarecimento, o que não é 

o mesmo que o iluminismo. É válido ressaltar algumas características 

desta palavra. Em algumas traduções ao livro Dialética do 

Esclarecimento, no original, Dialektik der Aufklärung, a palavra 

Aufklärung foi traduzida por Iluminismo36. Ainda há traduções que 

                                                             
36 A expressão esclarecimento traduz com perfeição não apenas o significado 

histórico-filosófico, mas também o sentido mais amplo que o termo encontra em 
Adorno e Horkheimer, bem como o significado corrente de Aufklärung na 

linguagem ordinária. É bom que se note, antes de mais nada, que Aufklärung 
não é apenas um conceito histórico-filosófico, mas uma expressão familiar da 

língua alemã, que encontra um correspondente exato na palavra portuguesa 
esclarecimento, por exemplo em contextos como: sexuelle Aufklärung 

(esclarecimento sexual) ou politische Aufklärung (esclarecimento político). 
Nesse sentido, as duas palavras designam, em alemão e em português, o 

processo pelo qual uma pessoa vence as trevas da ignorância e do preconceito 
em questões de ordem prática (religiosas, políticas, sexuais, etc.). (...) Em 
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indicam a palavra como Ilustração. Para os pensadores frankfurtianos, o 

Esclarecimento estaria presente desde um passado remoto, sendo uma 

peça-chave para compreender o processo de constituição do ser humano 

na civilização ocidental. Trata-se de um conceito trans-histórico, 

portanto. Seria o processo pelo qual a humanidade supera o medo 

primordial da natureza efetuando o seu domínio. Mitos, religiões, 

filosofia ou mesmo a ciência moderna são sintomas deste processo pelo 

qual a humanidade cria sentido e efetua domínio sobre as potências 

naturais. No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o 

esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens 

do medo e de investi-los na posição de senhores” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p.17). Este saber que pretende tornar os homens 

senhores possui certas especificidades. Os frankfurtianos indicam uma 

relação do conceito Esclarecimento com a noção de desencantamento do 

mundo37 de Max Weber38. Isto representaria a afirmação de que a 

humanidade caminhou em direção a uma destruição do animismo a fim 

de poder explicar e controlar a natureza39, isto é, não colocar em questão 

forças mágicas ou espirituais para explicar a realidade, e sim utilizar a 

própria razão e os dados tais como são para exercer domínio sobre as 

forças que regem o universo. Ao desencantar o mundo, o 

Esclarecimento vai enfraquecendo as bases da magia e da religião e as 

substitui pelo saber que é empiricamente comprovável. “Os aspectos 

                                                                                                                                 
Adorno e Horkheimer, o termo é usado para designar o processo de 
“desencantamento do mundo”, pelo qual as pessoas se libertam do medo de uma 

natureza desconhecida, à qual atribuem poderes ocultos para explicar seu 
desamparo em face dela. Por isso mesmo, o esclarecimento de que falam não é, 

como o iluminismo, ou a ilustração, um movimento filosófico ou uma época 
histórica determinados, mas o processo pelo qual, ao longo da história, os 

homens se libertam das potências míticas da natureza, ou seja, o processo de 

racionalização que prossegue na filosofia e na ciência (ALMEIDA, 1985, p.07). 

 
37 “‘Desencantamento’, em alemão Entzauberung, significa literalmente 

‘desmagificação’. Zauber quer dizer magia, sortilégio, feitiço, encantamento e 
por extensão encanto, enceno, fascínio, charme, atração, sedução (PIERUCCI, 

2003, p.07)”. 
38 “Entretanto ela aplica-se aqui – diferentemente de Max Weber – não apenas 

ao processo de esclarecimento nas grandes religiões, mas é estendida a toda a 
cultura ocidental, enquanto seu princípio de explicação” (DUARTE, 1993, 

p.59). 
39 “Desencantar o mundo é destruir o animismo” (ADORNO; HORKHEIMER, 
1985, p.18). 
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cosmológicos do pensamento e da cultura ocidentais foram 

caracterizados pela eliminação da magia” (PIERUCCI, 2003, p.29). 

Neste processo imperou certas regras da racionalização, objetividade e 

calculabilidade como requisitos básicos para se encontrar a verdade. 

Garante-se a objetividade para uma melhor manipulação do homem 

sobre a natureza40. O mundo desencantado prometia tornar o homem 

como senhor de si. Ao menos, esse era o ideal do Esclarecimento. 

Contudo, os autores indicam que este processo é dialético, que o mito é 

racional, e a racionalidade é mitológica, e essa contradição insolúvel, 

base da civilização ocidental, também se realiza na relação do homem 

com a natureza, que não pode ser dominada plenamente e se vinga 

periodicamente da humanidade. 

Com o desenvolvimento da física e matemática, sobretudo a 

partir de Newton, a natureza é entendida cada vez mais como 

constituída de leis podem ser explicadas racionalmente. Trata-se de mais 

um passo do Esclarecimento em direção à aniquilação do animismo. 

 
Sob esse aspecto, escritores como o Marquês e 

Sade, apesar de denegridos pela burguesia, 
seriam apenas seus arautos mais autênticos, i.e., 

tiraram consequências de alguns dos 
pressupostos da sociedade moderna que ninguém 

mais teria coragem de tirar. A principal delas é 
que, se o conhecimento de tipo científico, 

aplicável enquanto tecnologia a objetivos 
econômicos imediatos, foi erigido como norma 

fundamental da civilização europeia, então todas 
as crenças religiosas são não apenas supérfluas, 

mas pura superstição, que deve ser combatida 

com unhas e dentes (DUARTE, 2004, p. 36). 

Ao anunciar que não há deus ou qualquer outra força para além 

da natureza, Sade, na visão de Adorno e Horkheimer, estaria em 

consonância com o Esclarecimento. Também em Juliette, podemos 

notar o ataque ao cristianismo. Em uma cena, Saint-Found diz o 

seguinte para Juliette: “A fim de combater o dogma seguro das penas 

eternas, comece por destruir gratuitamente tudo o que o sustém. Não há 

                                                             
40 “Em outras palavras, tal conhecimento, oriundo do medo ancestral do homem 

diante das ameaçadoras forças naturais, se corporificou no conceito moderno de 
‘técnica’, que não tem como objetivo a felicidade do gênero humano, mas 

apenas uma precisão metodológica que potencialize o domínio sobre a 
natureza” (DUARTE, 2004, p. 27). 
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deus, não temos alma; consequentemente não pode haver suplícios a 

temer em outra vida” (SADE, 2009, p. 198). Na consideração da 

inexistência de deus, tanto estaria presente a ideia da natureza como 

força independente, como também na explicitação de que não há uma 

moral intrínseca à natureza. A consequência destas reflexões são um 

duro golpe na moralidade da civilização ocidental. A fim de 

compreender melhor esta relação, faz-se necessário o apontamento de 

algumas ideias de Sade a respeito da moral. 

 

3.3 LIBERTINOS CONTRA A MORAL 

 

A partir da análise a respeito da razão e da natureza em Sade, 

verifica-se uma relação destas reflexões acerca do problema da moral. E 

é apoiado nestas noções de razão (como visto, uma razão-paixão que 

não se desvincula de afetos) e natureza (amoral e caótica) que Sade 

efetua uma crítica aos valores presentes na civilização ocidental. Em A 
Filosofia na Alcova, Dolmancé, marcado pela irreligião, impiedade, 

desumanidade e libertinagem, se encarrega de ensinar a Eugénie a 

respeito dos perigos da virtude. Logo nas primeiras lições, Dolmancé 

disserta a respeito do pudor e da decência a fim de demonstrar que estas 

sensações são desprezíveis para os libertinos, visto que são costumes 

que contrariam totalmente a natureza. E quando indagado por Eugénie, 

se tais atos não seriam contrários à virtude, Dolmancé responde: 
Ah, renuncia às virtudes, Eugénie! Haverá 
algum sacrifício feito a essas falsas divindades 

que valha um só minuto dos prazeres que 
sentimos ultrajando-as? Ora, a virtude não passa 

de uma quimera cujo culto consiste em 
imolações perpétuas, em inúmeras revoltas 

contra as inspirações do temperamento. Serão 
naturais tais movimentos? Aconselhará a 

natureza o que a ultraja? Eugénie, não te deixes 

enganar por essas mulheres que ouves chamar 
virtuosas. Se queres, elas não servem às mesmas 

paixões que nós, mas possuem outras quase 
sempre bem mais desprezíveis: a ambição, o 

orgulho, os interesses particulares, e 
frequentemente uma frieza de temperamento que 

nada lhes aconselha. Devemos alguma coisa a 
semelhantes seres? Não seguem apenas as 

impressões do amor próprio? Será então melhor, 
mais sensato e apropriado, sacrificar antes ao 
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egoísmo do que às paixões? Para mim, creio que 
um bem vale o outro. Mas quem só ouve esta 

última voz provavelmente tem muito mais razão, 
já que ela é apenas o órgão da natureza, 

enquanto o outro é o da tolice e do preconceito. 
Eugénie, uma única gota de porra ejaculada por 

este membro é mais preciosa do que os atos mais 
sublimes de uma virtude que desprezo (SADE, 

1999, p. 37). 

Mais uma vez, a natureza serve como parâmetro para avaliar a 

questão. A virtude seria contrária aos desígnios da natureza, logo, deve 

ser descartada. E não somente isto. Cabe aos libertinos ridicularizar os 

virtuosos, pois isto seria prazeroso. A virtude só faria sentido para os 

religiosos, corrobora Dolmancé. “O que significa esta virtude para quem 

não crê na religião?” (SADE, 1999, p. 38). Rejeitada a ideia de religião, 

não haveria razão de aceitar os valores disseminados pela mesma. O 

homem seria produto da natureza e seria mais sensato orientar-se a partir 

dela. Deus, chamado de abominável fantasma, se existisse, prossegue 

Dolmancé, seria incompatível com a natureza, pois a justiça divina seria 

inconciliável com as injustiças da natureza. Aproveita ainda para efetuar 

uma crítica ao panteísmo. “Mas dir-se-á a este propósito, Deus e a 

natureza são a mesma coisa. Não é um absurdo? Pode um relógio ser 

igual ao relojoeiro? A coisa criada ser igual ao criador?” (SADE, 1999, 

p. 39). Como visto anteriormente, a matéria cria e destrói 

incessantemente. A crença em deus seria uma quimera advinda de 

homens de paixões fracas. E se não existe deus e o cristianismo propaga 

valores contrários à natureza, não haveria fundamento em adotar 

comportamentos virtuosos para agradar um ser inexistente. 
Que Deus mais fraco esse! Como? Pôde criar 
tudo o que vemos e lhe ser impossível formar o 

homem a seu modo? Mas, argumentareis, se ele 
o tivesse criado assim, o homem não teria tido 

mérito. Que baixeza! E qual a necessidade dele 
merecer algo de seu Deus? Se o tivesse criado 

totalmente bom, ele jamais teria praticado o mal, 
e só então a obra seria digna de um Deus. É 

tentar o homem lhe deixando escolha. Ora, em 
sua presciência infinita, Deus sabia qual o 

resultado disso. Logo, a partir desse momento, é 
com prazer que perde a criatura que ele mesmo 

formou. Que Deus horrível este! Que monstro! 
Que celerado mais digno de nosso ódio e de 
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nossa implacável vingança! (SADE, 1999, p. 

40).  

Com estes questionamentos, Sade demonstra que se tal deus 

existisse, ele próprio não seria virtuoso. Afinal, se o próprio deus cria o 

mal, e se o mesmo consegue saber que a humanidade padece do mal, 

seria apenas crueldade deste fantasma exigir que o homem fosse 

plenamente bom. Desta maneira, Sade considera um absurdo tanto a 

crença em deus, como também é absurda, para os que acreditam nesta 

quimera, inferir que existem comportamentos desejáveis e outros não, 

justamente porque esse ser supostamente criou tanto o bem como o mal. 

Argumenta ainda que, segundo os pressupostos do cristianismo, o diabo 

consegue seduzir os homens, e como deus seria onisciente, saberia que 

esta sedução é inevitável. “Nada pode vencer a energia desse demônio 

sobre nós” (SADE, 1999, p. 40). E aquele que poderia redimir a 

humanidade, filho do criador, é caracterizado por Dolmancé como 

imbecil e ignorante. A começar, sua vinda não foi nada digna. “É do 

seio de uma puta judia e no meio de um chiqueiro que se anuncia o Deus 

que vai salvar a terra! Eis a origem digna que se lhe atribuem!” (SADE, 

1999, p. 40). Na sequência, Dolmancé fala sobre os supostos milagres 

de Jesus, atribuindo charlatanismo aos seus atos ou mesmo demência, se 

este acreditasse de fato ser filho de deus enviado para salvar os homens. 

Após a crucificação do nazareno – e Dolmancé enfatiza que seu pai nada 

fez para salvar a vida do filho -, segue argumentando, os guardas que 

cuidavam do corpo de Jesus foram embebedados, e seguidores de Cristo 

roubaram seu corpo para posteriormente divulgar que o mesmo havia 

sido ressuscitado. Prossegue afirmando que tal feito não teve uma 

repercussão notória na época. 
Eles deixam passar vários anos antes de fazer 
uso de sua gloriosa trapaça. Por fim, erigem 

sobre ela o vacilante edifício de sua execrável 
doutrina. Toda mudança agrada aos homens. 

Cansado do despotismo dos imperadores, uma 
revolução se fazia necessária. Dão ouvidos a 

esses patifes e seu progresso é galopante: eis a 
história de todos os erros. Em pouco tempo os 

altares de Vênus e de Marte são substituídos 
pelos de Jesus e Maria. Publicam a vida do 

impostor; esse romance insípido encontra 

crédulos; fazem-no dizer coisas que jamais 
pensou. Algumas dessas propostas absurdas 

tornam-se logo a base de sua moral. Como essa 
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novidade era pregada aos pobres, a caridade 
torna-se assim sua primeira virtude. Ritos 

bizarros são instituídos sob o nome de 
sacramentos, dos quais o mais indigno e 

abominável é aquele pelo qual um padre, coberto 
de crimes, tem, todavia, pela virtude de algumas 

palavras mágicas, o poder de fazer Deus entrar 

numa fatia de pão (SADE, 1999, p. 42).  

Nesta ótica, o cristianismo surge a partir de interesses materiais. 

Não haveria nada de divino, mas a conveniência que um determinado 

grupo de pessoas possuía com a divulgação de tais ideias. Como 

afirmado, muitas das ideias atribuídas ao cristianismo sequer foram ditas 

pelo salvador da humanidade, mas havia vantagens na divulgação de tais 

ideias para um grupo de homens. A caridade se fez virtude por um 

interesse material e não por uma vontade divina. A partir da 

consideração da origem do cristianismo como uma fábula contrária à 

natureza advinda de interesses materiais, todo valor propagado pelo 

cristianismo torna-se motivo para ser rejeitado e ridicularizado. A 

caridade é vista como um embuste e perigosa à espécie, pois um de seus 

efeitos seria o de acostumar o pobre em sua pobreza, de modo estragar o 

potencial desta pessoa. Dolmancé argumenta que a caridade faz com que 

o pobre não busque meios de superar sua condição, pois estaria 

habituado a esperar que um outro resolva seus problemas; se estivesse à 

esmo, prossegue, ouviria mais a natureza e teria coragem para empregar 

os meios necessários para superar esta condição. O mal alheio não 

interessa aos libertinos. Há uma defesa implacável da satisfação do 

prazer próprio apenas, mesmo que este prazer envolva certa crueldade.  

Cabe salientar que, ainda que o tempo todo Sade utilize os termos 

“bem” e “mal”, o mesmo possui ciência que estas noções não existem 

substancialmente, mas são apenas convenções estabelecidas por uma 

determinada coletividade. “Sade deseja nos convencer da irrealidade ou 

inobjetividade dos conceitos de Bem e Mal, Vícios e Virtudes, quando 

submetidos aos exames da natureza. Somos nós que inferimos juízos de 

valor à ação cega da natureza” (GIANNATTASIO, 2000, p. 99). Há 

uma relatividade na moral, pois estes valores variam de uma sociedade 

para outra. “Palavras como vício e virtude só nos dão ideias puramente 

locais. Não existe nenhuma ação, por mais singular que se possa supor, 

que seja verdadeiramente criminosa, e nenhuma que possa realmente se 

chamar de virtuosa. Tudo se dá em razão dos costumes e do clima em 

que vivemos” (SADE, 1999, p. 46). Ao demonstrar que muitos dos 

hábitos considerados como crimes na França são louvados em outras 
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regiões, muitas vezes hábitos considerados cruéis pela ótica cristã tal 

como o incesto, o assassinato ou o parricídio, Sade rejeita 

completamente a ideia de uma moralidade universal ou de imperativo 

categórico que se imponha aos homens através de uma lei moral. Sade 

tenta derrubar diversos dos laços que mantém os homens em sociedade 

por conta da suposta naturalidade que os mesmos adquiriram segundo a 

ótica cristã que fundamenta a civilização. A família, o amor, a 

compaixão ou caridade são severamente atacados pelo marquês. Adorno 

e Horkheimer apontam Sade, tal como Nietzsche, como um autor que, 

negando as luzes, é realizador do Esclarecimento. Derrubado deus e os 

valores do cristianismo, esses laços perderiam sua sustentação racional. 
Ao contrário de seus apologetas, os escritores 

sombrios da burguesia não tentaram distorcer as 
consequências do esclarecimento recorrendo a 

doutrinas harmonizadoras. Não pretenderam que 
a razão formalista tivesse uma ligação mais 

íntima com a moral do que com a imoralidade. 
Enquanto os escritores luminosos protegiam pela 

negação a união indissolúvel da razão e do 
crime, da sociedade burguesa e da dominação, 

aqueles proferiam brutalmente a verdade 
chocante (...) O fato de ter, não encoberto, mas 

bradado ao mundo inteiro a impossibilidade de 
apresentar um argumento de princípio contra o 

assassinato ateou o ódio com que os 
progressistas ainda hoje perseguem Sade e 

Nietzsche. Diferentemente do positivismo 
lógico, ambos tomaram a ciência ao pé da letra 

(...). Proclamando a identidade da dominação e 
da razão, as doutrinas sem compaixão são mais 

misericordiosas que as doutrinas dos lacaios 
morais da burguesia (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 98). 

A crítica à compaixão e a demonstração da impossibilidade de 

se extrair qualquer valor humano que seja intrínseco à natureza amoral 

colocaria Sade, na visão de Adorno e Horkheimer, enquanto uma figura 

do Esclarecimento. Contudo, sabe-se que o Esclarecimento desencanta a 

natureza por um processo de racionalização e formalização da razão. 

Sade ilumina regiões obscuras, mas seu meio é a imaginação, 

justamente o que o Esclarecimento pretende eliminar. Dessa forma, se 

Sade contribui com o processo de aniquilação dos mitos e da 

imaginação, por destruir o encanto presente que magicamente atribuía a 
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Verdade e o Bem à natureza, por desconsiderar qualquer forma de 

deísmo, e por almejar se livrar de todas as tutelas presentes em uma 

civilização que beneficia os fracos, só o faz pela própria utilização 

extremada da imaginação, acentuando a contradição intrínseca de sua 

persona, como o escritor romântico maldito que carrega em si as 

contradições sem pretender dissolver, harmonizar ou buscar uma síntese 

para estas. 

Após Dolmancé refutar a ideia de caridade e beneficência, no 

intuito de reforçar a argumentação de que a moralidade é artificial e 

relativa a um povo específico, Mme. de Saint-Ange resolve criticar a 

noção da defesa da família tradicional como valor universal. Nesta 

exposição, corrobora-se que os filhos são considerados propriedades dos 

pais na sociedade em voga. E que esta prática seria antagônica à 

natureza, conforme a devida comparação com outras espécies de 

animais demonstra. Em outras espécies animais, os progenitores, após 

cuidarem das primeiras necessidades físicas da prole, não imputam à 

prole deveres por ter cuidado da mesma. Este cuidado com o recém-

nascido seria tão natural quanto deixa-lo livre após terminar o período 

que a prole necessita de atenção e a mesma já pode andar e se alimentar 

sozinha. 
Com que direito os filhos do homem devem 
submeter-se a outros deveres? E quem funda tais 

deveres senão a avareza ou a ambição dos pais? 
Ora, pergunto se é justo que uma garota, que 

começa a sentir e raciocinar, se submeta a tais 

freios. Não é o preconceito apenas que prolonga 
esses grilhões? Há coisa mais ridícula do que ver 

uma jovem de quinze ou dezesseis anos ardendo 
de desejos que é obrigada a vencer, esperar, em 

tormentos sua juventude infeliz, sacrificar 
também sua maturidade imolando-a à sua 

pérfida ambição, associando-a, a contragosto, a 
um esposo que não vale a pena ser amado ou que 

tem tudo para ser odiado? (SADE, 1999, p. 47). 

Na crítica aos valores da civilização ocidental, a família não 

poderia ficar de fora. Tal como é constituída, a instituição família seria 

profundamente antagônica à natureza. Em seu grito que vocifera por 

liberdade, Sade propõe que se destrua tal instituição. A autoridade dos 

pais sobre os filhos não teria fundamento racional, pois seria apenas a 

utilização de artifícios dos progenitores para exercer domínio sobre a 

prole. A crítica à família está também diretamente relacionada a uma 
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rejeição da castidade e do casamento. Mme. de Saint-Ange assim 

aconselha Eugénie: “É preciso libertar a jovem da casa paterna quando 

ela atingir a idade da razão” (SADE, 1999, p. 47). A casa da família é 

vista como um local de escravidão na qual os filhos são obrigados a 

adotar comportamentos que negam seus instintos vitais. E, ao sair da 

casa dos pais, segundo prescreve os costumes cristãos, os filhos se 

casariam para formar um novo antro de escravidão. A mulher, 

sobretudo, seria muito prejudicada nesta instituição, pois teria de se 

contentar com um marido. E visto que a monogamia não é um atributo 

natural na espécie Homo sapiens, a mulher não conseguiria realizar seus 

desejos. A crítica à monogamia é estabelecida no sentido de liberar as 

mulheres do dever de ser objeto de um homem apenas. “O destino da 

mulher é ser como a loba e a cadela: pertencer a todos os que a 

desejarem. É visivelmente ultrajar a destinação que a natureza impôs às 

mulheres, atando-as pelo laço absurdo de um himeneu solitário” (SADE, 

1999, p. 48). E de algum modo incentivando a revolta das mulheres, 

Mme. de Saint-Ange corrobora que as mesmas deveriam colocar-se 

acima dos costumes e dos preconceitos que as escravizam para dedicar-

se à libertinagem. Isto fica claro com alguns conselhos dado para 

Eugénie: “Despreza os conselhos vãos de uma mãe imbecil, a quem, 

legitimamente, só deves ódio e desprezo” (SADE, 1999, p. 48). Ou, 

ainda: “Numa palavra: fode e apenas fode; é para isso que estás no 

mundo. Não há limites aos teus prazeres senão os de tuas forças ou os de 

tuas vontades” (SADE, 1999, p. 48). Ao libertar-se dos grilhões da 

família e da monogamia, Mme; de Saint-Ange afirma que a única coisa 

que possivelmente haveria de se temer com esta postura seria o da 

opinião dos homens. Todavia, esta estima moral, prazer concedido a 

quem age segundo as normas sociais que lhe foi imposta, seria 

muitíssimo menor e incomparável ao deleite da foda, já que este agrada 

a todos. A proposta é de enfrentar a opinião pública e entregar-se ao 

gozo sem qualquer espécie de pudor. Inclusive, a rejeição ao casamento 

é tão importante para Mme. de Saint-Ange que a mesma considera este 

o maior dos freios a serem rompidos. A fidelidade é considerada um 

horror, justamente por ser um movimento violento de contenção das 

paixões. Continua a exposição através da construção de uma imagem de 

uma mulher ainda virgem tendo que ser obrigada a jurar fidelidade a um 

homem. Infere-se que seria demasiado cruel para com essa mulher não 

ter a possibilidade de ter outros parceiros sexuais no decorrer de sua 

vida, visto que sua natureza impõe o desejo por outras pessoas. Saint-

Ange corrobora que essa instituição foi criada por homens e que as 
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mulheres deveriam se rebelar contra estas imposições. “O adultério que 

os homens vêem como um crime, que ousaram punir como tal, 

arrancando nossa vida, o adultério, Eugénie, é apenas a quitação de um 

direito à natureza, de que as fantasias desses tiranos jamais conseguirão 

nos tirar” (SADE, 1999, p. 52). Saint-Ange, ainda que entregue à 

libertinagem, tem um marido. E defende sua prática afirmando que o 

adultério não representa mal algum para seu marido. “Eu foderia com a 

Terra inteira sem lhe fazer um arranhão! Essa pretensa lesão não passa 

de uma fábula, cuja existência é impossível” (SADE, 1999, p. 53). Não 

haveria qualquer prejuízo a alguém no adultério. Esta injúria que alguns 

homens afirmam existir seria apenas fruto da ignorância e do 

preconceito. O ciúmes seria apenas um sentimento mordaz que deveria 

ser extirpado. 

O ápice do ataque à família tradicional ocorre no último diálogo 

de A Filosofia na Alcova. A mãe de Eugénie vai buscar a mesma na 

alcova. Mas a filha, que já havia sido introduzida nos princípios da 

libertinagem, teórica e praticamente, desobedece a mãe sem hesitar. A 

mãe indaga sobre os direitos que tem sobre Eugénie, mas Dolmancé, a 

partir de sua argumentação naturalista, demonstra que a mesma não 

possui autoridade sobre sua filha, que agora era livre após ter sido 

educada na alcova. Argumenta que os sentimentos de laços entre pais e 

filhos são construções sociais preservada por conveniência. E ao ser 

questionado acerca dos cuidados que a mãe teve para com o Eugénie, 

Dolmancé, ao atacar a família tradicional, sintetiza alguns dos princípios 

da libertinagem e pronuncia àquela senhora acerca do que a filha 

aprendeu neste período em que esteve com os libertinos. 
Oh, quanto aos seus cuidados, nunca passaram 
de frutos do seu orgulho; não tendo feito 

Eugénie mais do que aquilo que o costume 
prescreve no país em que viveis, ela 

seguramente não vos deve nada. Quanto à sua 
educação, deve ter sido mesmo muito ruim, pois 

nos vemos obrigados a refazer todos os 
princípios que vós lhe inculcais. Não há um 

único deles que trabalhe por sua felicidade, e 
nenhum que não seja absurdo ou quimérico. Vós 

lhe falastes em Deus, como se de fato houvesse 
um; de virtude, como se ela fosse necessária; de 

religião, como se todos os cultos religiosos 

fossem outra coisa que o resultado da impostura 
do mais forte e da imbecilidade do mais fraco; 

de Jesus Cristo, como se esse bandido fosse 
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outra coisa além de um celerado e de um 
hipócrita! Vós lhe dissestes que foder era um 

pecado, e foder é a coisa mais deliciosa da vida; 
vós quisestes lhe inculcar os bons costumes, 

como se a felicidade de uma jovem não estivesse 
no deboche e na imoralidade, como se a mais 

feliz das mulheres não devesse ser 
incontestavelmente aquela que mais se atolou na 

imundice e na libertinagem, aquela que melhor 
afronta todos os preconceitos e que mais zomba 

da reputação! (SADE, 1999, p. 188). 

A educação dos libertinos fornecida à Eugénie, como é possível 

notar, fundamenta-se na exaltação dos prazeres. Os libertinos são 

considerados filósofos. Em sua acepção específica, são filósofos do 

desejo, que despejam sua razão-paixão em excesso. É condição para esta 

educação a destruição dos valores vigentes, pois somente assim a 

libertinagem poderia realizar-se. A partir destes diálogos, Sade 

demonstra uma crítica total aos valores da civilização ocidental no 

intuito de destruir essa moralidade para a libertação de práticas que 

favoreçam a realização dos desejos, independentemente da forma. 

Outro valor fortemente atacado é o que diz respeito à 

superestimação da verdade. A verdade não possui um valor 

incondicional nas interpretações sadianas. Neste ponto, é possível 

perceber que as práticas libertinas são criminosas para a sociedade. A 

fim de conservar sua própria liberdade, os libertinos necessitam manter 

certas aparências para evitar uma punição mais grave. “Enquanto as leis 

continuarem sendo o que são, devemos usar certos véus; a opinião 

obriga-nos a isso. Mas compensemo-nos, em silêncio, dessa cruel 

castidade que somos forçadas a manter em público” (SADE, 1999, p. 

48). Mesmo desprezando as virtudes, os libertinos precisam simular 

opiniões, pois sabem que a sinceridade poderia lhes custar a própria 

vida. “O disfarce é uma política para o libertino, que ele exerce para 

confrontar-se com a sociedade” (MORAES, 1994, p. 122). O fingimento 

seria indispensável para a vida social. “E, de fato, é certamente a virtude 

ou sua aparência que se torna realmente necessária ao homem social? 

Não duvidemos, basta somente a aparência: quem a possui tem tudo” 

(SADE, 1999, p. 73). E não se trata de benefícios somente para os 

libertinos. Na apologia da dissimulação, Sade efetua mais uma vez a 

crítica aos virtuosos, pois estes, apologetas da verdade, seriam também 

hipócritas, dada a impossibilidade de escapar totalmente das tentações 

da natureza. 
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Condenados a viver com pessoas que tem o 
maior interesse em esconder-se aos nossos 

olhos, em ocultar os próprios vícios para só nos 
oferecer virtudes que jamais incensaram, 

correríamos o maior risco se só lhes 
mostrássemos nossa franqueza; pois, é claro, 

desta forma, lhes daríamos vantagens sobre nós 
que eles nos recusam, e nossa estupidez ficaria 

manifesta. A dissimulação e a hipocrisia são 
necessidades que a sociedade nos impõe; 

aceitemo-las (SADE, 1999, p. 107). 

A verdade é útil. Mas a falsidade é essencial. Dolmancé 

também aconselha Eugénie a mentir quando precisar atingir um 

determinado objetivo. O melhor meio para amolar uma vítima, seria o 

de se aproximar da mesma, como quem tem boas intenções, para 

posteriormente aplicar um golpe. Explica ainda que a falsidade é o 

melhor meio para se obter êxito em algum objetivo. E, ainda, se fosse 

permitido falar em erro neste âmbito, a falha viria daquele que deixou 

ser enganado e não do enganador. 

Por uma crítica total aos valores propalados pelo cristianismo, o 

pensamento sadiano ataca diferentes formas de laços entre os indivíduos 

que foram construídas pela civilização. Outro sentimento que cria laços 

entre os seres humanos e que é criticado pelos libertinos é o amor. 

Dolmancé explica para Eugénie que o amor, que tem por base o desejo, 

mas a loucura como consequência, não resiste a uma reflexão sadia. Em 

suas reflexões, caracteriza o amor como embriaguez enganosa que 

absorve os sentidos e faz com que aquele que se contagia por esse 

sentimento tenha sua atenção voltada somente para um objeto. Na visão 

dos libertinos, esta sensação seria limitadora visto que o ser que está 

tomado por este sentimento se priva de inúmeros prazeres. 
Oh, moças voluptuosas, entregai vossos corpos o 
mais que puderes! Fodei, diverti-vos, eis o 

essencial. Mas fugi cuidadosamente do amor. 
Nele, só há de bom o físico, dizia o naturalista 

Buffon; e não era apenas sobre isso que refletia 
como bom filósofo. Diverti-vos, repito; mas não 

ameis em hipótese alguma. Não vos embaraceis 
mais com isso; não é se extenuando em 

lamentos, suspiros, olhares ternos e bilhetes 
doces que se deve agir, mas fodendo, 

multiplicando e trocando sempre os fodedores, e 
sobretudo opondo-vos firmemente a que um 
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único queira escravizar-vos; pois, o fim desse 
amor constante seria, ligando-vos a ele, o de 

impedir-vos de entregar-vos a um outro, 
egoísmo cruel, fatal aos vossos prazeres. As 

mulheres não foram feitas para um único 
homem: a natureza as criou para todos. Ouvindo 

apenas esta voz sagrada, elas devem entregar-se 
indiferentemente a todos aqueles que as 

quiserem (SADE, 1999, p. 114). 

Como o libertino quer experimentar a diversidade, com o 

máximo de quantidade e qualidade possível, o amor seria um perigo aos 

prazeres visto que ele canaliza os desejos para uma direção única e 

limita as potencialidades do indivíduo.  

A crueldade seria um valor apontado como necessário e 

favorável à natureza, ainda que rechaçada pelos virtuosos. Para Sade, 

existe prazer em causar dor em outra pessoa. Argumenta que causar dor 

em uma pessoa produz choques intensos, uma vibração vigorosa que 

abrasa os órgãos da volúpia. E se causa prazer, a crueldade deveria ser 

manifesta sem qualquer tipo de culpa, como pode ser expressa nas 

seguintes questões: “Por que razão poupar um indivíduo que não nos 

toca em nada? Por que evitar que sofra uma dor que jamais nos custará 

uma lágrima, quando é certo que dessa dor nascerá um imenso prazer 

para nós?” (SADE, 1999, p. 80). Percebe-se que o individualismo é 

extremado em Sade. Se há prazer individual no que se faz, qualquer 

coisa estaria justificada, pouco importando as consequências nefastas 

que poderiam existir a outrem. Apesar de pouco divulgada em sua 

época, tal concepção do prazer em causar dor em outra pessoa acabou 

chegando ao século XIX e foi uma ideia também disseminada por 

Nietzsche. Fazer o outro sofrer seria gratificante. “Ver-sofrer faz bem, 

fazer-sofrer mais bem ainda” (NIETZSCHE, 1998, p.56). Nietzsche 

atenta para o curioso fato, obnubilado pela consciência moderna, da 

relação entre causar dor e festividade em comunidades antigas. Tal 

relação era vista como algo comum. O horror à crueldade física seria um 

valor do homem moderno segundo a concepção nietzschiana, valor 

inexistente durante a maior parte da existência do Homo sapiens. “A 

crueldade está entre as mais velhas alegrias festivas da humanidade” 

(NIETZSCHE, 2004, p.24). Ritos sacrificiais envolvendo oferenda aos 

deuses, ocorriam em momentos de festividade. Havia alegria e 
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festividade nos sacrifícios41. “Sem crueldade não há festa: é o que 

ensina a mais antiga e mais longa história do homem – e no castigo 

também há muito de festivo” (NIETZSCHE, 1998, p.56). Os ritos e 

festividades, além de proporcionar o deleite na crueldade, também 

favoreceu muito a criação de deuses para dar fundamento à dor e ao 

sofrimento. Estes tempos primordiais de forte presença do prazer na 

crueldade seriam expressão da natureza em Sade42. “A natureza, mãe de 

todos, só nos fala de nós mesmos; nada é tão egoísta quanto sua voz; e o 

que reconhecemos nela de mais claro e imutável é seu santo conselho de 

deleitar-nos não importando à custa de quem quer que seja” (SADE, 

1999, p.80). A fim de demonstrar a naturalidade da crueldade, 

argumenta-se acerca da presença da mesma desde a infância do ser 

humano. Ao mostrar a crueldade presente nas crianças, Sade tenta 

indicar que este sentimento seria o primeiro que a natureza imprime no 

homem. Prossegue afirmando a crueldade presente nos animais, e de 

como estes estão mais próximos da natureza. O mesmo é dito a respeito 

dos selvagens, que se aproximam mais da natureza que o europeu 

civilizado. 
A crueldade está na natureza. Todos nascemos 

com uma dose de crueldade que só a educação 
modifica; mas a educação não está na natureza e 

prejudica tanto seus efeitos sagrados quanto o 
cultivo prejudica as árvores. (...) A crueldade 

não é outra coisa senão a energia do homem 
ainda não corrompida pela civilização; é uma 

virtude, portanto, não um vício. Suprimi vossas 
leis, vossas punições, vossos costumes, e a 

crueldade não terá efeitos perigosos, já que 

                                                             
41 Adorno e Horkheimer também avaliaram esta relação dos sacrifícios com o 
prazer de modo breve na Dialética do Esclarecimento. Na seqüência, um trecho 

sobre este tema: “A teoria do sacrifício predominante hoje relaciona-o à 
representação do corpo coletivo, da tribo, à qual deve refluir como força o 

sangue derramado do membro da tribo. Embora o totemismo já fosse em sua 
época uma ideologia, ele marca no entanto um estado real em que a razão 

dominante precisava de sacrifícios. É um estado de carência arcaica, onde é 
difícil distinguir os sacrifícios humanos do canibalismo. Em certos momentos, 

com seu aumento numérico, a coletividade só consegue sobreviver provando a 
carne humana. É possível que, em muitos grupos étnicos ou sociais, o prazer 

estivesse ligado ao canibalismo de uma maneira na qual só o horror da carne 
humana dá hoje testemunho” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.52). 
42 “Aos tempos primordiais de Nietzsche corresponde a natureza de Sade” 
(MORAES, 1994, p. 137). 
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nunca agirá sem ser imediatamente repelida 
pelos mesmos meios. É no estado de civilização 

que ela se torna perigosa, porque quase sempre 
falta ao ser lesado força ou meios de repelir a 

injúria (SADE, 1999, p. 81). 

Distingue-se, ainda, uma crueldade puramente animalesca, sem 

envolvimento com o prazer, da crueldade presente em seres delicados, 

fruto da extrema sensibilidade dos órgãos. Sobre esta última, é 

apresentado alguns exemplos de mulheres que foram cruéis sem 

qualquer tipo de culpa. Zíngua, rainha da Angola, que amolava seus 

amantes após o coito. Zoé, mulher de um imperador chinês, que sentia 

prazer em executar criminosos e imolar escravos enquanto tinha 

relações sexuais com seu marido. Teodora, mulher de Justiniano, que se 

divertia fazendo eunucos. Esses e outros exemplos são citados no intuito 

de demonstrar que a crueldade sempre esteve presente na história 

humana e que, é natural e prazeroso ser cruel. Entre o ser cruel que 

violenta uma pessoa por impulso e as leis que aplicam sua crueldade 

como punição ao criminoso, Sade não hesita em criticar as normas da 

civilização e absolver o infrator43. “Se o que é útil a um fosse crime por 

prejudicar o outro, seria preciso demonstrar que o ser lesado é mais 

precioso à natureza que o ser favorecido. Ora, se todos os indivíduos são 

iguais a seus olhos, tal predileção é impossível” (SADE, 1999, p. 111). 

O que torna interessante nesta abordagem é que Sade aponta que o 

moderno sistema de leis, fruto de um desenvolvimento da racionalidade 

ocidental no decorrer dos séculos, ainda carrega em seu âmago os 

valores retrógrados e míticos do cristianismo. Por isso os ataques aos 

valores da civilização ocidental são fundamentais para se efetuar uma 

                                                             
43 Novamente na Genealogia da Moral há um paralelo com as ideias de Sade. 
Assim falou Nietzsche: “Que as ovelhas tenham rancor às grandes aves de 

rapina não surpreende: mas não é motivo para censurar às aves de rapina o fato 
de pegarem as ovelhinhas. E se as ovelhas dizem entre si: ‘essas aves de rapina 

são más; e quem for o menos possível ave de rapina, e sim o seu oposto, ovelha 
– este não deveria ser bom?’ – não há o que objetar a esse modo de erigir um 

ideal, exceto talvez que as aves de rapina assistirão a isso com ar zombeteiro, e 
dirão a si mesmas: ‘nós nada temos contra essas boas ovelhas, pelo contrário, 

nós as amamos: nada mais delicioso do que uma tenra ovelhinha’ – Exigir da 
força que não se manifeste como força, que não seja um querer-dominar, um 

querer-vencer, um querer-subjugar, uma sede de inimigos, resistências e 

trunfos, é tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expresse como força” 
(NIETZSCHE, 1998, p. 36). 
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crítica ao modelo político vigente. “A fonte de todos os nossos erros em 

moral vem da admissão ridícula desse fio de fraternidade inventado 

pelos cristãos em seu século de infortúnio e de angústia. Obrigados a 

mendigar a piedade dos outros, não foi inábil estabelecer que todos eram 

irmãos” (SADE, 1999, p. 111). Um dos motivos para se refutar estes 

valores seria o de que, se a natureza tivesse a intensão que o homem 

fosse piedoso e altruísta, estes seriam naturais no ser humano. Sade, ao 

pensar sobre um possível estado de natureza, ainda que não cite o 

filósofo inglês, imagina este como uma guerra de todos contra todos, tal 

como o modelo hobbesiano. Mas, diferente deste, não pensa que o 

Leviatã seria a melhor opção. Após muitas lições na libertinagem, 

Eugénie não consegue conceber porque tais atos seriam considerados 

crimes pela sociedade. E esta é a resposta de Dolmancé: 
Porque as leis não são feitas para o particular, 
mas para o geral, o que as coloca em contradição 

perpétua com o interesse pessoal, já que o 
interesse pessoal sempre se opõe ao geral. Mas 

as leis, boas para a sociedade, são péssimas para 
os indivíduos que as compõem; pois, a cada vez 

que os protegem ou os garantem, elas os 
oprimem e os escravizam três quartos de sua 

vida. Também o homem sensato, que as 
despreza, tolera-as, como faz com as serpentes e 

víboras, que, embora firam ou envenenem, 
servem de vez em quando à medicina. Ele se 

defenderá das leis como, se defende dos animais 
peçonhentos; ele se abrigará com precauções, 

mistérios, coisas fácies à sabedoria e à prudência 

(SADE, 1999, p. 116). 

E com estas reflexões abre-se as portas para a explanação 

acerca de problemas políticos. Analisado alguns aspectos do 

pensamento sadiano, com ênfase em A Filosofia na Alcova, é possível 

estabelecer conexões dos fundamentos de seu pensamento com as 

reflexões sobre a política. Este tema, no entanto, é o foco do próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

 

Não quero regras nem nada.Tudo tá como 
o diabo gosta, tá.Já tenho esse peso que 

me fere as costas e não vou eu mesmo atar 
minha mão.O que transforma o velho no 

novo, bendito frutodo povo será.E a única 
forma que pode ser norma, é nenhuma 

regra ter. 

Belchior 

4.1 TRÊS VOZES DISTINTAS: AUTOR, NARRADOR E 

PERSONAGEM 

 

Uma pausa. Após este turbilhão de ideias, que arrasta o 

pensamento para regiões recônditas e sombrias, parece difícil 

estabelecer algo fixo que possibilite um enquadramento satisfatório 

deste escritor maldito na história do pensamento. Conceitos, ideias, 

imagens e alegorias que de tão fluídos e gestados por uma vigorosa 

excitação da imaginação, são movediços e inaderentes, mas que também 

são intensidades que atingem algo de tangível, carregando em si um 

fragmento do caos conservado em obra de arte. Descentrado, o 

pensamento sadiano se move dimanando, sem uma lógica pré-estipulada 

ou sistema coerente que indique os próximos passos a se seguir. A 

imaginação e a vontade, ou mesmo a retórica, preponderam sobre a 

lógica e o pensamento sistemático. O elogio dos excessos, além de uma 

forte marretada à corriqueira virtude aristotélica da moderação, impele à 

crítica aos modelos de pensamento que superestimam a razão e 

menosprezam a corporeidade. 

O capítulo precedente, que já teria em si a fracassada tarefa de 

alcançar definições e possíveis ajustes de Sade às correntes de 

pensamento de seu tempo, revelou que o Marquês abarca 

multiplicidades em sua obra. Possuindo tendências diversas, Sade 

engendra conceitos, blocos de afectos e perceptos singulares que 

mantém sua distinção e autonomia. Construindo obras que expõem estas 

tendências díspares em seu bojo, Sade aceita a manifestação prodigiosa 

da contradição presente no cosmos sem a pretensão de dissolver ou 

buscar uma síntese para a mesma. Esta marca distinta de sua obra, 

simultaneamente encantadora e perturbadora, talvez aflija os que 
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necessitam de uma sistematicidade para se compreender um autor. 

Afinal, se em uma mesma obra há um discurso de um sujeito que padece 

das mazelas infringidas por outro indivíduo ou por uma convenção 

social, e, simultaneamente, a presença de ideias que tecem elogios 

àquele que age violentamente em relação ao outro conforme os 

desígnios da natureza, como afirmar com certeza qual o ponto de vista 

defendido pelo autor? A obra é ficcional. São personagens fictícios que 

expõem estas ideias. Como atribuir a estes personagens autônomos, uma 

identidade ao que efetivamente defendia o Marquês? Novamente, vemos 

a importância da teoria literária para não sermos demasiado injustos 

com o autor em questão. Atribuir a fala de um personagem ao 

pensamento do escritor seria um erro crasso. 
Todavia, nada garante que possamos extrair da 

personalidade do herói aquela do autor. É 
sempre com seu herói que o criador se 

identifica? Quem pode nos garantir que Sade, ao 

dar uma intensa vida aos seus monges e aos seus 
grandes senhores do crime, e ao reduzir ao papel 

secundário de objeto as vítimas destes, não se 
imagina no lugar das vítimas, mais que no dos 

algozes? (PICON, 1964, p. 55). 

Com esta consideração, derruba-se os fundamentos de uma 

leitura grosseira que atribui ao pensamento de Sade uma identificação 

com o ponto de vista de um personagem44. Não há evidências de que 

Sade criou um personagem específico para dizer exatamente o que o 

mesmo pensava. O Marquês parece expor perspectivas diferentes no 

interior de suas obras que demonstram seus respectivos pontos de vista. 

Não há solução definitiva para o embate de ideias. Cabe ao leitor retirar 

o proveito que o mesmo deseja desta multiplicidade de ideias. 
Creio que Sade criou, através de sua obra, uma 
forma muito particular de expressar e conservar 

a complexidade de sua maneira de pensar, 

                                                             
44 “Defender a tese de que existe, em Sade, uma diversidade nos discursos, 

significa não atribuir as declarações argumentativas diretamente ao autor do 
romance, mas sim ao enunciador que as exprime.  Dessa maneira, o pensamento 

do marquês ressurge de uma forma bastante fragmentada, porém dentro de uma 
ordem que lhe concede coesão e coerência: a ordem romanesca. Ou seja, as 

contradições do discurso sadiano passam a ser articuladas à personalidade do 
herói, à complexidade da composição romanesca e ao contexto no qual ocorre 

cada enunciação. Elas refletem, pois, a singularidade na elaboração do 
libertino” (CASTRO, 2012, p. 14). 
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multifacetando-a em seus personagens, acabando 
por conferir à sua literatura uma riqueza de 

perspectivas, no interior da qual sua própria 
personalidade se torna um mistério envolto pelas 

pluralidades (GIANNATTASIO, 2000, p. 43). 

Dessa forma, os discursos seriam diversos e se confrontam 

muitas vezes. A presença de contradições na fala de um mesmo 

personagem também indicaria que um pensamento depende de um 

contexto e do temperamento daquele que exprime. Nesse sentido, Sade, 

na própria forma com que escreve, ataca pretensões de verdades 

universais45, visto que ideias carecem de um meio e de paixões 

particulares para exprimirem-se. 
Sade depende, em relação aos sistemas 
filosóficos por meio dos quais seus personagens 

especulam, do racionalismo de Voltaire e dos 
enciclopedistas e do materialismo de d’Holbach 

e de La Mettrie. De resto, seus personagens tem 
uma perfeita desenvoltura para passar de um 

sistema a outro conforme suas paixões, sem se 
preocuparem com as contradições. Sade quer 

mostrar, assim, que é o temperamento que 
inspira a escolha de uma filosofia e que a razão 

que invocam os filósofos de seu tempo é, ela 

própria, somente uma forma de paixão 

(KLOSSOWSKI, 1967, p. 91). 

Nessa perspectiva, não há como inferir acerca da existência de 

um sistema filosófico explícito na obra sadiana, mas de uma diversidade 

discursiva que contradiz ou complementa as ideias de Sade. “Logo, só 

temos o direito de isolar as páginas do romance sob a condição de 

recolocá-las dentro do funcionamento da totalidade do livro. 

Igualmente, só temos o direito de isolar as declarações teóricas dos 

personagens sob a condição de relacioná-las com o seu comportamento 

dentro da ficção” (DELON, 1972, p. 25). Quem enuncia as ideias são 

personagens. Estes, por sua vez, apresentam perspectivas variadas sobre 

                                                             
45 “Esses personagens, em nome da razão, não deixam de justificar por uma 

grande abundância de argumentos teóricos, uns mais lógicos que os outros, as 
posições mais contraditórias. (...) Seus personagens sim, mas não ele, que joga 

com as contradições deles, suscita-as, provoca-as para estabelecer de alguma 

forma a ausência de fundamento da razão e denunciar implicitamente sua 
pretensão à universalidade” (LE BRUN, 1986, p. 94). 
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temas diversos e reflexões que podem ou não corroborar o pensamento 

de Sade, conforme o enredo e o contexto. “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” (GIANNATTASIO, 2000, p. 42). Desta forma, uma 

leitura atenta da obra sadiana deve levar em consideração aspectos 

poético-filosóficos, que decodifique símbolos, imagens, representações 

e metáforas, e, ainda, os relacione às interpretações filosóficas correntes 

que estão inseridas nas falas dos personagens. Esta seria uma forma de 

evitar uma leitura rasteira que atribui à figura do Marquês ideias que o 

mesmo nunca defendeu. A existência de muitos personagens nas obras 

com perspectivas singulares, o contexto diferenciado, leva a inferir que 

a dificuldade em sistematizar o pensamento de Sade revela que é 

possível conhecer algo da filosofia dos personagens sadianos e, através 

deste embate de pontos de vista, poder afirmar algo sobre o pensamento 

do Marquês. 
Não pode haver dúvidas de que Sade não queria 
fundar uma filosofia; foi escritor de contos e 

romances e, como tal, podia se utilizar de 
sistemas filosóficos, mimetiza-los, simulá-los na 

pena de seu narrador ou na boca de seus 
personagens, mas todos esses discursos sempre 

estariam à serviço da ação narrativa (os 
personagens e o narrador teriam que, em algum 

momento, estancarem seus discursos pseudo-
dogmáticos e agir – ou narrar ações) (SILVA,  

2015, p. 133). 

Com esta consideração, torna-se mais claro a opção por limitar 

esta pesquisa à obra Filosofia na Alcova. Inicialmente porque as ideias 

de Sade, sobretudo políticas, variaram, conforme o contexto. Outra 

defesa desta opção concerne ao recorte da pesquisa. Não se trata de 

avaliar as mudanças do pensamento sadiano a partir de todas as suas 

obras expondo as ideias principais de todos os personagens. Mas é 

possível, neste recorte, avaliar pensamentos expostos por Sade sobre a 

República francesa que estava nascendo após a Revolução, relacionando 

com aspectos gerais de seu pensamento relativos à razão, natureza e a 

civilização. A opção pela Filosofia na Alcova apresenta ainda um outro 

ponto positivo: sabe-se que nesta obra há uma pedagogia dos libertinos; 

esta obra apresenta a perspectiva de libertinos para uma educação 

pautada no prazer, que destrói a moralidade vigente e inventa novas 

possibilidades de relações com o corpo e mente. Mas, se não se pode 
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falar com segurança que o ponto de vista dos personagens criados do 

Marquês são as ideias de seu autor, ao menos podemos identificar Sade 

como um libertino, como o mesmo afirma em uma carta para mulher de 

1781, quando este estava preso. 
Sim, confesso sou libertino; concebi tudo o que 

se pode conceber no gênero, mas certamente não 
fiz tudo o que concebi e não o farei jamais. Sou 

um libertino, mas não um criminoso nem um 
assassino, e já que me forçam a colocar minha 

apologia ao lado da minha justificativa, direi que 
talvez seja possível que aqueles que me 

condenam tão injustamente, como o sou, não 
estejam em condições de contrabalancear suas 

infâmias por boas ações tão verdadeiras quanto 
aquelas que posso contrapor meus erros (SADE 

apud GIANNATTASIO, 2009, p. 86). 

Considerar Sade como um libertino levanta algumas 

interessantes possibilidades de interpretação de seu pensamento a partir 

da Filosofia na Alcova e seus preceptores imorais. Logicamente que, 

pelos motivos já indicados, não há uma adesão plena de Sade aos 

ensinamentos de Dolmancé e Saint-Ange. Mas esta obra fornece 

possibilidades de se pensar em uma filosofia libertina e quais os rumos 

que a mesma poderia tomar no âmbito das relações humanas. Nesse 

sentido, também a perspectiva de Deleuze e Guattari são interessantes 

para o problema em questão, pois não se trata da identificação do 

pensamento de Sade a determinados paradigmas, mas como ou onde 

essas intensidades podem levar. Verifica-se, então, aonde estes blocos 

de afectos e perceptos podem atingir determinadas reflexões, conseguem 

alcançar o efetivo e estabelecer algum diálogo com conjuntos de ideias 

sedimentadas. Nesta perspectiva, defende-se que esta obra ficcional 

alcança uma visão singular sobre determinados problemas políticos que 

não foram contemplados por pensadores consagrados da filosofia 

política da época e que a posterior ciência política relegou 

(considerando que Sade não é uma referência com muitos estudos nesta 

área). Corrobora-se que esta visão singular de Sade pode contribuir para 

o debate, apresentando ideias inovadoras que podem acrescentar 

pensamentos no debate político. Na sequência, analisa-se o local de fala 

da filosofia libertina. De onde surge e para onde pode ir.  

 



110 
 

4.2 ALCOVA: LIBERTINAGEM SEM RESTRIÇÕES 

 
Pode parecer estranho a pretensão de se afirmar algo sobre a 

política, instituições e suas imanentes relações de poder, tendo por 

princípio regras que se aplicam em um local demasiado restrito e com 

leis próprias. Os discursos, orgias, digressões filosóficas, apontamentos 

sobre o comportamento humano e os golpes contra a moralidade cristã 

se realizam no interior da alcova, um local privado. E esta opção 

também parece estar na contramão de certas propostas iluministas que 

almejavam, para além da reflexão crítica, a intensa divulgação e 

publicização de seus ideais a fim de transformar a aperfeiçoar a 

sociedade. Como ilustração deste caso, pode-se retomar a resposta de 

Kant acerca do que seria o esclarecimento. Para Kant, não bastaria o 

homem ousar saber e sair do estado de menoridade, mas seria também 

indispensável que as pessoas levassem as discussões para o público e 

chegassem em um consenso. Através do uso público da razão o 

esclarecimento poderia ser cumprido praticamente. (KANT, 1980). 

Todavia, em Sade, a razão não seria a responsável por retirar o homem 

da menoridade, a moralidade vigente não permite a discussão livre de 

determinadas ideias consideradas como tabus, e mesmo que tal 

liberdade de discussão existisse, jamais o consenso seria desejável, pois 

o Marquês privilegia os excessos e a contradição. Por fim, ressalta-se 

que as vozes libertinas falam sempre a partir de um ambiente fechado. 

Sade sabia bem que muitas de suas ideias e práticas não são aceitas pela 

sociedade francesa. Os longos anos que passou preso reafirmam que a 

imoralidade, se levada ao público, pode trazer consequências nefastas 

para o imoral46. Desta forma, os libertinos promovem o desregramento e 

a imoralidade em locais fechados. Publicamente, estas práticas e ideias 

não são expostas justamente porque a vida em sociedade é coercitiva e 

impõe determinados comportamentos aos seres humanos. 

                                                             
46  Em uma carta para sua mulher, no ano de 1781, enquanto estava preso, Sade 

se defende das acusações se ser um criminoso, aceitando apenas ser um 
libertino. Diz assim para ela: “Foi bem constatado que só havia libertinagem e 

que tudo que se havia julgado conveniente inserir como criminoso para acalmar 
a vingança de meus inimigos da Provença e a rapacidade do chanceler que 

queria meu cargo para seu filho, não passava de pura invenção. (...) Peço-te 
também desculpas pela confissão, mas prefiro que tu me vejas como um 

libertino do que como um criminoso. Faço a confissão de meu erro sem ocultar 
uma vírgula sequer (SADE apud GIANNATTASIO, 2009, p. 77). 
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Além da alcova, é comum nas obras de Sade a opção por castelos como 

local propício à libertinagem. E, apesar das proporções diferenciadas, 

ambas imagens aparecem na obra sadiana com o mesmo efeito: local 

restrito e distante das normas públicas. Deveras presente na história da 

literatura, o castelo, enquanto local ou imagem, é retratado de inúmeras 

formas por autores diversos. Geralmente associado a um local de difícil 

acesso, com estruturas fortes e próximo a montanhas, o castelo costuma 

ser enigmático. E as incógnitas que emanam sobre o castelo não se deve 

somente pela dificuldade de acesso geográfico, mas, também, por um 

impedimento social. Castelos estão relacionados de alguma forma ao 

poder. E somente aqueles que possuem certo prestígio, influência ou 

poder em uma determinada sociedade podem adentrar neste terreno. Em 

Sade, o castelo de Silling47 é um bom exemplo de modelo a ser 

analisado que é compatível com a ideia de alcova. O castelo seria um 

local muito difícil de se alcançar. Após quinze léguas em uma Floresta 

Negra, em uma estrada difícil, tortuosa e sem guia, é possível chegar à 

aldeia que rodeia o castelo – e esta, com ladrões e contrabandistas 

armados que impedem qualquer estranho de se aproximar. Ainda é 

necessário subir uma montanha alta – que os personagens de Os 120 
dias de Sodoma levaram cinco horas para atingir o cume – e atravessar 

uma ponte estreita e perigosa (SADE, 2006). Após atravessarem a ponte 

de madeira, que seria o único caminho para chegar ao castelo, eles 

destroem a mesma. Destruída a ponte, não restam possibilidades de 

qualquer outra pessoa alcançar o castelo48. E mesmo depois da ponte, 

percebe-se que o castelo é protegido por um muro de trinta pés de altura 

que o cerca, formando um corredor circular. Uma vez chegado no 

castelo, Duque de Blangis, um dos libertinos, rico, assassino e favorável 

aos desregramentos, “manda murar todas as portas de acesso e 

trancafiar-se de modo absoluto no local, como uma cidade sitiada, sem 

                                                             
47  “Silling é o castelo cuja descrição mereceu de Sade o maior número de 
páginas e, consequentemente, um nível de detalhamento no que se refere à 

espacialidade libertina que não se encontra em qualquer outro lugar de sua obra. 
Considerando que Les 120 journées de Sodome é o primeiro romance do 

Marquês podemos afirmar que Silling, local exemplar do deboche, é o 
paradigma do castelo sadiano que será recriado nas obras posteriores. Mas os 

outros castelos sempre parecerão, a nós, leitores, uma citação de Silling” 
(MORAES, 1994, p. 53). 
48 “Ao escolher isolar-se no alto, o libertino não está apenas reafirmando a 

interdição de comunicação com o mundo. Ele está mostrando que seu 
deslocamento é também uma elevação” (MORAES, 1994, p. 70). 
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deixar a menor passagem, quer ao inimigo, quer ao desertor” (SADE, 

2006, p. 53). Os diversos cômodos do castelo são apresentados por Sade 

como locais de luxúria. Grandes, confortáveis e com muitos móveis e 

espelhos, o interior do castelo seria propício à libertinagem. No castelo 

estão quatro libertinos, oito meninos, oito meninas, oito fodedores, 

quatro criadas, seis cozinheiras, quatro esposas e quatro narradoras. 

Quarenta e seis pessoas no total. Ninguém mais entra e ninguém mais 

sai. 

O boudoir será um complemento para se pensar as relações de 

corporeidade. Château e boudoir são palavras e coisas diferentes. 

Contudo, a maneira como Sade constrói o boudoir em sua obra encontra 

paralelos com a ideia de castelo proposta, ou seja, um local reservado, 

de difícil acesso, isolado da sociedade e onde se faz valer as regras da 

libertinagem. “Boudoir é uma das muitas palavras que os 

contemporâneos de Sade criam para dar conta desse tema fundamental 

da sociedade setecentista, a privacidade” (MORAES, 1994, p. 179). E é 

neste local isolado, símbolo da união entre filosofia e erotismo, em que 

teoria e práxis se fundem, engendrando desregramentos e 

experimentações com o corpo. O boudoir apresenta-se como um espaço 

menor que o castelo, podendo ser somente um pequeno cômodo deste 

último. Prevalece a clausura, um espaço fechado que se abre para dentro 

onde cada claustro pede um outro ainda mais fechado e mais distante do 

exterior. E ao se direcionar cada vez mais para a clausura, concebe-se 

que o boudoir, na realidade, é um local de confinamento, mas também 

de dimensões que se ampliam indefinidamente. No último diálogo da 

Filosofia na Alcova, a mãe de Eugénie, senhora de Mistival, vai buscar 

sua filha. Os libertinos resolvem então castigar a senhora de Mistival 

por ter inculcado princípios contrários à natureza para Eugénie. Após 

tirar as roupas da mãe de Eugénie e o anúncio de que se iria castigar a 

mesma, podendo inclusive ser morta, a senhora de Mistival grita por 

socorro. Contudo, o boudoir é fechado para o mundo o exterior e Saint-

Ange a previne: “Quanto aos teus gritos, previno-te que serão inúteis: 

podem degolar um boi neste gabinete que ninguém ouvirá seus 

mugidos” (SADE, 1999, p. 189). Somente com a certeza de que o 

mundo exterior não tem acesso à alcova os libertinos podem agir 

conforme suas vontades. 

Notamos que o castelo representa uma figura de poder e de 

distanciamento. O isolamento é condição fundamental para a existência 

do libertino. Este necessita esvair-se das normas e vigilância da 

sociedade. “‘Estar só’ para o libertino significa principalmente estar fora 

das restrições que a sociedade impõe” (MORAES, 1994, p. 63). Por esta 
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razão Sade constrói sua imagem de castelo como distante do público. Os 

libertinos são pessoas poderosas, entregues à luxúria e ao prazer. No 

castelo, os libertinos podem ignorar as regras impostas socialmente e 

criar possibilidades de vida onde o prazer impera. Erotismo e filosofia 

movem os libertinos. São intercaladas cenas orgiásticas com digressões 

filosóficas. Eugénie, em A Filosofia na Alcova, é educada nos princípios 

da libertinagem por Dolmancé e Saint-Ange mesclando teoria e prática. 

Ao mesmo tempo que educam a jovem Eugénie, mostrando e tocando as 

diversas partes do corpo do homem e da mulher, elaboram reflexões 

sobre a moral, os costumes, a política, etc. E como o local onde se 

encontram é isolado das normas públicas, é permitido levar corpo e 

mente a extremos, sem restrições49. “A filosofia deve dizer tudo”, afirma 

Juliette. E, nas orgias, “os libertinos desempenham todas as funções, 

sem preconceito” (BORGES, 1999, p. 243). Tanto em teoria quanto em 

prática, o libertino precisa deste isolamento, pois tais ideias e tais atos 

não são tolerados pelo público. Sade, que viveu parte considerável de 

sua vida em prisões, sabe que a sociedade não é apta para lidar com 

certos questionamentos e atividades50. No castelo, local privado, é 

permitido e incentivado aquilo que a sociedade julga ilegal ou imoral. 

“A existência de muros protegendo os castelos como se fossem 

verdadeiras prisões é exigência fundamental da libertinagem” 

(MORAES, 1994, p. 93). Somente distante do público é permitido falar 

em defesa do crime, entregar-se aos vícios despudoradamente e buscar o 

máximo prazer possível, independente dos meios. 

No castelo de Silling há a presença de teoria e prática na escola 

da libertinagem. Os excessos são parte da aprendizagem. Não se busca a 

                                                             
49  “Constitui-se assim um novo espaço, que é todo subtração. Subtração da 

convencionalidade da lei, para que a natureza apareça, cresça e floresça na sua 
pureza. Trata-se de um espaço intencionalmente instaurado para que do seu eu 

interior possa brotar a verdade do sujeito” (MONZANI, 1996, p. 212). 
50  E talvez, justamente os longos períodos que esteve preso foram responsáveis 

por exercitar e animar ainda mais sua imaginação, que não se apetecia somente 
com uma razão objetiva. “Talvez até mesmo se possa dizer que esse 

transbordamento de imaginação se deve à clausura imposta pelo escritor, como 
sugere Bataille. ‘Sem a reclusão, a vida desordenada que ele levava não lhe 

seria permitido a possibilidade de alimentar um desejo interminável, que se 
propunha à sua reflexão sem que pudesse satisfazê-lo’. Na solidão do cárcere 

que o obriga a amortecer o corpo, Sade deixa o pensamento transbordar. 

Impossibilitado de realizar a carne, ele anuncia a realização da consciência” 
(MOARES, 2011, p. 46). 
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moderação ou o equilíbrio, mas a intensidade. Os desejos são levados ao 

extremo, exercitados e expressados em um discurso representativo. Os 

números estão presentes para demonstrar, além deste caráter que une 

razão e corpo, os excessos da vontade. Em 120 dias de Sodoma são 

apresentadas seiscentas paixões, todas bem catalogadas e explicadas 

detalhadamente. A quantidade ostensiva de gozo e garrafas de vinhos 

indicam esta opção pelo abuso dos prazeres. Este tipo de postura é 

inadmissível em locais públicos. O libertino de Sade não se realiza 

concretamente na sociedade, existe apenas nos castelos imaginários 

onde se é permitido ir ao extremo. Tanto os valores decadentes do 

Antigo Regime, cristão e absolutista, como os valores no novo regime, 

liberais e republicanos, não são compatíveis com a proposta de Sade. 

Para conseguir a experimentação corporal que almeja, Sade leva seus 

personagens ao confinamento. 
O mundo de Sade o fez sonhar com aquele que 

ele realiza em sua literatura. Se este mundo a 
tornou possível é porque eles são essencialmente 

inconciliáveis. E essa talvez seja a maior função 
da literatura: mostrar o que o mundo pode ser 

além do que ele realmente é, criando as 
possibilidades linguísticas desta materialização. 

É por isso que Sade nos faz sonhar, a despeito de 
toda a sua crueldade. A essência desse “mal” é 

uma inversão de valores que visa, em última 
instância, transformar seu mundo em outro que 

ele acreditava melhor. Vista desse modo, a 
crueldade sadiana é apenas uma estratégia de 

negação do mundo, uma forma de demonstrar 
seus equívocos e quão distante ele se encontra 

do ideal de felicidade humana. Para isso, ele 
desceu nos abismos do homem, iluminou seus 

territórios (a moral, a filosofia, a política, a 
psicologia), mas seu principal domínio sempre 

foi a estética. Criou assim uma obra que desafia 
o tempo e se mantém numa interrogação aberta, 

num permanente desafio ao entendimento 

(BORGES, 1999, p. 219). 

Sade sabe da impossibilidade da realização de certas ideias, 

então, opta pela imaginação e constrói um discurso irônico. Suas ideias 

se realizam nos castelose alcovas, não na França revolucionária. O 

público não está preparado para as ideias do Marquês e para a liberdade 

dos corpos seguirem o fluxo da natureza. Por isto a opção de Sade pelo 
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imaginário. Se Sade opta pela alcova, é justamente porque conhece o 

poder das leis e da moral, que são inconciliáveis com suas ideias. A 

opção pelo imaginário seria, portanto, tanto uma forma de afirmar a 

potência da criação como, também, efetuar uma crítica ao existente, ao 

que está dado e que oprime ações de libertinagem. Sabe-se que os 

libertinos só podem ser libertinos nestes ambientes onde as instituições 

sociais não alcançam. Mas como seria se o comportamento na alcova, 

com todo seu desregramento e gosto pelo vício, extrapolasse as paredes 

do cômodo, do imóvel, e atingisse a sociedade de modo geral? As 

próximas páginas tentam buscar algumas possíveis respostas para esta 

questão. 

 
4.3 COMBATE AO CRISTIANISMO E SEU LEGADO NOS 

COSTUMES 

 

As ideias libertinas demonstradas até este momento não se 

alteram quando levadas para se refletir a sociedade. A proposta seria de 

levar os ensinamentos da alcova para o público. “É no interesse de que a 

sociedade inteira se transforme num imenso boudoir que Sade parece 

escrever. É aí que a educação deve começar, a religião a ser combatida, 

a família arruinada” (BORGES, 1999, p. 218). Após muitas cenas de 

experimentação libertina com Eugénie, a jovem fica exausta e propõe 

para Dolmancé uma nova discussão acerca dos costumes. Assim 

pergunta Eugénie: “Gostaria de saber se os costumes são 

verdadeiramente necessários num governo, se sua influência tem algum 

peso sobre o gênio de uma nação” (SADE, 1999, p. 123). Como todos 

em cena estavam cansados, a proposta foi aceita, com a aprovação de 

Saint-Ange: “Isso é justo; um pouco de teoria é sempre bom depois da 

prática; é o meio de se tornar uma aluna perfeita” (SADE, 1999, p. 123). 

Dolmancé conta então que na manhã daquele mesmo dia havia 

comprado uma brochura no Palácio da Igualdade que provavelmente 

ajudaria a responder a questão da jovem. Saint-Ange lê o título e pede 

para que o cavaleiro leia o restante. O texto com o título “Franceses, 
mais um esforço se quereis ser republicanos51” é lido pelo cavaleiro. 

                                                             
51  Não se sabe ao certo se este texto foi escrito no mesmo período dos outros 

diálogos ou se o mesmo foi inserido posteriormente. “Vários intérpretes, dentre 
eles Michel Delon, organizador da edição Pléiade, supõem que o panfleto tenha 

sido inserido no interior do quinto diálogo posteriormente à redação do livro. 

Isso faz sentido se lembrarmos que os sete diálogos apresentam a educação de 
Eugénie dentro de um quadro de valores bastante identificado à aristocracia, 
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Em momento algum é apresentada a autoria deste texto. Trata-se de um 

texto de autor desconhecido no interior da obra ficcional. No entanto, 

para facilitar a exposição das ideias, trataremos as ideias contidas neste 

panfleto como se fossem reflexões de Sade52.   

Poucos anos após a Revolução Francesa, em um período onde 

Sade esteve em liberdade, ele escreve para os franceses um texto no 

sentido de alertar o povo dos perigos possíveis, caso a Revolução não 

caminhe, de fato, para mudanças no âmbito político e cultural. Sade se 

posiciona contrário ao Antigo Regime e defensor da República. 

Simultaneamente, ataca os dogmas do cristianismo e busca a liberdade 

dos indivíduos. Proposta bastante iluminista. Analisemos alguns 

aspectos, para ver em que medida certas concepções sadianas estão ou 

não de acordo com o projeto das Luzes. Logo no segundo período do 

primeiro parágrafo do texto “Franceses, mais um esforço se quereis ser 

republicanos”, texto de autoria desconhecida no romance e lido pelo 

cavaleiro de Mirvel a pedido de Dolmancé, Sade afirma um objetivo 

interessante para a análise proposta. Diz ele: “terei de algum modo 

contribuído para o progresso das luzes, e ficarei contente” (1999, p. 

125). Mas, como analisado, o que há de iluminista em Sade, só o é de 

forma exagerada, como um “mais-filósofo” ou uma “filosofia-paixão”, 

como um excesso de luzes, como afirmou Eliane Moraes, ou ingerindo a 

cultura das luzes para subverte-la, tal como propôs Giannattasio. 
Se Deus e religião são rechaçados no projeto 
republicano de “Franceses, mais um esforço...” é 

para que o pensamento racional os substitua por 
um “agente” que, libertando o homem de seus 

costumes, deverá conduzi-lo à felicidade. O 
“agente” em questão é a natureza. É nesse 

sentido que Sade força o pensamento iluminista 
para além de seus próprios limites, já que a mola 

dessa superação é a libertação do corpo pela 
corrupção dos costumes, o que não se faz sem 

                                                                                                                                 
enquanto o panfleto se inscreve diretamente no debate revolucionário sobre a 

nova legislação” (BORGES, 1999, p. 208). 
52 Adotar esta postura pode facilitar no momento de exposição e compreensão 

das ideias. Sabe-se, a partir do que já foi comentado, que a fala de um 
personagem não possui identidade necessária com o ponto de vista de um autor. 

Contudo, as ideias expostas em “Franceses, mais um esforço se quereis ser 
republicanos” são colaterais as ideias atribuídas por Sade no recorte desta 

pesquisa. Também favorece o desenrolar da pesquisa, que não necessitará 
afirmar a todo momento “as ideias do autor anônimo...”.  
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colocar em cheque os ideais burgueses da 
Revolução. Para tanto, o pensamento de Sade se 

faz assimilar pela linguagem revolucionária para 
expressar-se, e seus libertinos acabam se 

tornando modelos de cidadania que ele considera 
ideal numa nova República (BORGES, 1999, p. 

221). 

Passados alguns anos após a Revolução, Sade olha para a 

realidade francesa e pensa que a mesma ainda não se transformou o 

suficiente. Percebe que o cristianismo não fora extinguido e que, 

inclusive, estava readquirindo algum poder a partir do governo de 

Robespierre. Sendo assim, promove ataques diretos ao cristianismo e 

tenta demonstrar como o mesmo é incompatível com a liberdade e o 

espírito republicano: “O homem livre jamais se curvará aos deuses do 

cristianismo; jamais seus dogmas, seus ritos, seus mistérios ou sua 

moral convirão a um republicano. Mais um esforço!” (SADE, 1999, p. 

130). Se a França quiser ser republicana, terá de se esforçar mais, 

segundo Sade. Este esforço implica uma ruptura total com o 

cristianismo, pois o mesmo esteve muito atrelado ao Antigo Regime e 

também bastante relacionado a governos monárquicos, de modo geral53. 

“Acompanhai a história de todos os povos: vereis que jamais algum 

deles trocou o governo que tinha por um governo monárquico a não ser 

em razão do próprio embrutecimento ou superstição. Vereis sempre os 

reis apoiarem a religião e a religião sagrar os reis” (SADE, 1999, p. 

130). Neste caso, pensa Sade, se não se romper definitivamente com o 

cristianismo, o governo de reis tirânicos poderá voltar. A fim de se 

evitar a volta do Antigo Regime, o cristianismo deve ser extirpado da 

república francesa. Sade chega a apontar exemplos históricos para 

reforçar a argumentação de que governos autoritários são sustentados 

por religiões. 
Que jamais se duvide que as religiões sejam o 
berço do despotismo. O primeiro déspota foi um 

padre; o primeiro rei e o primeiro imperador de 
Roma, Numa e Augusto, associaram-se ambos 

ao sacerdócio; Constantino e Clóvis foram mais 

                                                             
53  “Pensai que é impossível livrá-la da tirania real sem lhe quebrar ao mesmo 
tempo os freios da superstição religiosa: os laços que unem ambas estão por 

demais unidos intimamente para que, deixando uma delas subsistir, não tombeis 

de novo sob o império daquela que tiverdes negligenciado em dissolver” 
(SADE, 1999, p. 127). 
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bispos que soberanos; Heliogábalo foi sacerdote 
do Sol. Em todos os tempos, em todos os 

séculos, houve entre o despotismo e a religião 
uma tal conexão, que está mais do que 

demonstrado que destruindo um se derrubará o 
outro, pela considerável razão de que o primeiro 

sempre servirá de lei ao segundo (SADE, 1999, 

p. 135). 

Uma importante contribuição do pensamento de Sade seria a de 

indicar a presença da moralidade cristã nas diversas dimensões da vida. 

Mesmo com a Revolução Francesa, mesmo com o ataque à Igreja, os 

valores do cristianismo permaneceram vivos e dominantes. Mesmo as 

instituições republicanas não cortaram os vínculos com a moralidade 

cristã. Nesse sentido, Sade é um crítico da revolução. Não como um 

conservador que almeja a restituição do Antigo Regime, mas como um 

pensador que avalia que a revolução ainda fez muito pouco e que 

precisaria romper com outras várias amarras que impedem o ser humano 

de uma vida mais livre e entregue aos prazeres. Nesse sentido, romper 

com a moralidade cristã seria fundamental para a constituição de uma 

república. Desse modo, é coerente indicar que Sade foi além das luzes. 

Sua crítica alcançou até mesmo as instituições burguesas que, apesar das 

pretensões e fundamentações de funcionamento racional, traziam em si 

valores vinculados à mitologia cristã carregados de metafísica. Não 

bastaria, portanto, acabar com o poder da igreja, mas de exterminar a 

moralidade cristã. “Ó vós que tendes a foice nas mãos, desferi o 

derradeiro golpe na árvore da superstição; não vos contenteis em podar 

os ramos: desenraizai de uma vez uma planta cujos efeitos são tão 

contagiosos” (SADE, 1999, p. 126). Os franceses precisariam de mais 

um esforço para fundar uma verdadeira república54. Desvincular 

totalmente o cristianismo da vida pública seria fundamental para Sade, 

pois o mesmo sempre contribuiu com regimes monárquicos. O 

rompimento com o cristianismo teria de ser urgente, pois se retomassem 

alguma parte de seu poder, os padres fariam o possível para reinar por 

toda a França. “Eles vos acorrentariam novamente aos reis, pois o poder 

destes sempre apoiou o outro, e vosso edifício republicano se 

desmoronaria por falta de bases” (SADE, 1999, p. 126). Os dogmas do 

cristianismo e sua moral impossível não convém em uma república. Um 

                                                             
54  “Que a extinção total dos cultos faça parte dos princípios que propagamos 

por toda Europa. Não nos contentemos em quebrar os cetros; pulverizemos para 
sempre os ídolos” (SADE, 1999, p. 130). 
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adepto desta moral seria, na visão de Sade, um escravo dos preconceitos 

e da superstição e não deve ser aceito em uma república, visto que estes 

valores estariam atrelados a um regime monárquico. A religião seria 

incompatível com a liberdade republicana, pois os cidadãos não devem 

obedecer um deus tão contrário à natureza. 
Não queremos mais o quimérico autor de um 

universo que se move por si mesmo, não 
queremos mais um deus sem extensão e que 

todavia preenche tudo com sua imensidade, um 
deus todo-poderoso que jamais executa o que 

deseja, um ser soberanamente bom que só faz 
descontentes, um ser amigo da ordem e em cujo 

governo só há desordem. Não, não queremos 
mais um deus que perturba a natureza, que é o 

pai da confusão, que move o homem no instante 
em que ele se entrega aos horrores. Um deus 

como este nos faz tremer de indignação e nós o 

relegamos para sempre ao esquecimento, de 
onde o infame Robespierre quis tirá-lo (SADE, 

1999, p. 130). 

Sade corrobora que o teísmo trouxe diversos malefícios à 

humanidade e não teria nenhuma utilidade em um governo voltado para 

a liberdade. Propõe-se cortar os freios que impedem a revolução de se 

concretizar efetivamente e deixar este ímpeto por liberdade seguir seu 

curso com mais força, antes que os monarquistas e cristãos retomem seu 

poder. O Marquês ainda rebate o argumento de que a França não estaria 

preparada para matar deus, afirmando que o que foi feito até 1789 foi 

tão difícil e árduo que o próximo passo seria totalmente possível a este 

povo que guilhotinou Luís XVI. Alerta ainda para não se efetuar as 

mesmas práticas tiranas. Eliminar o cristianismo não pressupõe uma 

violência generalizada.  
Não proponho massacres nem deportações; 
todos estes horrores estão demasiado longe de 

minha alma para que eu ouse concebê-los ainda 
que num minuto. Não, não deveis assassinar 

nem deportar: tais atrocidades são próprias dos 
reis ou dos celerados que os imitaram. Não é 

fazendo como eles que fareis com que se tome 
horror por aqueles que as exerciam. 

Empreguemos a força apenas contra ídolos; 
basta ridicularizar aqueles que os servem: os 

sarcasmos de Juliano prejudicaram mais a 
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religião cristã do que todos os suplícios de Nero. 
Sim, destruamos para sempre a ideia de Deus e 

façamos soldados de seus padres. (...) 
Condenemos a ser vaiado, ridicularizado, 

coberto de lama em todos os cruzamentos das 
maiores cidades da França o primeiro destes 

charlatães abençoados que vier nos falar de Deus 
ou de religião; prisão perpétua será a pena para 

quem cometer duas vezes a mesma falta. Que as 
mais insultantes blasfêmias, os livros mais ateus, 

sejam em seguida plenamente autorizados, a fim 
de extirpar completamente do coração e da 

memória dos homens estes brinquedos 
horripilantes de nossa infância (SADE, 1999, p. 

136). 

Ainda que defenda o ateísmo, Sade considera a possibilidade de 

que algumas pessoas tenham a necessidade de algum tipo de culto. 

Tenta resolver essa questão com uma substituição de culto. E não se 

trata, como no iluminismo, de derrubar deuses para cultuar a razão. O 

culto cristão promove a fraqueza e consecutivamente enfraqueceria a 

república “Pergunto-vos se é possível supor que uma religião de um 

escravo de Tito, a de um vil histrião da Judéia, possa convir a uma 

nação livre e guerreira que acaba e se regenerar?” (SADE, 1999, p. 125). 

Se houver a necessidade de algum culto, que a inspiração seja dos 

deuses pagãos. Sade convoca o culto romano, anterior ao cristianismo, e 

o compara com a moral cristã para indicar porque esta última é 

incompatível com um governo livre e republicano. O culto romano, 

segundo Sade, possuía: “ações, paixões, heróis, eis seus respeitáveis 

objetos. Tais ídolos elevavam a alma, eletrizavam-na; e faziam mais: 

comunicavam-lhe as virtudes do ser respeitado” (SADE, 1999, p. 128). 

Os deuses do culto romano são apresentados como possuidores de 

virtudes guerreiras e heroicas, entidades de ação e paixão. Estariam, 

portanto, adequados a uma sociedade com preceitos republicanos. 

“Virtuosos e nobres como os guerreiros romanos, fortes e audazes como 

os libertinos, assim também devem ser os republicanos franceses” 

(BORGES, 1999, p. 238). O cristianismo, ao contrário, é tratado por 

Sade como “religião estúpida”, de “dogmas absurdos”, “moral 

impossível”, com santos que não são modelos de grandeza e heroísmo, 

nem mesmo o “impostor de Nazaré” e sua “imunda e asquerosa mãe” 

serviriam de referência a uma República. “Roma desapareceu desde que 

o cristianismo lá se pregou, e a França estará perdida se nela ainda o 
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venerarem” (SADE, 1999, p. 127). Os cultos cristãos poderão ser 

substituídos. Estátuas e monumentos cristãos deverão ser substituídos 

por estátuas de Marte, de Minerva e da Liberdade: eis uma proposta de 

Sade para suprir a necessidade de culto para a população, sobretudo os 

camponeses. “Devolvei-nos os deuses do paganismo. Adoremos a boa 

vontade de Júpiter, Hércules ou Palas” (SADE, 1999, p. 130). Sade 

aponta que o cristianismo foi o grande responsável por destruir Roma, 

pois os cultos romanos pagãos possuíam vitalidade, força e coragem, 

virtudes necessárias para um povo guerreiro55. Ao contrário, o 

cristianismo instaurou uma moral fraca, de escravos56. Ideia semelhante 

é apontada por Nietzsche na Genealogia da Moral, quando o mesmo 

afirma que “(...) os romanos eram os fortes e nobres, como jamais 

existiram fortes e nobres, e nem foram sonhados sequer”, enquanto os 

judeus “(...) foram o povo sacerdotal do ressentimento par excellence, 

possuído de um gênio moral-popular absolutamente sem igual” 

(NIETZSCHE, 1998, p. 44). Nesta ótica, os valores de Roma antes do 

cristianismo eram afirmativos e fomentavam virtudes cívicas. O 

cristianismo, com sua moral de escravo e vingança sacerdotal, 

conseguiu efetuar uma inversão de valores57 e predominar durante os 

                                                             
55  “Logo, se os republicanos necessitam de algum culto, que adotem os deuses 

do paganismo. Sade está pensando precisamente nas qualidades que eles 
comunicavam aos adoradores, no sentido das ‘virtudes nobres’ ressaltadas na 

revisão nietzschiana” (BORGES, 1999, p. 238). 
56  “Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante Sim a si mesma, já de 

início a moral escrava diz Não a um ‘fora’, um ‘outro’, um ‘não-eu’ – e este 
Não é seu ato criador. Essa inversão do olhar que estabelece valores – este 

necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si – é algo próprio do 
ressentimento: a moral escrava sempre requer, para nascer, um mundo oposto e 

exterior, para poder agir em absoluto – sua ação e no fundo uma reação. O 
contrário sucede no modo de valoração nobre: ele age e cresce 

espontaneamente, busca seu oposto apenas para dizer Sim a si mesmo com 
ainda maior júbilo e gratidão – seu conceito negativo, o ‘baixo’, ‘comum’, 

‘ruim’, é apenas uma imagem de contraste, pálida e posterior, em relação ao 
conceito básico, positivo, inteiramente perpassado de vida e paixão, ‘nós os 

nobres, nós os bons, os belos, os felizes!’” (NIETZSCHE, 1998, p. 29). 
57  “Os judeus – um povo ‘nascido para a escravidão’, como diz Tácito, e com 

ele todo o mundo antigo, ‘o povo eleito entre as nações’, como eles mesmos 
dizem e crêem – os judeus realizaram esse milagre da inversão de valores, 

graças ao qual a vida na Terra adquiriu um novo e perigoso atrativo por alguns 

milênios – os seus profetas fundiram ‘rico’, ‘ateu’, ‘mau’, ‘violento’ e ‘sensual’ 
numa só definição, e pela primeira vez deram cunho vergonhoso à palavra 
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séculos. Se antes a moral romana guerreira afirmava-se a si mesma 

como valor, com o cristianismo os bons se tornam os miseráveis, 

sofredores e impotentes. E se o cristianismo foi capaz de destruir Roma, 

seria também apto a destruir a república francesa se os franceses não 

fizerem nada para extirpar de uma vez por todas esta moral de escravo 

de seu território. 

Além da destruição imediata do cristianismo e seus ídolos, seria 

necessária também que a educação pública contribua para essa 

substituição das crenças. “Franceses, desferireis os primeiros golpes: 

vossa educação nacional fará o resto” (SADE, 1999, p. 133). Desde a 

infância, os indivíduos deveriam aprender as virtudes cívicas. Livros 

ateus seriam permitidos e incentivados e assim, uma nova geração de 

indivíduos, sem contato com o cristianismo, poderia desenvolver uma 

república assentada em valores mais condizentes com a liberdade. “Que 

se evite, pois, com o maior cuidado, misturar alguma fábula religiosa a 

esta educação nacional. Não percamos jamais de vista que são homens 

livres que desejamos formar e não vis adoradores de um deus” (SADE, 

1999, p. 133). A educação possui um papel fundamental, tanto para 

Eugénie se tornar uma libertina, como para os cidadãos franceses 

estabelecerem novos costumes em uma república de homens livres.  
Em seis meses tudo estará acabado; vosso 
infame Deus cairá no nada, e isto sem que 

deixeis de ser justos, ciumentos da estima dos 
outros, sem que deixeis de temer o gládio das 

leis; e sejais honestos, porque teremos sentido 

que o verdadeiro amigo da pátria não deve, 
como o escravo dos reis, ser ameaçado por 

quimeras; que não é, afinal, nem a esperança 
frívola de um mundo melhor nem o medo de 

males maiores do que aqueles que a natureza nos 
envia que devem conduzir um republicano, cujo 

único guia é a virtude e o único freio, o remorso 

(SADE, 1999, p. 136). 

O aniquilamento do cristianismo seria, pois, elementar, visto 

que o mesmo, além de ameaçar a república, freia vontades essenciais do 

ser humano. A mãe de Eugénie não pôde conceber a libertinagem 

presenciada na alcova, pois era devota. É simplesmente inconcebível e 

                                                                                                                                 
‘mundo’. Nessa inversão dos valores (onde cabe utilizar a palavra ‘pobre’ como 

sinônimo de ‘santo’ e ‘amigo’) reside a importância do povo judeu: com ele 
começa a rebelião escrava na moral” (NIETZSCHE, 2005, p. 83). 
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inaceitável para a mesma pensar e praticar o que se pensava e praticava 

na alcova. Eugénie, que apesar da educação cristã que tivera com a mãe, 

não estava totalmente cega pela religião e, também por ser jovem e com 

desejo de conhecimento, pôde aprender sobre a libertinagem e, 

consecutivamente, sobre a natureza, a moral e a política. Mas, sabe-se, 

as práticas da alcova ainda eram proibidas mesmo após a revolução. 

Dessa forma, além dos costumes seria necessário rever toda a legislação 

desta república que se instaurou, a fim de não se perpetuar os valores do 

cristianismo e fomentar uma vida livre para os cidadãos. 

 

4.4  A REVOLUÇÃO NÃO SERÁ MORALIZADA 

 
O esforço a mais que Sade invoca requer, além da extirpação do 

cristianismo, uma série de mudanças nos costumes atrelados a propostas 

de novas leis58. Sade tenta mostrar que os costumes franceses em voga 

continuam sendo incompatíveis com uma república. “Franceses, sois 

esclarecidos demais para não perceber que um novo governo precisa de 

novos costumes” (SADE, 1999, p. 137). E para esta mudança nos 

costumes, as leis deveriam apoiar, ou ao menos deixar de reprimir, atos 

que condizem com a natureza. “O ponto de partida desse ‘mais um 

esforço’, dessa ‘mais revolução’ é fazer da palavra libertina um 

instrumento de transformação política onde o erotismo se torna o centro 

do poder e o desejo individual suas bases de sustentação” (BORGES, 

1999, p. 241). Na república de Sade, as leis seriam mais brandas e 

permitiriam muitas ações consideradas imorais na sociedade vigente. A 

liberdade e a igualdade são levadas ao esplendor e a natureza é o critério 

para sancionar ou absolver as ações dos cidadãos. A liberdade de 

consciência e de imprensa deve ser estimulada. Estas liberdades, que 

neste contexto é quase o mesmo que a liberdade plena de agir, com a 

exceção de ações que entrem em choque direto com as bases do 

governo, minam qualquer possibilidade de censura. A partir disto, Sade 

infere que crimes como impiedade, sacrilégio, blasfêmia ou ateísmo 

sejam extinguidos. Se há a liberdade de consciência, é totalmente 

permitido ao cidadão expressar suas ideias. A censura de pensamento 

seria contrária aos ideais republicanos, logo, os franceses deveriam 

                                                             
58  “Para Sade, a consagração definitiva de um Estado revolucionário não é 

possível sem que a sociedade sofra uma radical transformação na qual a 

libertinagem dos costumes representa o principal motor” (BORGES, 1999, p. 
217). 
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acabar com a punição referentes a crimes que envolvam a expressão 

livre da opinião. 

Sade afirma que existem três espécies de deveres do homem no 

decorrer das coletividades humanas. Aqueles referentes à sua 

consciência em sua relação com as divindades; aqueles em relação aos 

outros; e aqueles que dizem respeito só a ele mesmo. Sobre os primeiros 

deveres, já é possível inferir, a partir das reflexões apontadas, que não 

devem existir na república de Sade. Não haveria a necessidade de ter 

deveres para algo que não existe. “Eu não me cansarei de repetir: não há 

deuses, franceses, não há deuses, se não quiserdes que seu funesto 

império vos mergulhe de novo em todos os horrores do despotismo” 

(SADE, 1999, p. 138). Um delito religioso não afetaria em nada a 

república. Dessa forma, não há a necessidade da república ter este tipo 

de preocupação. Todos estes deveres do homem para com qualquer 

divindade não devem existir, portanto, na república. Ao descartar a 

moral cristã como código de conduta dos cidadãos em uma república, 

Sade elege a natureza como critério.  
Pois se a natureza nos dita igualmente vícios e 

virtudes devido à nossa organização, ou mais 
filosoficamente ainda, devido à necessidade que 

ela tem de ambos, o que ela nos inspira tornar-se 
uma medida muito incerta para regrar com 

precisão o que é bem e o que é mal (SADE, 

1999, p. 137). 

Com este raciocínio naturalista, Sade justifica uma série de 

ações que são condenadas pelas leis vigentes. Se tais atos estariam em 

discordância com as leis artificiais, ao menos estavam condizentes com 

a natureza. E ouvir a natureza e deixar-se guiar por seu fluxo caótico 

seria aceitável em uma república que preza pela liberdade. Novas leis 

deveriam devem ser criadas. Poucas e brandas leis. O que não implica a 

falta de responsabilidade total dos cidadãos para com a república. 

Existem deveres recíprocos dos cidadãos no bojo de uma república. 

Contudo, a maneira de cumprir os deveres, variam, pois seria absurdo 

criar leis universais. “É uma injustiça espantosa exigir que homens de 

caracteres desiguais se curvem a leis iguais; o que convém a um não 

serve para outro” (SADE, 1999, p. 140). Na república sadiana, cada 

cidadão cumpriria seus deveres respeitando o próprio ritmo que a 

natureza lhe ofereceu. 
Que a humanidade, a fraternidade, a 

beneficência nos prescrevam, de acordo com 
isso, nossos deveres recíprocos, e cumpramo-los 
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individualmente com o simples grau de energia 
que a natureza nos deu sobre este ponto sem 

censurar, e, sobretudo, sem punir aqueles que, 
mais frios ou mais atrabiliários, não sentem 

nesses vínculos, por mais tocantes que sejam 
todas as doçuras que outros neles encontram; 

pois, convenhamos, seria um absurdo desejar 
prescrever leis universais. Este procedimento 

seria tão ridículo quanto o de um general de 
armada que exigisse que seus soldados se 

vestissem com uniformes do mesmo tamanho 

(SADE, 1999, p. 139). 

Os poucos deveres existentes são apenas para uma melhor 

convivência59. E estes não precisam ser cumpridos de modo uniforme. 

Cada cidadão o faz como pode e como quer, sem qualquer punição. Não 

devem existir leis, portanto, para reprimir qualquer discurso ou para 

obrigar o cidadão a cumprir deveres. E a justificativa de Sade é 

inovadora e importante para avaliar todas as demais leis. O Marquês 

acha incoerente a existência de leis universais devido a singularidade de 

cada ser. E que exigir práticas iguais de pessoas desiguais, além de 

incoerente, seria uma grave injustiça para aqueles que não podem se 

adaptar à norma60. Há também uma crítica a filósofos que pretendem 

elaborar leis universais a partir da razão. Agir como se a sua ação se 

transformasse em lei universal a partir da vontade61 seria apenas uma 

fantasia de mau gosto que limita a liberdade e singularidade dos 

homens. Não há leis ou legisladores universais. Deste modo, Sade 

afirma que devem existir bem poucas leis, mas estas parcas leis também 

                                                             
59  “Só se trata de amar nossos semelhantes como irmãos, como amigos que a 

natureza nos dá e com os quais deveremos viver tanto melhor num Estado 
republicano, em que o desaparecimento das distâncias deve necessariamente 

estreitar os laços” (SADE, 1999, p. 139). 
60  “Mas, imbecis que sois, quando sereis capazes de entender que existem 

tantas diferenças de caracteres entre os homens quanto são suas figuras? Cada 
cabeça uma sentença, o que vai bem a um, não vai ao outro. Ou melhor, o que 

pode ser benéfico a um pode ser maléfico a outro, e se fazeis da prisão uma 
instituição universal vós pareceis com o médico Crispin que recomenda as 

mesmas pílulas para todos os males” (SADE apud GIANNATTASIO, 2009, p. 
62-63). 
61  Referência ao imperativo categórico de Kant: “Age como se a máxima de tua 

ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal” (KANT, 
2003, p. 67) 
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não se aplicariam a todo indivíduo indiscriminadamente. As leis seriam 

brandas para que qualquer um possa se sujeitar as mesmas e aplicadas 

considerando a singularidade do indivíduo em questão. Sendo assim, 

não haveria deveres e punições válidas igualmente para todos, pois as 

poucas e brandas leis deveriam adaptar-se conforme a situação. 

E caso exista a necessidade de punição, Sade atenta que jamais 

deve-se aplicar a pena de morte. Dentre os horrores que um Estado pode 

cometer, a pena de morte seria uma das mais graves e injustas. Sade 

argumenta que é possível e natural um homem matar outro homem, 

todavia, seria inadmissível o Estado assassinar um cidadão “(...) porque 

a lei, fria em si mesma, não poderia ser acessível às paixões que podem 

legitimar no homem a ação cruel do assassinato” (SADE, 1999, p. 140). 

Tirar a vida de outro ser humano seria uma ação que envolve paixão. E 

o Estado, por sua vez, sendo frio e artificial, não possuiria o direito 

natural de tirar a vida de um indivíduo. Sade pensa que a pena de morte 

não deveria mais existir em um governo republicano. A pena de morte 

seria horrível “(...) porque a lei que atenta contra a vida de um homem é 

impraticável, injusta, inadmissível” (SADE, 1999, p. 140). Um homem 

pode assassinar o outro homem movido pelas paixões. Contudo, a lei é 

fria em si mesma e não deve ser autorizada a tirar a vida de ninguém. 

Outra razão apontada por Sade, é que, ao se punir um indivíduo com a 

pena de morte por este ter assassinado alguém, ocorreriam duas mortes 

ao invés de uma. 
A segunda razão pela qual se deve aniquilar a 
pena de morte é que ela jamais reprimiu o crime, 

já que ele é cometido todos os dias aos pés do 
cadafalso. Em suma: deve-se suprimir esta pena 

porque não há cálculo mais molesto do que levar 
um homem à morte por ter matado outro, já que 

desse procedimento evidentemente resulta que, 
em lugar de um homem a menos, haverá dois de 

uma vez, e tal aritmética só pode ser familiar a 

carrasco e a imbecis (SADE, 1999, p. 140). 

Acerca dos deveres para consigo mesmo não há muito o que se 

expor, pois, para Sade, o único delito possível neste caso seria o 

suicídio. E não caberia a República decidir se um indivíduo deve ou não 

retirar sua própria vida. Quem quisesse, por qualquer razão, retirar sua 

própria vida, deveria decidir por si mesmo sobre esta questão. Apenas 

indica a existência do suicídio, inclusive público, em outras 

coletividades. “Os atenienses expunham no Areópago as razões pelas 

quais se matavam depois se apunhalavam. Todas as repúblicas da Grécia 
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toleravam o suicídio; ele constava do plano dos legisladores” (SADE, 

1999, p. 169). O suicídio público era um espetáculo, que as pessoas 

assistiam sem culpa ou comiseração por quem decidiu suicidar-se. Sade 

propõe que se resgate esses valores. Em suma, a república não deve se 

ocupar com delitos cometidos contra si próprio. 

Sade também elabora reflexões acerca dos crimes que se podem 

cometer para com outros. Sobre estes, o Marquês afirma que podem ser 

reduzidos a quatro tipos principais. Trata-se da calúnia, do roubo, da 

impureza e do assassinato. Todos esses crimes são punidos em uma 

monarquia, mas não deveriam ser infrações em uma república. Sade não 

se preocupa muito com a calúnia e pensa que um governo republicano 

também não deve se interessar com isto. Afirma que se a calúnia atingir 

um cidadão que realmente tenha práticas desonestas, isso servirá de 

aviso para que os outros atentem para as ações deste homem. Portanto, 

seria benéfico para a comunidade. E se, ao contrário, a calúnia atinge 

um homem honesto, “(...) que ele não se alarme; que ele se mostre, e 

todo o veneno do caluniador acabará sendo inoculado no próprio” 

(SADE, 1999, p. 142). Este homem que foi caluniado será mais exposto 

e, assim, poderá mostrar para a comunidade que sofreu de injustiça, o 

que faria brilhar ainda mais suas virtudes62. “Assim, no primeiro caso, o 

caluniador terá produzido efeitos bastante satisfatórios, multiplicando os 

vícios do homem perigoso; no segundo, os efeitos serão excelentes, 

obrigando a virtude a se oferecer a nós por inteira” (SADE, 1999, p. 

142). Disto resulta que a calúnia não deve ser punida, pois ela, inclusive, 

possui utilidade na república. 

O roubo também não deveria ser punido na república. O 

Marquês atenta para o fato desta prática ser presente em outras 

repúblicas, sendo inclusive uma virtude guerreira para alguns povos. “Se 

percorrermos a Antiguidade, veremos o roubo permitido, recompensado 

em todas as Repúblicas da Grécia. Esparta e a Lacedemônia o 

favoreciam abertamente” (SADE, 1999, p. 143). Após mostrar alguns 

                                                             
62  A fim de não confundir os termos, cabe uma nota de esclarecimento. Quando 
os libertinos estão ensinando Eugénie sobre as práticas libertinas, os mesmos 

previnem sobre se evitar as virtudes. Neste contexto, as virtudes se referem a 
qualidades atribuídas pela moralidade cristã, o virtuoso seria o devoto, o crente, 

o que nega o corpo e é movido por ideais ascéticos. Assim, os libertinos atacam 
as virtudes e fazem uma apologia aos vícios e desregramentos. Quando se trata 

de falar da proposta de República, as virtudes são consideradas virtudes cívicas 

republicanas. E como esta república favorece as paixões, o virtuoso, neste caso, 
nada tem a ver com o virtuoso devoto em uma monarquia. 



128 
 

exemplos da permissão do roubo em algumas sociedades antigas, Sade 

revela um aspecto positivo no roubo (além de fomentar a força, coragem 

e habilidade): o de nivelar as riquezas. Se tanto se falou em igualdade, 

sobretudo nas ideias de diversos filósofos iluministas, por que um 

roubo, que fomenta a distribuição de riquezas, seria condenado em uma 

república? Para Sade, não seria justo que um pobre respeitasse as leis do 

pacto social se estas estiverem em benefício dos mais abastados. 

Bastante contrário a certos preceitos liberais (e contrário inclusive a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão), Sade não afirma que 

a propriedade é inviolável, nem sagrada, nem inalienável. E aponta 

ainda que punir um ladrão pobre por roubar de um rico estaria em 

contradição com o valor de igualdade. Portanto, deve-se abolir também 

a punição contra o roubo. E não somente isto. Com estas reflexões, Sade 

efetua uma crítica severa às ideias contratualistas63, de modo geral. Na 

visão de Sade, a ideia de fazer um pacto social que garanta a 

propriedade privada dos ricos seria extremamente injusto e incoerente 

com os ideais republicanos. 
Mas, uma vez mais, com que direito aquele que 

nada tem se prenderia a um pacto que só protege 
aquele que tem tudo? Se praticais um ato de 

equidade conservando, por vosso juramento, as 
propriedades de um rico, não cometeríeis uma 

injustiça exigindo este juramento do 
“conservador” que não tem nada? Que interesse 

ele poderia ter em vosso juramento? E por que 
haveis de querer que ele prometa algo que só 

seja favorável àquele que tanto difere dele por 
suas riquezas? Nada, seguramente, é mais 

injusto: um juramento deve produzir igual efeito 

                                                             
63  Pode-se pensar em Locke, por exemplo, que, no Segundo Tratado sobre o 

Governo, logo no início coloca numa mesma oração dois pontos criticados por 
Sade: a pena de morte e a propriedade privada. “Porpoderpolítico, entendo o 

direito de fazer leis com penalidade de morte e, por conseguinte, com toda 
penalidade menor, para o fim de regulamentar e conservar a propriedade” 

(LOCKE, 2010, p. 84). Notamos que para Locke, a garantia da propriedade 
deveria ser uma das prioridades do governo no estado civil, conforme afirma 

Bobbio. “Aliás, a finalidade em função da qual os indivíduos instituem o estado 
civil é principalmente a tutela da propriedade. Se essa é a finalidade, disso 

resulta que não somente o direito à vida, como em Hobbes, não somente o 
direito à liberdade de opinião, como em Spinoza, mas também e sobretudo o 

direito de propriedade é um direito irrenunciável” (1991, p. 74). 
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em todos os indivíduos que o pronunciam; é 
impossível que ele possa acorrentar aquele que 

não tem nenhum interesse em sua manutenção, 
pois não seria o pacto de um povo livre; seria a 

arma do forte contra o fraco, contra a qual este 
deveria incessantemente revoltar-se. É o que 

acontece ao juramento que o pobre pronuncia, 
com tanta falta de consideração que não percebe 

que por meio deste juramento, extorquido à sua 
boa-fé, obriga-se a fazer algo que não se pode 

fazer com ele face a face (SADE, 1999, p. 144). 

Com uma crítica aguçada ao direito à propriedade privada, Sade 

antecipa Marx ao criticar a revolução burguesa que tinha a liberdade, 

igualdade e fraternidade como lema, mas que concedeu a liberdade 

formal e manteve as desigualdades de propriedade. E mais: incita 

aqueles que não possuem propriedades a se rebelar contra os 

proprietários. Os ideais revolucionários de igualdade e liberdade não se 

realizaram na prática. No regime do Terror, temia-se sobre o que falar e 

pensar, com o risco de ter a cabeça decepada em público. E as 

desigualdades materiais permaneciam na França, com a manutenção da 

pobreza da imensa maioria da população. A manutenção da propriedade 

privada como direito inviolável só poderia promover a desigualdade, o 

que não seria viável em uma república que tem a igualdade como valor. 

Neste sentido, Sade não considera um crime o roubo contra um rico. 

Mas seria um crime, em sua república, existir alguém rico em demasia. 

Mais uma vez, longe de estar de acordo com os valores da sociedade em 

voga, Sade, ao invés de condenar esta prática considerada criminosa, 

afirma que a mesma é favorável à república. Nivelar as riquezas é algo 

importante para uma república, e o ladrão poderia contribuir com o 

governo se roubar de alguém mais abastado. 

Outro ponto inovador no pensamento de Sade seria o de assolar 

os crimes morais.  Prostituição, adultério, incesto, estupro e sodomia 

devem ser tolerados na nova república. Não se deve incriminar a 

libertinagem. A única moral de um governo republicano deveria ser, 

segundo Sade, conservar a forma essencial para a sua própria 

manutenção. A ideia é que a república não tenha a necessidade de 

pessoas morais e, inclusive, a imoralidade seria também favorável em 

um regime republicano, pois, enquanto o estado moral de um homem 

seria a paz e tranquilidade, o estado imoral seria o do movimento 

perpétuo, que agita corpos e mentes. A fim de justificar as práticas 

libertinas, Sade chama novamente a natureza em defesa de suas ideias. 
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Para se transformar os costumes do povo francês, deve-se acabar com o 

pudor. “Se estivesse nas intenções da natureza que o homem fosse 

pudico, seguramente, ela não o teria feito nascer nu” (SADE, 1999, p. 

146). Nesse sentido, Sade corrobora que não deveria ser crime dar vazão 

às paixões; ao contrário, deveria ser crime não ouvir a natureza. A fim 

de sustentar estas ideias, cita a existência de outros povos que não 

possuem vergonha da nudez. “Licurgo e Sólon, convencidos de que os 

resultados do impudor mantêm o cidadão num estado imoral essencial 

às leis do governo republicano, obrigaram as jovens a se apresentarem 

nuas no teatro” (SADE, 1999, p. 146). Como na Grécia, em Roma 

dançava-se nu nos jogos de Flora. A questão é que do impudor 

nasceriam inclinações luxuriantes. E a luxúria seria importante para a 

vida republicana. 

A prostituição seria outra prática que ainda era proibida legal e 

moralmente e que Sade pretende, não somente descriminalizar, como 

também incentivar. O próprio governo republicano deveria reservar 

locais propícios à libertinagem, onde estariam presentes pessoas para 

sujeitar-se às vontades alheias. “Locais variados, saudáveis, vastos, 

adequadamente mobiliados e seguros em todos os aspectos, serão 

erigidos em todas as cidades. Aí, todos os sexos, todas as idades, todas 

as criaturas se oferecerão aos caprichos dos libertinos que vierem 

desfrutá-los” (SADE, 1999, p. 147). Dentre as práticas que são 

consideradas criminosas e que a república deveria absolver, esta é uma 

que, diferentemente da calúnia, por exemplo, que o governo não deve se 

intrometer, precisaria de uma intervenção estatal, destinando locais e 

pessoas adequadas à libertinagem. A justificativa deste posicionamento 

se refere à concepção de homem e natureza do pensador francês. Sade 

afirma que existe no homem uma vontade de domínio e poder, uma 

propensão à tirania. E seria muito melhor canalizar essa inclinação ao 

domínio e tirania para as práticas libertinas do que permitir que essa 

paixão se volte contra o governo. “Ora, todas as vezes que não derdes ao 

homem o meio secreto de exalar a dose de despotismo que a natureza 

pôs no fundo de seu coração, ele correrá para exercê-la sobre outros 

objetos que o cercam, ele perturbará o governo” (SADE, 1999, p. 147). 

Sendo assim, seria melhor para a vida republicana permitir que os 

homens se entreguem aos prazeres da luxúria sem pudores para não 

almejarem exercer sua tirania em questões políticas. “A favor do 

despotismo da luxúria, não conta o ônus da opressão política sobre os 

súditos, excluídos da participação dos bens e das riquezas. No 

despotismo da luxúria, os subordinados terão sua vez” (BORGES, 1999, 

p. 242). Nestas casas destinadas à luxúria seria permitido sujeitar outra 
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pessoa e, assim, poder exercer este domínio tirânico presente na 

natureza humana. Esta medida também favoreceria o regime 

republicano, pois evita futuras revoltas. Podendo exercer sua tirania 

igualmente como outros cidadãos, os mesmos estariam mais 

confortáveis em defender o governo. Sade tem em mente os abusos do 

Antigo Regime no qual os poderosos, nobres e igreja, possuíam uma 

vida de luxúrias e exerciam sua tirania em relação à população do 

terceiro estado. O cálculo é que a população pode se irritar quando um 

pequeno grupo exerce sua tirania sobre a imensa maioria. Como num 

governo igualitário isso não seria possível, a proposta é que cada um 

possa realizar seus desejos tirânicos nessas casas destinadas ao prazer. 
Vede como os legisladores gregos, 

compenetrados destas ideias, tratavam o deboche 
na Lacedemônia e em Atenas. Longe de o 

proibir, inebriavam o cidadão com ele; nenhum 
gênero de lubricidade era proibido. Sócrates, 

declarado pelo oráculo o mais sábio dos 
filósofos da Terra, passava indiferentemente dos 

braços de Aspásia para os de Alcebíades, e nem 
por isso deixava de ser a glória da Grécia 

(SADE, 1999, p. 148). 

Nesta lógica, não haveria sentido em punir o adultério. As casas 

destinadas à luxúria são para todos, homens e mulheres. Sendo a 

república defensora da liberdade, é coerente que não seja permitido um 

indivíduo ter a posse de outro. Sem o pudor e sem a repressão aos 

instintos fundamentais, a república sadiana desfaz a ideia de 

matrimônio. A monogamia seria contra a natureza. “Jamais um ato de 

posse pode exercer-se sobre um ser livre; é tão injusto possuir 

exclusivamente uma mulher quanto possuir escravos” (SADE, 1999, p. 

149). Nesse sentido, as mulheres não seriam propriedade de ninguém, 

mas deveriam submeter-se aos desejos de quem quer que seja. 

É certo que, no estado de natureza, as mulheres 
nascem vulgívagas, isto é, gozando as vantagens 

dos outros animais fêmeas e pertencendo, como 
elas, sem nenhuma exceção, a todos os machos. 

Tais foram, sem dúvida, as primeiras leis da 
natureza e as únicas instituições dos primeiros 

grupos formados pelo homem. O interesse, o 
egoísmo e o amor degradaram estas primeiras 

finalidades tão simples e naturais. Acreditou-se 
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que se poderia enriquecer tomando uma mulher 
e com ela os bens de sua família; eis satisfeito os 

dois primeiros sentimentos que acabo de indicar; 
com mais frequência ainda raptava-se essa 

mulher para ligar-se a ela; eis o segundo motivo 
em ação, e, em todo caso, a injustiça (SADE, 

1999, p. 148). 

Novamente Sade aconselha que se escute a natureza e se 

desfaça os preconceitos das instituições sociais vigentes. O casamento, 

primeiramente, é considerado uma questão de interesse e egoísmo. As 

mulheres foram tornadas propriedades para atender os desejos dos 

homens. Este erro não deve ocorrer em uma república que preze pela 

liberdade. É proveitoso lembrar que o modelo de mulher esperado por 

uma república seja Saint-Ange, não uma mãe de família devota64. Sade 

propõe que as mulheres sejam donas de seus desejos e satisfaçam suas 

vontades com as pessoas que quiserem. É certo que o adultério, 

enquanto infração das normas de uma coletividade, foi punido 

severamente em relação às mulheres. Pretende-se liberar as mulheres do 

pudor, da família e da moral. “Sexo encantador, sereis livre! E como os 

homens gozareis de todos os prazeres que a natureza tornou para vós um 

dever; e não sereis coagidas a nenhum” (SADE, 1999, p. 153). Punir um 

indivíduo por prostituição ou adultério seria algo absurdo e cruel 

demais. Sade recorre novamente aos gregos, enfatizando a sapiência 

deste povo e indicando que jamais este tipo de prática seria um crime 

em uma república. A fim de demonstrar a naturalidade destas práticas, 

Sade aponta alguns exemplos históricos. 

Entre os Tártaros, quanto mais uma mulher se 
prostituía, mais honrada ela era; exibia 

publicamente no pescoço as marcas de seu 
despudor, e aquelas que não tinham o pescoço 

decorado não eram estimadas. No Perú, as 

                                                             
64  “Sabemos a que níveis chega a aversão às ‘mães de família’ cultivada pelos 

personagens sadianos. A mãe representa, por excelência, o espaço do lar e, com 
ela, os ideais de infância, de educação das crianças, de amor pela família etc. 

Talvez nenhum livro expresse tão bem essa aversão quanto La Philosophie dans 
le Boudoir: ao contrário da educadora do lar - a quem cumpre instruir os filhos 

sobre os bons costumes ditados pela virtude -, Mme. de Saint-Ange, a 
preceptora libertina, forma sua discípula Eugénie por meio de uma educação 

erótica, ensinando-lhe a arte da sedução e as mais requintadas formas de se 
alcançar o prazer” (MORAES, 2011, p. 16). 
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próprias famílias entregavam suas mulheres ou 
meninas aos estrangeiros que aí viajavam: eram 

alugadas por dia como cavalos e viaturas! 
Enfim, os livros não seriam suficientes para 

demonstrar que jamais a luxúria foi considerada 
criminosa em nenhum dos povos sábios da 

Terra. Todos os filósofos sabem muito em que 
devemos aos impostores cristãos o fato de ela ter 

sido instruída como crime. Os padres tinham 
seus motivos proibindo-lhes a luxúria: tal 

recomendação, reservando-lhes o conhecimento 
e a absolvição dos pecados secretos, lhes 

proporcionava um incrível domínio sobre as 
mulheres e lhes abria uma carreira de lubricidade 

cuja extensão não tinha limites. Sabemos como 

eles desfrutavam disso, e como ainda abusariam 
caso seu crédito não estivesse perdido sem 

recursos (SADE, 1999, p. 155). 

A ideia é que as mulheres deixem de ser posse dos homens. E 

mesmo que uma mulher, ainda habituada com os antigos costumes, 

deseje ser uma propriedade de um macho, isso não seria permitido na 

república sadiana, pois as mulheres devem satisfazer a todos os homens 

e não somente um em específico. Neste ponto, o estupro seria outros dos 

crimes de pureza que o Marquês pretende descriminalizar. Se a natureza 

oferece o direito de exprimir desejos a todas as mulheres, argumenta 

Sade, seria justo poder dar vazão a esta lascívia, inclusive pela força, se 

necessário. “E foi para a felicidade de todos, não para a felicidade 

egoísta e privilegiada, que nos foram dadas as mulheres. Todos os 

homens tem direito de gozo idêntico sobre todas as mulheres” (SADE, 

1999, p. 150). Uma mulher não poderia negar sua sujeição na prática 

sexual, devendo ceder ao êxtase de quem a deseja. Contudo, as mulheres 

também devem ser satisfeitas e poderão submeter qualquer um aos seus 

desejos. Na república proposta, estabelecer-se-iam leis que garantam o 

direito natural de usufruir de outros corpos para o prazer, sendo a 

violência, neste caso, permitida e legalizada. “A lei que as obrigará a se 

prostituírem quando quisermos (...), será uma lei das mais equitativas e 

contra a qual nenhum motivo legítimo ou justo poderia reclamar” 

(SADE, 1999, p. 150). E forçar alguém a ter práticas sexuais não seria o 

mesmo que ter a posse de uma pessoa, como ocorre no matrimônio. 
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Não venham me dizer que estou aqui me 
contradizendo; e que depois de ter estabelecido 

anteriormente que não temos o direito de ligar 
uma mulher a nós, destruo esses princípios 

dizendo que temos o direito de obrigá-las a isso; 
repito aqui tratar-se do gozo e não da 

propriedade; não tenho nenhum direito de 
propriedade sobre uma certa fonte de água 

límpida em meu caminho, mas tenho todo o 
direito de usufruí-la, de desfrutar da água 

límpida que oferece à minha sede; também não 
tenho o direito de propriedade desta ou daquela 

mulher, mas tenho incontestavelmente o de 
gozá-la; posso assim obrigá-la a me satisfazer 

caso ela queira por qualquer motivo recusar-me 

(SADE, 1999, p. 149). 

 Livres dos laços matrimoniais, homens e mulheres poderão 

gozar com quem desejarem, havendo a possibilidade de convocar a 

pessoa desejada a comparecer em uma destas casas. Uma consequência 

direta destes costumes seria o fim da família tradicional. Marido e 

mulher deixam de existir. Na república de Sade, as crianças não são da 

família, pertencem à coletividade. Filhos também não devem ser posses 

dos pais e devem ser cuidados por todos da pátria. “Não imagineis fazer 

bons republicanos isolando em suas famílias crianças que só devem 

pertencer à República” (SADE, 1999, p. 152). A família seria 

responsável por inculcar preconceitos contrários à vida republicana. 

Também representaria um perigo para a república uma criança ensinada 

a amar mais sua família do que sua pátria. Desse modo, acabar com a 

família fortificaria os laços republicanos. 

E como não haveria família e o sexo seria incentivado com qualquer 

pessoa, uma consequência seria a de que o incesto também não seria um 

crime. O incesto seria natural, presente na origem de qualquer 

coletividade e, ainda, contribuiria para aumentar o amor dos cidadãos 

pela pátria. “As primeiras instituições favoreceram o incesto; 

encontramo-lo na origem das sociedades; ele é consagrado em todas as 

religiões; todas as leis o favorecem” (SADE, 1999, p. 155). A fim de 

reforçar seu argumento, Sade novamente demonstra a presença de uma 

prática que é considerada criminosa, sendo algo comum em outras 

sociedades. 

Se percorrermos todo o universo, encontraremos 

o incesto estabelecido em toda parte. Os negros 
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da Costa da Pimenta e do Rio Gabão prostituem 
suas mulheres com os próprios filhos; o filho 

mais velho, no reino de Judá, deve desposar a 
mulher de seu pai; os povos do Chile dormem 

indiferentemente com as próprias irmãs e filhas e 
desposam com frequência de uma só vez a mãe e 

a filha. Em suma, ouso assegurar que o incesto 
deveria ser a lei de todo governo baseado na 

fraternidade (SADE, 1999, p. 155). 

A sodomia também era considerada uma prática criminosa. Tais 

como as outras práticas, Sade nega a possibilidade da sodomia ser 

proibida e ainda incentiva a mesma. Por ser uma prática que não oferece 

nenhum malefício à coletividade, Sade não vê motivos para se penalizar 

tal prática. “Será possível ser tão bárbaro a ponto de condenar a morte o 

infeliz indivíduo cujo único crime é não ter os mesmos gostos que vós?” 

(SADE, 1999, p. 156). E como a natureza é sempre o critério, a sodomia 

se justificaria, pois os corpos humanos não ofereceriam a possibilidade 

desta prática se não estivesse no intuito da natureza65. “Seu principal 

argumento, com muito humor, baseia-se na lógica mecanicista que 

determina que o orifício do ânus se ajusta perfeitamente aos membros 

viris, o que faz desta disposição a mais natural” (BORGES, 1999, p. 

244). Além do argumento de ser favorável à natureza, Sade ainda 

incentiva a sodomia na república porque ela pode prevenir a existência 

de gestações indesejadas, contribuindo ainda para o controle da 

população. Outra vez Sade reforça sua argumentação com exemplos de 

outros povos. 

Plutarco nos fala com entusiasmo do batalhão 

dos amantes e dos amados; somente eles 
defenderam durante tanto tempo a liberdade da 

Grécia. Este vício reinou na associação dor 
irmãos de armas, cimentando-a, propriamente. 

Os maiores homens lhes eram propensos. A 
América inteira, quando descoberta, encontrava-

se povoada de gente com este gosto. Na 

                                                             
65  “Tenhamos bem claro que é tão simples gozar de uma mulher de uma 

maneira ou de outra, que é absolutamente indiferente gozar de uma moça ou um 
rapaz, e que é constante em nós não existir outras inclinações além das que 

recebemos da natureza; ela é por demais sensata e consequente para ter 

colocado em nós as que pudessem alguma vez ofendê-la” (SADE, 1999, p. 
157). 
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Luisiania, entre os habitantes de Ilinóis, índios 
vestidos de mulheres prostituíam-se como 

cortesãs. Os negros de Benguela mantêm 
homens publicamente. Quase todos os haréns da 

Argélia hoje em dia só são povoados por 
rapazes; em Tebas, o amor entre os rapazes não 

apenas era tolerado, mas ordenado; o filósofo de 
Queronéia o prescrevia para suavizar os 

costumes dos jovens. Sabemos a que ponto ele 
reinou em Roma: havia lugares públicos em que 

os rapazes prostituíam-se vestidos de mulheres e 
a moças vestidas de rapazes (SADE, 1999, p. 

158). 

A existência da sodomia e pederastia em outras sociedades é 

enfatizada a fim de evidenciar que costumes são variados e que não 

convém para uma república a existência de leis que se ocupem em punir 

estas práticas que são possibilidades da natureza. Todas as práticas 

apontadas por Sade que são consideradas crimes por impureza são 

analisadas, absolvidas, reforçadas com exemplos de outras sociedades e 

incentivada para o fortalecimento da república. O Marquês espera que 

venham legisladores sábios que não se preocupem em castigar cidadãos 

que não oferecem nenhum malefício à república com suas manias e 

práticas sexuais. 

Por fim, outro crime que deveria ser reavaliado seria o 

assassinato. A pena de morte é condenável para Sade. O mesmo não 

procede com o assassinato. A fim de esclarecer esta questão, Sade 

levanta cinco dúvidas sobre o tema para serem respondidas e, assim, 

justificar este posicionamento. O primeiro questionamento proposto 

seria o de saber se o assassinato é uma ação criminosa estritamente sob a 

perspectiva da natureza. Ainda que seja, dentre os crimes, o mais cruel, 

pois a perda seria irreparável, o assassinato estaria em conformidade 

com os planos da natureza. Sade discorda do humanismo reinante da 

filosofia de seu tempo e concebe o homem como parte da natureza. Nem 

inferior nem superior a outros tipos de vida, animais ou vegetais, o 

homem é uma espécie dentre tantas outras, não possuindo predileção 

alguma em relação a outras formas de vida para a natureza. Do ponto de 

vista da natureza, é indiferente a morte de um homem, de um carneiro, 

um cavalo marinho ou um jatobazeiro. Além disto, outro ponto da 

argumentação seria o da necessidade de renovação da natureza. É 

intrínseco ao seu movimento, a criação e destruição. 
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Se todos os indivíduos fossem eternos, não se 
tornaria impossível à natureza criar novos seres? 

Se a eternidade dos seres é impossível à 
natureza, sua destruição torna-se portanto uma 

de suas leis. Ora, se as destruições lhe são tão 
úteis que ela não possa absolutamente passar 

sem elas, e se não pode criar sem extrair dessas 
massas de destruição que a morte lhe prepara, a 

partir desse momento a ideia de aniquilamento 
que ligamos à morte deixará de ser real; não 

haverá mais aniquilamento passível de se 
constatar. O que chamamos fim de cada animal 

vivente não será mais um fim real, mas uma 
simples transmutação cuja base é o movimento 

perpétuo, verdadeira essência da matéria e que 

os filósofos modernos admitem como uma de 
suas primeiras leis. A morte, de acordo com 

esses princípios irrefutáveis, não é mais do que 
uma mudança de forma, uma imperceptível 

passagem de uma existência a outra, eis o que 
Pitágoras chamava de metempsicose (SADE, 

1999, p. 162). 

Tais concepções estariam embasadas no devir heraclítico. A lei 

de conservação das massas de Lavoisier também merece destaque como 

provável influência na concepção de transmutação dos elementos 

naturais em Sade. A partir da consideração da necessária destruição 

presente na natureza, Sade infere que a mesma aconselha o homem ao 

homicídio. E ao destruir outro ser humano, o homicida seria um 

instrumento que a natureza utiliza para perpetuar seu movimento. Ódios, 

vinganças e guerras existem pela própria natureza que precisa da 

destruição. Essas paixões violentas existem no homem por um propósito 

natural, e seguir os desígnios da natureza retiraria qualquer 

culpabilidade do homicida. 

Após assegurar que o assassinato não é uma ação criminosa 

para a natureza, Sade levanta o segundo questionamento, a fim de saber 

se ele é um crime no âmbito político. O assassinato também não deveria 

ser punido na república que Sade evoca. O assassinato esteve presente 

em diversos grandes momentos de transições históricas e nem por isso 

foi punido. “Não foi à custa de assassinatos que Roma se tornou a 

senhora do mundo? Não foi à custa de assassinatos que a França hoje é 

livre?” (SADE, 1999, p. 163). Apesar das diversas críticas à república 

de Robespierre, Sade reconhece a importância de se ter acabado com 
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alguns privilégios do Antigo Regime. E sabe bem que isso não iria 

ocorrer de forma pacífica. Roma, que ele tanto admira como modelo de 

república também necessitou de inúmeros assassinatos para manter-se. 

Desta forma, Sade corrobora que em termos políticos o assassinato 

também não pode ser considerado um crime. Essa postura, contudo, não 

serviria para justificar a existência de guerras em sua república. Ainda 

que Sade avalie que o assassinato está presente nas guerras e que não é 

possível qualifica-lo como um crime, ele tem uma posição crítica acerca 

destas batalhas sem sentido. “O que é a guerra senão a ciência de 

destruir?” (SADE, 1999, p. 164), ele se pergunta, identificando uma 

cegueira generalizada da espécie humana que ensina publicamente a arte 

de matar e recompensa quem melhor aprende. 

A terceira questão levantada por Sade seria a de saber se o 

assassinato é prejudicial à sociedade. Sobre este ponto, o pensador pensa 

não ser necessário muita reflexão, pois seria evidente que um indivíduo 

não faz a menor diferença para a sociedade. “Ah, o que importa a esta 

numerosa sociedade que haja em seu seio um membro a mais ou a 

menos? Suas leis, seus modos e costumes corromper-se-iam? A morte 

de um indivíduo alguma vez influiu sobre a massa geral? (SADE, 1999, 

p. 164). Nesta concepção, a sociedade seria mais poderosa que o 

indivíduo e uma pessoa isolada não conseguiria impacto algum sobre a 

coletividade. O Marquês não se propõe, nesta questão, analisar o 

impacto social na vida das pessoas que constituem a sociedade. Parece 

que ele concebe a sociedade como uma totalidade, como uma grande 

matéria cuja corpulência em nada se altera com a soma ou subtração de 

seus componentes. Nesta visão, da sociedade como um todo, não 

importaria um indivíduo a mais ou a menos. E isto seria motivo para o 

Marquês corroborar que o assassinato não prejudica a sociedade. 

A quarta reflexão proposta seria a de como o assassinato deve 

ser considerado em um governo republicano. Antes de reiterar as 

qualidades benéficas que o assassinato pode oferecer para a república, 

Sade aponta exemplos de alguns povos que incentivavam a prática. 

Os homens mais independentes, os selvagens, 
entregam-se diariamente ao assassinato. Em 

Esparta, na Lacedemônia, caçavam-se ilhotas, 
como na França caçamos perdizes. Os povos 

mais livres são aqueles que mais acolhem o 
assassinato. Em Mindanau, quem deseja cometer 

um assassínio é elevado à categoria dos bravos, e 
logo o enfeitam com um turbante; entre os 
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Caraguos, é preciso ter matado sete homens para 
obter honrarias deste toucado; os habitantes de 

Bornéu crêem que todos aqueles que foram 
levados à morte lhe serão úteis após a morte dos 

mesmos; os devotos espanhóis inclusive faziam 
votos a São Joaquim da Galícia de matar doze 

americanos por dia; no reino de Tagut, escolhia-
se um jovem forte e vigoroso ao qual era 

permitido, em certos dias do ano, assassinar 
todos os que encontrasse pela frente (SADE, 

1999, p. 165). 

  Além destes exemplos Sade cita outros mais, tanto para mostrar 

que é totalmente possível para um povo viver sem reprimir o 

assassinato, como para reforçar que o mesmo é presente em povos mais 

livres. “Uma infinidade de nações toleram os assassinatos públicos: são 

totalmente permitidos em Gênova, Veneza, Nápoles, e em toda a 

Albânia” (SADE, 1999, p. 165). A Roma antiga também é um modelo 

para esta questão, por ser considerado um povo cruel e que preservou 

sua liberdade por muitos séculos. O assassinato público era considerado 

diversão nas arenas do coliseu e os espectadores sempre estavam 

presentes. “E quando o culto cristão, infectando a Terra, veio persuadir 

aos homens de que era um mal se matarem uns aos outros, os tiranos, 

imediatamente, encadearam esse povo, e os heróis do mundo depressa 

tornaram-se brinquedos (SADE, 1999, p. 165). Na visão de Sade, o 

cristianismo seria responsável por afundar a república romana, que antes 

era guerreira e passou a ser um povo fraco. O pensador corrobora que a 

França não se tornou uma república forte e deveria se livrar da 

moralidade cristã se quisesse efetuar uma verdadeira revolução. Na 

tolerância ao assassinato, afirma-se também a necessidade de apoiar o 

aborto. São também citados os seguintes exemplos de povos que 

realizavam tal prática: 

Às margens do Orenoque, as mães imolavam 
suas filhas tão logo lhes davam a luz; 

acreditavam que elas só nasciam para serem 

infelizes, já que seu destino era o de tornarem-se 
esposas dos selvagens dessa região que não 

permitia mulheres. Na Trapobana e no reino de 
Sopit, todas as crianças disformes eram imoladas 

pelos próprios pais. As mulheres de Madagascar 
expunham à feras as crianças nascidas em certos 

dias da semana. Nas repúblicas da Grécia, todas 
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as crianças que vinham ao mundo eram 
cuidadosamente examinadas, e caso se 

constatasse não serem constituídas para defender 
um dia a República, eram imediatamente 

imoladas: lá ninguém achava essencial erigir 
casas ricamente dotadas para conservar essa vil 

escória humana. Até a mudança da sede do 
Império, todos os romanos que não quisesse 

alimentar seus filhos os jogavam no depósito de 
lixo. Os antigos legisladores não tinham nenhum 

escrúpulo em destinar crianças à morte, e jamais 
algum de seus códigos reprimia os direitos que 

um pai se arrogava sobre sua família. Aristóteles 
aconselhava o aborto; esses antigos 

republicanos, cheios de entusiasmo e ardor pela 

pátria, desconheciam esta comiseração 
individual que se encontra nas nações modernas 

(SADE, 1999, p. 167).   

Claramente Sade ataca o cristianismo em todos os momentos de 

sua argumentação. Quando o cristianismo não é explicitamente citado, o 

Marquês aponta que são os valores da sociedade moderna que 

condenam diversas práticas benfazejas à república. E o mesmo reitera 

que os valores da sociedade moderna são uma continuação da 

moralidade cristã e as instituições sociais reforçam o apoio ao 

cristianismo. Enfatizando a relação do cristianismo com a monarquia, 

Sade afirma que em um reino, proíbe-se, costumeiramente, o assassinato 

por almejar-se um Estado com o maior número de escravos possíveis. 

Contudo, em uma República orientada pela filosofia, seria importante e 

necessário controlar o crescimento da população. E o assassinato possui 

esta utilidade. “Entretanto, não é preciso degolar para diminuir a 

população, como diziam nossos modernos decenviros: deve-se apenas 

não lhe dar meios de se estender além dos limites que sua felicidade 

prescreve” (SADE, 1999, p. 167). Sade pensa que este não é o caso de 

se preocupar em termos legais. Nem leis para impedir o assassinato, 

nem leis para assassinar um cidadão. 

Após avaliar o assassinato segundo a ótica da natureza, 

considerar o mesmo politicamente, sua ausência de efeitos para a 

sociedade e como trata-lo em uma república, Sade levanta o último 

questionamento sobre o tema. O assassinato deveria ser reprimido, 

afinal, com a pena de morte? A partir do que já foi indicado, é possível 

responder, sem dúvidas, que nesta república proposta, o assassinato 

seria tolerado e não deveriam existir leis que se preocupem com este 
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tipo de ação. “Enfim, o assassinato é um horror, mas um horror quase 

sempre necessário, jamais criminoso; por isso é essencial tolerá-lo num 

Estado republicano” (SADE, 1999, p. 169). E para arrematar esta 

questão, Sade lança a seguinte reflexão provocante: “O assassinato é ou 

não um crime? Se não é, para que fazer leis que o punem? E se for, por 

que bárbara e estúpida inconsequência o punireis com um crime 

semelhante? (1999, p. 169). Se o assassinato fosse considerado um 

crime, o Estado seria também criminoso se executasse um assassino. 

Mantendo a coerência e defendendo a liberdade e igualdade dos 

cidadãos, o assassinato, ainda que seja uma ação horrível, não deve ser 

punido na república sadiana. 

A república proposta pelo Marquês visa a felicidade geral do 

indivíduo. É condição primeira para a existência de tal república o 

extermínio do cristianismo, não somente enquanto religião, mas também 

enquanto código de conduta. As instituições devem ser radicalmente 

reformuladas justamente porque o cristianismo se diluiu e escoou nas 

várias dimensões da vida social. A república que existia após a 

revolução, a república do Terror, não ousou revolucionar radicalmente 

os costumes dos franceses. Os valores cristãos permaneceram firmes o 

suficiente para Sade ser considerado um imoral e penalizado mesmo 

após a revolução. A proposta de aniquilamento total do cristianismo é 

compreendida como fundamento primeiro quando se tem em mente o 

tipo de governo recomendado por Sade. Liberados das noções de pecado 

e proibições com o próprio corpo, os cidadãos da república de sadiana 

poderiam buscar a felicidade sem se preocupar com culpas ou temer 

uma repressão severa. 

Sade elabora estas reflexões confiante que está utilizando as 

luzes da razão. Está certo de que é necessário se livrar da tutela religiosa 

a fim de que o indivíduo conduza sua vida em estado de maioridade. 

Também está convencido que um governo tirânico não serve para um 

povo livre e esclarecido. “A obra do marquês de Sade mostra o 

‘entendimento sem a direção de outrem’, isto é, o sujeito burguês liberto 

de toda tutela” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 75). A partir 

destes pressupostos iluministas, alcança reflexões que, no entanto, 

divergem com alguns aspectos gerais do iluminismo. Ele quer o 

indivíduo livre de tutelas, mas não o homem como senhor da natureza, 

que acredita dominar a mesma a partir de leis universais. Quer a 

consideração de que não se pode compreender totalmente os mistérios 

do universo e que resta seguir os desígnios da natureza sem freios. Sade 

quer a liberdade de seus cidadãos. Mas sabe que isso seria impossível se 
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os mesmos permanecessem presos aos dogmas cristãos. Sade também 

almeja alguma igualdade no âmbito social, mas é ciente de que as 

desigualdades de riqueza e propriedade impedem uma vida igualitária e 

somente promovem a injustiça. Acredita nas luzes e força da razão, mas 

se recusa defender que a mesma possui qualquer privilégio sobre o 

corpo e os instintos. Pensa que costumes são importantes para um povo, 

mas a nega a possibilidade de existência de valores universais. Recorre à 

história para reforçar seus argumentos e até pensa existir povos mais ou 

menos civilizados, mas não aceita a noção de progresso. Defende a 

queda do Antigo Regime, mas não concorda com o processo 

revolucionário. Elege a república como forma de governo, mas se opõe 

a lei e ao contrato social. É possível notar uma grande dificuldade em 

estabelecer um rótulo confiável para este escritor maldito. Mais 

romântico que iluminista, Sade confia nos instintos, na sensação e na 

natureza. Favorável à liberdade e libertinagem, mas hostil em relação às 

leis e o contrato, Sade possui um projeto criativo de pensamento sobre a 

organização política e social. 

As relações deste autor com a ideologia 

revolucionária são complexas: ele não tem 
simpatia alguma pela concepção contratual do 

regime republicano, e menos ainda pela ideia de 
lei. Na revolução encontra-se o que ele odeia, a 

lei e o contrato. A lei e o contrato separam ainda 
mais os franceses da verdadeira república. Mas, 

justamente, o pensamento político de Sade se 
revela: na maneira como ele opõe a instituição à 

lei, e uma fundação institucional da república a 
uma fundação contratual (DELEUZE, 2009, p. 

79). 

As leis, como vemos no pensamento de Sade, moralizam e 

coíbem as ações humanas. É como se Sade defendesse uma instituição, 

mas sem leis, ou, quase sem nenhuma lei. Diz ele: “Façamos poucas 

leis, mas sejam boas. Não trata de multiplicar os freios, mas de dar 

àquele que o emprega uma qualidade indestrutível” (1999, p. 170). Este 

pensamento seria marcado, então, por uma defesa de uma instituição 

republicana e revolucionária que se opõe parcialmente à lei e ao 

contrato. “Mas esse pensamento da instituição é irônico de um extremo 

ao outro, pois é sexual e sexualizado, armado como provocação contra 

qualquer tentativa contratual e legalista de se pensar a política 

(DELEUZE, 2009, p. 80). Essa ironia é vista por Deleuze como um 
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recurso que consiste em ultrapassar e subverter a lei, buscando um 

princípio mais elevado e deixando a própria lei em segundo plano. Seria 

como se um dos deveres mais importantes do Estado fosse oferecer os 

meios para que o cidadão se satisfaça com os objetos de luxúria que 

desejar. Nesta ótica, o governo tem que propiciar o gozo coletivo. Só 

assim, pensa Sade, os indivíduos seriam felizes. “A República precisa de 

uma constituição que abrigue o desejo como lei suprema e garanta sua 

realização” (BORGES, 1999, p, 241). Se há a necessidade de leis, que 

estas poucas se ocupem com o prazer dos cidadãos. 

Todos, sem exceção, terão seus desejos 
satisfeitos à medida que se sujeitarem aos 

desejos dos outros. Num pacto dessa natureza, o 
desejo de cada um também se instaura como 

desejo da Revolução, e, sendo um de seus 
princípios, torna-se lei universal. Esta é uma das 

novidades que A Filosofia na Alcova parece 
introduzir na obra sadiana: o que antes podia ser 

vista como lei restrita apenas ao universo 
sadiano dos romances, garantindo a supremacia 

do libertino sobre as vítimas, seus “objetos de 
deboche”, agora se oferece a todos os cidadãos 

da República. Em sua utopia, Sade quer 
convencer que a libertinagem instituída pela 

corrupção dos costumes é o único modo de 
tornar os cidadãos felizes (BORGES, 1999, p. 

241). 

O projeto do Marquês propõe uma sociedade que afirme o 

desejo individual como revolta contra as normatividades que impõe a 

repressão aos instintos. “Ela permite a crítica das sociedades coercitivas, 

ou melhor, de toda sociedade constituída como forçosamente coercitiva” 

(DELON, 2015, p. 48). Projeto na contramão de seu tempo, não propõe 

soluções baseadas na separação dos poderes (Montesquieu), na 

representação política (Rousseau) ou na garantia dos direitos individuais 

(Locke). Propõe romper com as imposições sociais e erigir somente a 

aceitação das leis da natureza. Aquilo que os jusnaturalistas propõemde 

que o estado civil assegura a permanência dos direitos naturais, não se 

sustentaria em sua prática, conforme defende Sade. Como uma maneira 

de ilustrar esta crítica, é possível lembrar, por exemplo, o pacto sugerido 

por Rousseau em Do Contrato Social. “A passagem do estado de 

natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito 
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notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às 

suas ações a moralidade que antes lhes faltava” (1973, p. 43). Rousseau 

afirma ser uma vantagem deixar os impulsos de lado, moralizar as ações 

e consultar a razão antes de agir66. O tipo de sociedade existente baseada 

nesses princípios, só poderia ser constituída por fracos, pois os 

indivíduos precisariam renunciar muito de si apenas para ter segurança. 

Sade prefere o instinto à justiça, e não chega a opor estes termos. Nestas 

teorias contratualistas o indivíduo renuncia mais do que recebe. Sade 

propõe que as ações dos homens movidas pela natureza justifiquem-se a 

si mesmas, sem a necessidade de leis que contribuiriam para o 

amansamento do homem. Não haveria a necessidade de se criar freios 

para assegurar direitos naturais, de renunciar às vontades elementares e 

fundamentais da espécie, mas de seguir a própria natureza, sem culpas 

ou receio de repressão. Se suas ideias de transpor a alcova para o 

público parecem irrealizáveis, ao menos efetuam críticas ao existente.  

Assim, Sade faria parte “daquele grupo particulares de escritores para 

quem a criação artística deve descobrir justamente aquilo o que a 

sociedade recusa, operando uma espécie de ‘ruptura com o mundo’ e, 

por consequência, com as exigências sociais de ordem ética e moral 

(MORAES, 2011, p. 10). Desde o início, não se tratou de enquadrar 

Sade em um paradigma e examinar sua função para a teoria, mas de 

tentar enxergar onde esta obra, bloco de afectos e perceptos, alcança, 

atinge algo de palpável. E este pensamento alcançou regiões recônditas, 

suas intensidades lidaram, atingiram frações do cosmos. No campo 

teórico, inovou em sua época em diversas questões. Estas críticas 

atingem os mecanismos repressivos existentes, não somente na França 

do final do século XVIII, mas da civilização ocidental e das sociedades 

que tem a mitologia cristã como base para seus fundamentos morais. 

Partindo, praticamente das mesmas premissas 

que Hobbes, toma o caminho inverso. Não só 
denuncia todas as violências e imposturas que a 

sociedade perpetra em relação aos indivíduos, 
como vai até denúncia do pacto social enquanto 

tal. Não opõe, a um modelo de sociedade, um 
outro. Denuncia a sociedade enquanto ela, 

                                                             
66  Rousseau prossegue nesta ideia da seguinte forma: “É só então que, tomando 

a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar de apetite, o homem 
até aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir 

baseando-se em outros princípios e a consultar a razão antes de ouvir suas 
inclinações” (1973, p. 43). 
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qualquer que seja, necessariamente opera nesse 
sufocamento. Não se trata nunca, em Sade, de 

propor outro modelo de sociedade que escape 
disso. Isso é impossível. O que proporá é um 

‘modo de vida’ que chega nas franjas do 
anarquismo, se é que não está nele (MONZANI, 

1995, p. 111). 

Segundo Monzani, nem mesmo a república proposta de Sade 

não possuiria um plano concreto, como se fosse realmente se realizar. 

Nesta perspectiva, tratava-se então de escancarar as contradições 

presentes em um regime que se dizia republicano, de denunciar a moral 

cristã em um estado que se pretendia laico, de indicar o moralismo de 

alguns filósofos de seu tempo que não ousaram saber o suficiente e 

moralizavam e regravam a natureza segundo a perspectiva humana, de 

apontar o despotismo presente em uma sociedade que tinha a liberdade 

como lema, de avaliar e defender que a troca dos desejos fundamentais 

da espécie pela segurança civil é demasiado injusta, de evidenciar que o 

Estado possui mecanismos inexoráveis de repressão que atentam contra 

a felicidade dos indivíduos. 

Ao acentuar as irregularidades, “ilegalidades” e contradições da 

república francesa, Sade fornece um arsenal poderoso para destruir os 

valores e as instituições estabelecidas. Como espírito livre, não aceita 

autoridades nem deixa que seu pensamento se conduza pela opinião da 

maioria. Contudo, notamos que a visão sadiana sobre a natureza inclui a 

criação e a destruição, e seria injusto para com o autor afirmar que sua 

visão política e social é estritamente negativa. Destruir o estabelecido é 

condição para a criação de novos valores67. Fica claro o caráter 

“positivo” no sentido da persistência na criatividade e imaginação em 

suas obras. Mas além disto, podemos falar de uma teoria dos afetos em 

Sade, visto que os afetos reativos, que inibem a corporeidade, são 

rechaçados em detrimento de afetos criativos. 

                                                             
67  “O Sade imoralista que propõe a destruição do esquema de valores 

dominantes é já bem conhecido, próximo de um nietzschianismo bem 
prestigiado. Mas é por essa máscara que lhe colocam – além da máscara do 

escritor pornográfico e do apologista da violência – sem se arriscarem a ver o 
que ela esconde por detrás, que outro Sade permanece desconhecido: o Sade 

que também proporia essa estranha (por que não ordinária) ética imoralista, que 

inverteria o esquema de valores dominantes para propor dissimulada ou 
ocultamente uma tábua de virtudes...” (BILATE, 2015, p. 189). 
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Mas esquecemos frequentemente que Sade 
propôs um pensamento “positivo”, justamente a 

propósito da ação humana enquanto tal e ele o 
faz construir um discurso ético sobre os afetos e 

um discurso político sobre a efetuação social das 
ações. Apesar do imoralismo ou antideontologia 

sadiana, haveria ainda um pensamento que 
poderia nos inspirar modos de agir e de viver, e 

ainda que esse saber ou, eu diria, essa sabedora 
de vida, seja, aos olhos de muitos, um pouco 

excêntrica (BILATE, 2015, p. 179). 

Demolidor dos preconceitos e das instituições que freiam os impulsos, 

Sade afirma o desejo, a imaginação e a liberdade como combustíveis 

para a alcançar a felicidade. E mesmo que Sade não seja um utilitarista 

ou buscasse que suas reflexões servissem para algo, é possível extrair 

algo destes pensamentos que, além de efetuar a crítica aos podres 

poderes estabelecidos, embasem condutas de vida anticonvencionais e 

autônomas. “Se essa teoria dos afetos sadiana não pode servir por conta 

de nossos preconceitos mais enraizados, pode, de todo modo, nos ser 

útil para compreender nossa vida afetiva, intensificando o nosso grau de 

autoconhecimento, o que requer todo esforço ético de autarquia 

individual” (BILATE, 2015, p. 189). Autoconhecimento perigoso por 

iluminar tabus, mas que permite destruir a base de preconceitos 

infundados, de instituições corruptas e autoridades despóticas. 

Marquês de Sade apresenta ideias, no mínimo, inusitadas. Inovadoras e 

ainda pouco exploradas nas teorias políticas. Após esta trajetória 

percebemos que podemos pensar a política através da arte. O saber 

humano – na perspectiva deste trabalho considerado como criação – é 

complexo. O processo de desencantamento do mundo e crescente 

racionalização da cultura que produz a crescente divisão do trabalho, 

inclusive espiritual, fomenta a especialização dos saberes, e que estes 

tenham autonomia. Favorece a didática mas limita as capacidades de 

compreensão do universo em diversos aspectos. A irrupção de certas 

barreiras epistemológicas e o contato entre diferentes áreas do saber faz-

se necessária, tanto para a compreensão de certos objetos que 

necessitam deste procedimento, como para a espécie, que tende a 

ampliar seus horizontes ao estabelecer conexões entre saberes que 

enriquecem a visão sobre o cosmos. Sade afirmava-se como um homem 

de letras, mas nem por isso deixou de estabelecer contato com a filosofia 

e os conhecimentos científicos de sua época. As ideias aqui expostas 

deste escritor maldito necessitaram da contribuição de uma análise 
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literária para conseguir extrair conteúdos passíveis de serem analisados 

por uma perspectiva política. Em forma artística, Sade pôde efetuar 

críticas poderosas à sociedade francesa. Além de opositor dos valores 

cristãos em suas variadas dimensões e presenças nos costumes, também 

se destacou como um pensador importante que ousou contradizer 

pensadores importantes e conceituados de seu tempo. Podemos afirmar 

que Sade ocupa um espaço singular na história das ideias e que merece 

receber a atenção devida. O prazer envolvido nas leituras deste escritor 

maldito pode ensinar o deboche, a ridicularizar pretensos virtuosos, 

revoltar-se contra a tirania, questionar as imposições que restringem a 

potência corporal, destruir uma tradição que favorece o ascetismo, 

duvidar de verdades com pretensões universalizantes ou proporcionar 

um autoconhecimento que flerte com os desejos latentes ainda não 

manifestos. E, claro, também é possível pensar a política com ele... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sade permanece atual. E mesmo para o século XXI a obra de 

Sade ainda é imoral. Em seu tempo, não foi considerado um grande 

escritor. Suas obras foram consideradas ultrajantes. Apesar da 

marginalidade, exerceu certa influência no pensamento do século XIX68. 

Sua influência em autores românticos dos oitocentos certamente 

contribuiu com críticas à visão realista e como resistência ao reinado do 

positivismo. E no século XX sua obra foi resgatada com mais força, por 

diversos pensadores retomando as ideias do Marquês maldito. O 

movimento surrealista conferiu grande destaque à Sade no século 

passado69. Do início ao fim, percebemos a importância da imaginação 

no Manifesto de 1924 para o movimento surrealista. E de modo similar 

ao de Sade, a busca por liberdade e rejeição ao existente factual é 

presente no manifesto surrealista. Esta rejeição ao existente, seria, na 

verdade, uma recusa em aceitar como única possibilidade os ditames das 

convenções e normas sociais. Tal como Sade, o surrealismo denuncia a 

hipertrofia da razão concomitantemente a uma crítica à civilização e sua 

intrínseca noção de progresso. Contrário aos rumos do mundo 

desencantado, o surrealismo investe no poder da imaginação como arma 

de reencantamento da vida para libertar os sujeitos da estreita visão do 

racionalismo reducionista. “A mania incurável que consiste em reduzir o 

desconhecido ao conhecido, ao classificável, só serve de entorpecer os 

cérebros” (BRETON, 2001, p. 22). Daí a importância de Sade ao 

surrealismo e a todo movimento ulterior que favoreceu a imaginação e o 

desejo. A questão da importância do corpo e dos impulsos, da crítica à 

confiança ferrenha na Razão, são temas que ganharam destaque no 

                                                             
68  “Sade influencia o século XIX e as marcas de sua leitura se encontram, seja 
na produção médico-psiquiatra, 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” (GIANNATTASIO, 
2000, p. 35). 
69  “Na trilha de Apollinaire, os surrealistas e Maurice Heine exaltam o marquês 
do Antigo Regime que se renova em cidadão Sade sob a revolução e que exalta 

a subversão geral. A perversidade do afresco romanesco – que reduz todas as 
relações sociais a formas de dominação e exploração, e todos os laços amorosos 

à violência e à destruição – suporia uma perspectiva crítica. Esta sugeriria um 

ideal positivo. É conhecida a camaradagem do surrealismo com os movimentos 
políticos que se querem libertadores” (DELON, 2015, p. 228). 
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pensamento do século XX. Estas são só mais algumas confirmações da 

importância de Sade para a história do pensamento. Suas ideias 

atravessaram gerações e continuam a exercer influência no mundo 

contemporâneo. 

Considerado isto, restam algumas palavras acerca dos objetivos 

propostos nesta pesquisa. Basicamente, esta dissertação se propôs a 

refletir sobre dois temas centrais em conjunto. Um dos alvos seria a 

elaboração de reflexões acerca da possibilidade de se construir 

conhecimento através de uma amálgama entre política e literatura. O 

outro alvo seria indicar se o Marquês de Sade seria um pensador 

importante com possíveis contribuições para o pensamento político. 

Acerca do primeiro alvo, esta dissertação responde 

afirmativamente no que se refere às possibilidades de compreensão de 

um objeto por uma perspectiva simultaneamente estética e política. 

Logicamente que as possibilidades destas relações são inúmeras. Esta 

pesquisa adotou uma possibilidade teórica, uma perspectiva sobre essa 

questão. Não se tratou em momento algum de afirmar que esta é a 

maneira de lidar com esta relação, mas que seria uma possibilidade. A 

possibilidade trabalhada nesta dissertação incluiu a ideia de autonomia 

do objeto literário. Pretendeu-se o afastamento de perspectivas que 

pensem esta relação de maneira a politizar uma obra, ou seja, adotar os 

critérios próprios à filosofia ou ciência política para realizar o 

entendimento da obra literária. Filosofia, ciência política e literatura são 

concebidas como formas de criação. A pesquisa pôde indicar que a 

presença da análise literária foi fundamental para a compreensão do 

objeto proposto. Inclusive, no decorrer da investigação, foi constatado 

que o Marquês de Sade não é um nome de destaque nos estudos 

políticos das Ciências Sociais. Estas ideias, mais precisamente as ideias 

políticas presentes em A Filosofia na Alcova, reverberam em pesquisas 

na área do Direito e da Filosofia, contudo, ainda foram pouco 

exploradas na Sociologia Política. 

E isto nos remonta a outra questão que foi levantada. Após este 

percurso, podemos inserir Sade como um importante pensador para se 

pensar questões políticas? Novamente a resposta é afirmativa. Através 

de um modo bastante singular de expressar ideias sobre temas variados, 

Sade, em A Filosofia na Alcova, está não somente destruindo os 

alicerces da moral cristã e indicando as contradições da revolução 

burguesa, como também está estabelecendo contato, ainda que não cite 

diretamente estes pensadores, com as principais ideias políticas de seu 

tempo. Discorda de Hobbes sobre a necessidade de conferir tanto poder 

a um homem artificial, prefere a natureza. Discorda de Locke acerca da 
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importância da manutenção da propriedade privada. A Filosofia na 

Alcova inteira é uma afronta aos valores cultivados em Emílio. O 

imperativo categórico provavelmente não seria levado a sério por 

Dolmancé. Pela estética, pelo romance, Sade confrontou pensadores 

consagrados de seu tempo. Ousou ir a fundo na investigação sobre o 

crime, buscou elementos que o Espírito das Leis de Montesquieu 

olvidou. E, atribuindo uma importância considerável aos processos 

irracionais e impulsivos no ser humano, contribuiu de alguma forma 

para os posteriores estudos do inconsciente. Podemos ainda citar sua 

influência no movimento anarquista. Com Sade, podemos efetuar 

questionamentos interessantes a qualquer governo que seja demasiado 

autoritário. Seu debate ainda pode se estender para se refletir sobre os 

perigos da participação do cristianismo, tanto como costumes como 

institucionalizado, na vida pública. No âmbito das leis, ainda é possível 

se questionar o caráter repressivo do sistema legal que normatiza 

indivíduos singulares e padroniza o comportamento humano. Enfim, 

existem muitas possibilidades presentes na obra sadiana que podem 

contribuir para o pensamento político. 

Muitas das práticas libertinas ainda são consideradas 

criminosas. As noções de culpa e pecado ainda existem. O cristianismo 

permanece com poder nos costumes e nas instituições. O controle da 

corporeidade e a repressão dos instintos vitais continuam fortes. Há a 

presença da pena de morte em diversas constituições no mundo. O 

direito à propriedade privada e as enormes desigualdades sociais 

também permanecem existindo. Ao que parece, as críticas do Marquês 

de Sade permanecem atuais e ainda podem servir como reflexões que 

conduzam à libertação dos poderes estabelecidos. E, ainda mais 

fundamental que o efeito da crítica, que se resgate a natureza no ser 

humano, que a imaginação, o desejo, a luxúria e os prazeres da carne 

conduzam à felicidade. 
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