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Boa tarde, este trabalho surgiu a partir de uma estranha situação que aconteceu 

comigo, daquelas que nos fazem pensar horas a fio, que insistentemente ficam 

“martelando” em nossos pensamentos e que, não satisfeitas, começam a nos inquietar, a 

causar um certo incômodo que vai aumentando a cada dia, até que em dado momento, 

enfim, nos lembramos de que, como geralmente tem que ser, a angústia deve dar espaço 

à escrita. 

Vamos à situação: eu estava assistindo a uma palestra sobre o lugar da histeria 

na sociedade contemporânea. A palestrante falava sobre a histérica, sobre as histéricas 

de Freud, sobre a teoria da sedução e a conclusão de Freud sobre ter que abandonar essa 

teoria, dizendo, em uma carta à Fliess: “não acredito mais em minha neurótica”. A partir 

daí, a palestrante começou a pensar em voz alta sobre o valor dessa importante frase, 

esquecendo-se um pouco da apresentação que estava no Power point, até que em 

determinado momento dirigiu seu olhar em minha direção e disse: “Nossa, entrei em 

livre associação e nem sei mais por que estou falando isso”. 

Dei-lhe então um sorriso envergonhado, um sorriso daqueles amarelos, como 

fazem as crianças quando são pegas em alguma travessura, e que ficam naquela dúvida 

se o outro descobriu ou não o que estavam fazendo. É que eu também, a partir da frase 

“não acredito mais em minha neurótica”, havia entrado, calado, em minhas livres 

associações e mal consegui escutar a continuação da palestra. A frase ressoou em mim e 

ficou. Colou, eu diria. E, quando isso acontece, o melhor a fazer é dar-lhe o devido 

valor. Chamou-me a atenção o caráter metafórico de “eu não acredito mais em minha 

neurótica”. Numa primeira compreensão, podemos entender essa frase pelo sentido 

dado por Freud na Carta a Fliess n. 69, de 1897, qual seja, o de não terem ocorrido, na 

realidade mesmo, os fatos relatados pelas histéricas que ele atendia. Descoberta 

importante que funda o sujeito do inconsciente, a partir da qual Freud desenvolveu 

conceitos fundamentais à teoria psicanalítica. Mas foi o segundo sentido que, naquele 
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momento, chamou-me a atenção. É que “não acredito mais em minha neurótica” 

também pode dar a entender que eu simplesmente não acredito mais em minha maneira 

de estar no mundo, em minha forma neurótica de ser, de desejar. Ou seja, que a forma 

que utilizo para pensar e perceber o que acontece (ou aconteceu) comigo não funciona 

mais. E sabemos o quanto isso é decisivo para que um neurótico procure e permaneça 

em uma análise. 

A partir disso, me veio uma questão em relação a essa frase, mas que também se 

refere a outra famosa frase de Freud, nos Três Ensaios sobre a Sexualidade, “a neurose 

é o negativo da perversão”. A questão foi a seguinte: ora, sendo a neurose o negativo da 

perversão, e se o neurótico, de certa forma, “não acredita mais em sua neurótica”, onde 

fica a dúvida do perverso? Acredita ele fielmente em sua perversão? Se sim, em quem 

está a moralidade, no neurótico, no perverso, em nenhum deles ou em ambos? 

Mesmo sabendo que negativo não significa necessariamente contrário, e que em 

psicanálise esse significante geralmente corresponde à metáfora da câmera fotográfica, 

ou seja, o negativo é aquilo que está por trás do que aparece, de modo que aquilo que o 

neurótico recalca (deixando em negativo), o perverso atua, podemos também pensar na 

propriedade do significante em trazer consigo o seu par oposto: o que está no neurótico 

como negativo está no ato positivo do perverso. No final das contas, trata-se da mesma 

coisa. 

O neurótico, sabemos, questiona constantemente sua moralidade. Verificamos o 

tempo todo em nossa clínica a capacidade do neurótico de dizer a si mesmo uma coisa, 

mas fazer outra, e depois tentar bem atrapalhadamente conciliar seus paradoxos. Ele é, 

como bem lembrou Lacan no Seminário 3, “essencialmente alguém que se coloca na 

posição de não levar a sério a maior parte do seu discurso interior”. O perverso, por sua 

vez, possui uma retidão em seu comportamento que chega a impressionar, e não é sem 

razão que seus atos geralmente trazem os efeitos midiáticos do prazer no horror ou do 

horror no prazer. Qual seria então a relação do perverso com a moral? 

Para responder essa questão, buscamos importantes considerações que Lacan faz 

no texto Kant com Sade, de 1963. Não se pretende, claro, exaurir esse difícil e denso 

artigo que Lacan escreveu com a pretensão de que fosse o prefácio de A Filosofia na 

Alcova, mas que foi publicado como uma resenha da edição das obras de Sade na revista 

Critique n. 191. Pretende-se verificar nele os pontos necessários ao desenvolvimento 

dessa questão. 
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Em Kant com Sade, Lacan promove uma aproximação entre a Ética do Bem, de 

Kant, e a Ética do Mal, de Sade. Extremos que sempre mais se aproximam que se 

distanciam. Ambos, Kant e Sade, estão submetidos a uma Lei Maior, a uma Ética que 

não é a do desejo, pois o sujeito do desejo é excluído. Na teoria de Kant, há o 

imperativo categórico de agir por dever, há uma razão prática pura que independe das 

paixões do sujeito, mas que orienta suas ações as quais, para serem consideradas 

morais, devem concordar com seus princípios. O agir por dever é agir moralmente, e a 

lei moral é, grosso modo, expressão da razão pura, é também a Lei Universal. Lacan 

não hesita em encontrar aí uma suposição do Bem Supremo. Em Sade, a Lei Maior é a 

lei do prazer absoluto e provém do Ser Supremo em Maldade. É a Lei da Natureza, 

Universal, cuja apologia do crime apenas impele ao seu reconhecimento. O imperativo 

categórico sadiano impõe o gozar a qualquer custo, e é a ele que Sade se submete, 

submetido que está à Lei. Em nome dessa Lei, Sade, como sujeito, desaparece. Lacan 

diz isso claramente: “Para Sade, o $ (S barrado), vemos enfim que, como sujeito, é em 

seu desaparecimento que ele assina”. E o que Lacan tão bem faz é nos mostrar que essa 

assinatura, tanto em Kant quanto em Sade, é solicitada a partir da ordem do Outro. O 

imperativo moral não faz menos que isso. 

Se tomarmos a definição de moralidade no dicionário Aurélio como sendo o 

“conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para 

qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada”, vemos que a 

segunda condição não apaga a primeira. O absoluto se impõe. Na moralidade, seja em 

Kant ou em Sade, o que dá no mesmo, o sujeito do desejo se apaga. 

Isso bastaria para, conforme queríamos demonstrar, concluir que o perverso é 

um ser moral. É antes de tudo um exímio cumpridor da Lei, que a conhece, reconhece e 

fielmente obedece. Mas isso não basta. Vamos em frente, pois convém questionar de 

que moralidade se trata na perversão.  

No texto O Fetichismo, de 1927, Freud já trazia o entendimento de que o fetiche 

é um substituto do pênis. Isso foi o suficiente para a confusão ainda hoje existente de 

que bastaria ao sujeito ter seu orgasmo orientado pela presença de um sapato, de uma 

calcinha, enfim, da presença de algum objeto, para ser classificado como perverso. Mas 

a perversão dos atos sexuais é uma coisa, a perversão estrutural é outra, ainda que entre 

elas haja uma série de concordâncias. Essa confusão se desfaz quando lemos Kant com 

Sade. E já deveria ter sido desfeita mesmo em Freud, afinal, não é qualquer pênis que o 

fetiche substitui: é o pênis anteriormente atribuído à mãe. Ali onde falta o falo 
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simbólico, o sujeito coloca no lugar o fetiche, como falo imaginário, e esse fetiche não é 

nada mais nada menos que ele próprio, seu ser, identificado àquele objeto. No dizer de 

Freud, há no perverso uma cristalização de uma cena que fixou o pênis materno num 

objeto que adquire grande, fundamental, até mesmo vital importância em sua vida. Na 

verdade, Freud chamava esse processo de fixação, mas chamo a atenção para esse 

significante cristalização, pois sabemos o quanto ele é a marca da perversão. Lacan o 

utiliza em Kant com Sade, quando diz que a substituição do objeto a da fórmula da 

Fantasia ($◊a) “só se consegue se seu agente aparente se cristaliza na rigidez do objeto, 

no intuito de que sua divisão de sujeito lhe seja totalmente remetida pelo Outro”. 

O perverso, ao contrário do que se pensa, é extremamente moral. Ele é, no dizer 

de Lacan, um instrumento do gozo do Outro, situando todo o seu gozo a serviço deste 

Outro. Por isso, segue rigorosamente seu conjunto de regras de conduta e não permite 

negociações, como tenta fazer o neurótico com as regras. Sua moralidade é a condição 

sine qua non para sua existência. Essa cristalização traz em si o caráter de monotonia, 

da monótona e patética repetição do sujeito perverso. Como diz Lacan em Kant com 

Sade, há um pouco de pregação demais dentro da obra sadiana. Kant com Sade é uma 

apreensão lacaniana sobre a aproximação de um Deus Supremo a cuja Lei tanto um 

quanto o outro estão submetidos. Cante com Sade, por sua vez, é uma música de uma 

nota só. Há, enfim, uma tautologia no destino da perversão. 

Um exemplo claro, encontramo-lo na personagem do Barão Toussaint Turelure 

da trilogia Les Coûfontaines, de Paul Claudel. Essa trilogia é analisada com muito 

entusiasmo por Lacan no Seminário VIII, que vê nela os indícios do trágico 

contemporâneo. O senhor Toussaint é a perfeita caracterização do perverso: um homem 

que assassinou a própria família e a família de Sygne, mulher a quem ele obriga ser sua 

esposa. É um velho malvado, corcunda, feio e odioso. Um abjeto personagem que, após 

ter realizado toda forma de atuação perversa, exige que lhe entreguem o nome 

Coûfontaine, uma vez que ele sabe que seu nome próprio não tem muito valor. E, a 

partir do momento em que obtém o outro nome, começa a mudar os nomes de todas as 

outras pessoas. No momento de sua morte, quem aparece para matá-lo é o próprio filho, 

o qual porém erra os dois tiros que dispara. Mas a falta do filho não faz muita diferença 

para o destino do pai, pois assim mesmo o pai morre. Ele literalmente morre de medo.  

Trata-se bem do lugar do pai na sociedade atual, que não abordaremos aqui para 

não fugir do escopo deste trabalho, mas que vale as inúmeras considerações que temos 

visto nos Congressos e Simpósios de Psicanálise. 
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Gostaria, antes de concluir, de fazer uma breve consideração sobre o discurso 

perverso na atualidade. Afinal, é em nome da Moral e dos Bons Costumes que ele tem 

se sustentado. Lacan, Roudinesco, Zizek, Quinet, entre tantos já apontaram esse 

discurso que está cristalizado na defesa da sacralização da diferença sexual, por meio de 

leituras radicais e selecionadas de trechos bíblicos e de uma extrema hostilidade e 

perseguição às novas normas sociais. Trata-se do exercício de um medo de “desmoronar 

uma ordem normativa que, no entanto, já não passa de sombra de si mesma.” Trata-se, 

pois, do discurso do fundamentalismo religioso. 

Impressiona o quanto esse discurso tem exercido forte ingerência nas discussões 

políticas. Apenas para citar um exemplo, as últimas eleições presidenciais no Brasil 

foram marcadas, especialmente no segundo turno, por discussões que saíram do âmbito 

das propostas políticas para se tornar uma patética briga de alcova. Trouxeram à cena o 

horror. Os debates giraram em torno do retrocesso e foram pautados principalmente por 

inflamadas e assustadoras acusações que mais incentivavam o ódio que qualquer outra 

forma de laço social. E não é muito difícil verificar que, na medida em que se aumenta o 

desamparo, abre-se espaço para a atuação do sujeito perverso. Ele, vale lembrar, recusa 

a castração, mas não o Nome-do-Pai, sua Lei, pois Seu Nome ele O encarna. Ele está no 

lugar do Nome-do-Pai para exercer sua função máxima e única - garantir o gozo do 

Outro. Ele é, pois, aquele que ocupa com seu ser a hiância entre a verdade e o saber. Ele 

é, como bem exemplifica o Barão Toussaint, a apropriação encarnada da função 

nomeante do pai, detentor de todos os saberes e de todo o discurso, dissipando assim 

todas as ambiguidades da linguagem para se fazer instrumento do Outro. O perverso 

sabe. E fala a verdade. Mais que isso, como bem nos informa Lacan, ele ama A 

VERDADE. 

Ele dá sentido ao sujeito desamparado, e é lá na igreja fundamentalista que o 

pobre ser carente de saber de si encontra o máximo da totalidade do saber. Paradoxo de 

nossa sociedade de manuais e especialistas: não é a ciência que sabe tudo, mas Deus, o 

que justifica o grande crescimento de religiões cuja face se revela no fundamentalismo. 

São religiões comandadas pelo discurso perverso que, no dizer de Lacan, não pode ser 

outra coisa senão o instrumento de gozo divino, pois que Deus goze, que ele seja o 

gozo, essa é a única chance de sua existência. Esse discurso muito bem se adapta ao 

laço social do discurso capitalista, em que o imperativo supernegócio Goze! é 

diretamente relacionado com o imperativo Compre!. 
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Assim, o fiel se vê obrigado a adquirir toda forma de gadgets religiosos que, ao 

menos em tese, são capazes de eliminar o mal e trazer a felicidade imediata. São os 

objetos ungidos, feitos para tirar a peste de um maldito corpo erógeno e erótico.  

Em nossa sociedade, em que Lacan já apontava para o caráter de humilhação do 

Pai, para sua derrisão, o discurso perverso, sempre em nome da Moral, é aquele que dá 

respostas ao assumir a vivificação presencial de Deus. É o Deus-vivo e atuante neste 

exato momento, que ordena a pronta contribuição em dinheiro ou a compra de todos os 

tipos de penduricalhos religiosos na promessa da (im) possibilidade imediata do gozo. 

Trata-se de um discurso que nada mais é que o negativo do aforismo lacaniano de que 

se Deus está morto, então nada mais é permitido. Muito pelo contrário, se Deus está 

vivo, tudo é permitido, inclusive o mercado da fé. 

Há um trecho de Kant com Sade, que exemplifica muito bem essa questão 

contemporânea. Diz Lacan: “a fantasia sadiana tem uma estrutura na qual o objeto é 

apenas um dos termos onde pode extinguir-se a busca que ela representa. Que o gozo se 

petrifica aí, ele se torna o fetiche negro em que se reconhece a forma efetivamente 

oferecida em um certo tempo e lugar, ainda nos dias atuais, para que nela se adore seu 

Deus”. De fato, nada mais atual.  

Para concluir, gostaria apenas de chamar atenção para um artigo muito 

interessante de Marilena Chauí, intitulado Fundamentalismo Religioso: a questão do 

poder teológico-político, no qual ela deixa muito claro que o fundamentalismo opera 

como um retorno do recalcado em uma sociedade científica que buscou controlar e 

desqualificar a religião, deslocando-a do espaço público (lugar ocupado durante toda a 

Idade Média) para o privado. O fundamentalismo retorna não apenas como experiência 

pessoal, mas como interpretação da ação política: os políticos, e não mais os profetas, 

são os novos intérpretes da vontade divina. Trata-se do circuito pulsional da religião no 

mundo, já informado por Freud em Moisés e o Monoteísmo: o mítico assassinato do pai 

da horda retorna no assassinato de Moisés e posteriormente no assassinato de Cristo. 

Mas esse retorno na sociedade contemporânea traz em si uma questão: o que, ou qual 

representante simbólico, foi assassinado para essa forma específica de retorno do 

recalcado? Que assassinato fez girar o circuito pulsional? Ou será que, assim como 

Barão Toussaint, foi de medo que Deus morreu? 

 

Muito obrigado. 
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