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RESUMO 

 

Tivemos por objetivo na presente monografia a análise dos estereótipos femininos 

construídos por Marquês de Sade (1740-1814) na obra A Filosofia na Alcova ou os 

Preceptores Imorais (1875) a partir dos estudos de gênero. Pensando tal obra enquanto um 

dos expoentes do pensamento do libertino, o intuito é pensar as particularidades da 

idealização feminina feita pelo Marquês em meio à um contexto onde o debate sobre a mulher 

e sua natureza era tão significativo e que até mesmo deu a base para o discurso de gênero que 

ainda circunda a ideia de feminino no ocidente contemporâneo. Sendo assim, buscamos 

compreender como se dava o debate durante a França Iluminista – quem eram seus expoentes 

e o que defendiam – junto de uma reflexão especifica sobre a filosofia sadeana, assim como o 

modelo de indivíduo que esta pensava e mais especificamente o modelo feminino e a natureza 

da mulher, pensando as relações de poder, a função social feminina e as convergências ou 

divergências com os outros pensadores da época. 

Palavras-chave: Gênero; Representações; Literatura Libertina. 
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INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre a vida e obra do Marquês de Sade (1740-1814) são bem 

conhecidas em várias áreas do conhecimento, visto se tratar de uma personagem atrativa e 

singular, sempre despertando a curiosidade e o pensamento por conta de seu imaginário 

peculiar e pelo escândalo que suas obras causam até os dias de hoje. Contudo, uma 

inquietação surgiu ao nos depararmos com uma leitura apressada das personagens femininas 

construídas pelo libertino, pois em várias situações as questões de gênero são analisadas sem 

levar em consideração a sua complexidade e até mesmo as reconstruindo como mulheres 

românticas – estereótipo feminino ainda muito presente na produção cultural dos dias de hoje. 

Porém, a narrativa sadeana apresenta níveis de complexidade quanto ao gênero que, na 

maioria das vezes, não são observados. Para uma compreensão maior não só das personagens 

femininas, mas também para agregar à reflexão sobre a obra sadeana a categoria gênero é que 

desenvolvemos esta pesquisa. Cabe salientar que em nenhum momento o objetivo é 

entendemos a percepção de gênero do autor como uma verdade, mas sim compreender as 

representações de gênero relacionadas ao seu contexto histórico. 

Donatien Alphonse François de Sade é uma personagem histórica bastante estudada e 

comentada, bem como há uma verdadeira mística criada sobre ele pelo fato de ser o maior 

expoente da escrita libertina. Natural de Paris, Marquês de Sade sempre esteve envolvido com 

escândalos e reprovações, visto que a transgressão entrou em seu caminho muito cedo e 

acabou se tornando a marca de sua trajetória e de sua escrita. Entretanto, pensar em Sade só 

pelo viés do escândalo simplificaria em demasia sua obra. 

 Para entender Sade é preciso entender o quanto sua vida esteve relacionada à filosofia 

conforme ele a pensava, particularmente sua reflexão sobre a natureza humana, um assunto 

igualmente caro à Ilustração. Aqui o compreendemos como um pensador que estava 

empenhado em descobrir a essência do ser humano e a partir de suas reflexões construiu um 

modelo de indivíduo intimamente relacionado com a maldade. 

Em suas obras tratava não apenas de fazer uma narrativa erótica, mas sim também 

apresentava seus pensamentos sobre a humanidade. Para ele sempre haveria em seus escritos 

uma personagem que estaria representando a intensidade do desejo nas suas formas mais 

obscuras, a natureza do ser humano sem nenhuma dissimulação ou concessão e talvez seja 
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esta percepção da natureza humana o que realmente tenha causada tanto impacto, talvez seja a 

maldade que ele tanto se empenhou em provar o que realmente cause até hoje o 

estranhamento de sua obra, mais que qualquer outro aspecto da narrativa, como as loucas 

aventuras sexuais. Sade se empenha em compreender o gênero humano, sendo assim não pôde 

deixar de passar por uma reflexão sobre as mulheres e é isto que interessa para nossa 

pesquisa. 

 Compreendendo o libertino como um autor que se debruça sobre as reflexões da 

natureza humana, selecionamos a obra A Filosofia na Alcova ou os Preceptores Imorais, de 

1795, para análise. O Marquês desenvolveu sua filosofia em todas as suas obras, sempre por 

meio da ação e do pensamento de suas personagens muito complexas, mas nenhuma obra 

abraçou todo o pensamento sadeano como esta. Entretanto, ele não se limitou a apenas 

apresentar sua filosofia, o livro de Sade tem por objetivo ensinar a ser um libertino.  

  Esta monografia está estruturada em três capítulos. Inicialmente procuramos 

compreender o contexto histórico no qual Sade viveu e escreveu destacando três tópicos: a 

Revolução Francesa, o Iluminismo e o mundo libertino. O século XVIII na França foi uma 

época reconhecidamente de efervescência política, social e cultural, marcada pela crítica, 

contestação e pelo inconformismo. Pensamos o Iluminismo diversificado e heterogêneo E 

então foi necessário tomar como referência o Iluminismo francês, visto o contexto do autor. 

Também por conta da amplitude dos debates do período, nos limitamos à explorar conceitos 

próximos aos debates de Sade como, por exemplo, a razão e a religião. 

 Além destes conceitos, foi importante também pensarmos a construção das 

representações femininas da época, principalmente o estereótipo feminino associado ao 

pensamento de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), assim como as críticas a este modelo 

rousseauísta elaboradas pelas escritoras do período como Madame d’Épinay (1726-1783) e 

principalmente por Mary Wollstonecraft (1759-1797). 

 Por um lado tratamos das ideias elaboradas por Rousseau que reforçavam o 

estereótipo feminino baseado na ideia de bondade natural da mulher, além de afirmar que a 

desigualdade entre o homem e a mulher era algo fundamentado na natureza. Por outro, 

procuramos entender os termos da crítica elaborada pelas escritoras a este discurso, 

fundamentadas em reflexões filosóficas e morais, mas que foram negligenciadas por muito 

tempo. Mais uma vez, a questão não é interpretar a veracidade a respeito da natureza 
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feminina, pelo contrário, mas abrir o leque de interpretações da época sobre a feminilidade e 

compreender os termos da crítica ilustrada de autoria feminina. 

  Ainda com relação ao contexto também nos voltamos para o contexto da Revolução 

Francesa não com o intuito de traçar uma história da Revolução, nem mesmo analisar os 

debates historiográficos, mas procurar entender a relação de Sade com o contexto 

revolucionário. Nosso posicionamento se aproxima das ideias defendidas por Lynn Hunt em 

Política, Cultura e Classe na Revolução Francesa (2007), partindo da ideia da Revolução 

Francesa enquanto um acontecimento político, econômico e cultural dotado de significados 

diversos e simbólicos. As transformações culturais foram abordadas com enfoque na transição 

da cultura do Antigo Regime para a cultura que se construía a partir das ideias revolucionárias 

e principalmente a alternância das simbologias, contudo, uma das questões culturais mais 

importantes foram os grupos libertinos da época. 

 Entramos então no mundo de Marquês de Sade. Debruçamo-nos sobre o movimento 

libertino na França setecentista, os círculos libertinos e as ideias expressas nos romances. 

Partindo da interpretação de Raymond Trousson (1996) que coloca os romances libertinos 

enquanto livros dotados de pensamentos filosóficos. Aqui também compreendemos os 

romances tão conhecidos e que até os dias de hoje despertam curiosidade, fascínio e, é claro, 

desaprovação, são elaborados a partir das ideias desenvolvidas num movimento cultural mais 

amplo das Luzes, da crítica e de reflexões as mais diversas. 

 A partir das discussões feitas sobre o contexto foi importante pensar as obras de Sade 

no seu conjunto, compreendendo, primeiramente seu lugar na cultura escrita. A produção 

crítica de Eliane Robert Moraes sobre o libertino foi fundamental e muito nos apoiamos nela. 

Adentramos no mundo de Sade para compreendê-lo como um pensador singular, mas não por 

ser o extremo oposto do Iluminismo, mas sim como alguém que levou o procedimento crítico 

ao extremo e acabou por se tornar um indivíduo de ideias muito peculiares e solitário. Clara 

Carniceiro de Castro (2006) nos auxiliou a entender o sistema filosófico extremamente 

elaborado de Sade. As ideias de Sade se destacam por sua singularidade, mas não de uma 

forma completamente oposta ao que então se debatia e sim pelo fato de que o autor procurou 

cruzar os limites do pensamento indo além das discussões ilustradas de uma forma que 

acabou por chocar seus contemporâneos. Suas reflexões eram sobre assuntos similares aos 

outros pensadores, mas sempre pelo caminho da transgressão. Ele era um indivíduo solitário, 
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pois nenhum outro havia produzido ideias similares, um pensamento considerado intenso e 

até mesmo insano. 

No segundo capítulo tratamos do pensamento sadeano, assim como a sua crítica à 

moral social e a construção de uma moral própria. Aqui encontramos a natureza caótica que, 

para ele circunda o ser humano, dominado pelo mal quando se encontra em seu estado de 

natureza e a defesa de que o indivíduo deve sair das amarras sociais e voltar para a natureza 

que o chama. Alguns conceitos importantes para compreender o sistema do autor são a 

natureza, a moral, a religião, a racionalidade e os sentimentos como o remorso, por exemplo. 

Estes conceitos relativos à natureza humana abriram o caminho para pensar a mulher dentro 

de suas reflexões. Produzimos uma análise de caráter mais geral sobre as mulheres na obra 

sadeana, tomando como referência o importante livro The Sadeian Woman and the Ideology 

of Pornography, de Angela Carter, publicado em 1978. A autora deu maior densidade às 

ideias sobre o gênero nas obras do libertino e para isso recorre às suas personagens femininas 

mais significativas: as irmãs Justine e Juliette.  

A partir desta visão sobre suas personagens femininas, seguimos para a análise da 

fonte selecionada que consiste na obra A Filosofia na Alcova ou os Preceptores Imorais, cujo 

porque da escolha da obra já foi mencionado. Seguimos o mesmo método de análise proposto 

por Angela Carter, buscando pelas personagens femininas e compreendendo como são 

construídos os discursos de gênero. Em tal obra encontramos três personagens extremamente 

singulares e que representam as ideias do autor, sendo não só representações do feminino em 

si, como também do seu pensamento geral sobre o indivíduo e nossa ideia é compreender o 

discurso de gênero que o libertino nos mostra em seu manual da libertinagem a partir da 

construção e desenvolvimento de suas personagens femininas. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1. LIBERDADE, IGUALDADE E... LIBERTINAGEM: AS AGITAÇÕES POLÍTICAS 

E CULTURAIS DA FRANÇA SETECENTISTA 

“O princípio de toda soberania reside 

essencialmente na Nação, que nada mais é que a 

reunião da mulher e do homem: nenhum corpo, 

nenhum indivíduo pode exercer autoridade que 

não emane expressamente deles. ”
1
 

 

 O século XVIII na França foi uma época reconhecidamente de efervescência política, 

social e cultural, marcada pela crítica, contestação e inconformismo. O contexto 

revolucionário, o início de uma nova ordem política e a consumação ou refutação dos ideais 

iluministas, são temas que proporcionam até os dias de hoje inúmeras reflexões sobre o 

período. A história cultural foi uma das tendências historiográficas a contribuir com estas 

reflexões, assim como a História das Mulheres e mais tarde os Estudos de Gênero, que 

vieram tanto para retirar as mulheres do esquecimento como para analisar os discursos de 

gênero presentes na História. 

Neste período revolucionário, Marquês de Sade transborda o contexto. Assim como 

todos os indivíduos na história, o autor não pode ser analisado sem a sua relação com o 

contexto onde viveu e escreveu. Podemos afirmar que cada ponto de sua vida nos oferece uma 

interpretação sobre o período – sua vida enquanto aristocrata, seus problemas políticos, mas 

principalmente seu envolvimento com o movimento libertino. Suas obras apontam para um 

sistema filosófico muito peculiar e intenso. Divergindo e convergindo com inúmeras 

discussões contemporâneas, seus enfrentamentos e suas ideias mostram ser extremamente 

singulares, porém para compreendê-los vamos primeiro tratar de questões contextuais com as 

quais sua obra dialoga e se encontra em sintonia: o Iluminismo, a Revolução e a literatura.  

 

1.1. A LIBERDADE ILUMINISTA:  

 

 Quando tratamos de iluminismo, estamos debatendo um tema bem conhecido pela 

historiografia. Portanto, não temos pretensão de explorar todos os elementos relativos ai 

                                                           
1
 GOUGES, Olympe. Declaração dos direitos da mulher e da cidadã (TRAD. Selvino José Assmann). In: 

Revista Internacional Interdisciplinar Interthesis. Florianópolis, v.4, n.1, 2007, p. 02 
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assunto. Nosso objetivo é analisar as ideias mais gerais que acabaram se intercalando com o 

sistema filosófico do Marquês de Sade, assim como as ideias sobre a feminilidade elaboradas 

e divulgadas pelos discursos iluministas.  

Um movimento extremamente defensor do uso da razão e da emancipação do homem, 

e que deixou como legado ao mundo uma mentalidade que não só influenciou o Ocidente 

durante o século XVIII, causando grande efervescência política, mas que até hoje se faz 

presente pela potência crítica. . É importante salientar o caráter abrangente quando se trata dos 

lugares associados aos centros do pensamento ilustrado. Inúmeras partes da Europa faziam 

parte de uma rede do pensamento e da filosofia das luzes, contribuindo para a ampla e extensa 

crítica à razão, à sociedade e à cultura, bem como ao poder. Podemos notar isto pela grande 

influência que John Locke (1632-1704) teve a posteriori nas obras de vários ilustrados, entre 

eles Voltaire (1694-1778), entre tantos outros considerados representantes das Luzes, embora 

tão diferentes entre si como Immanuel Kant (1724-1804) e Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778). 

 Em seu dicionário de filosofia, Nicola Abbagnano define o verbete iluminismo como 

uma “linha filosófica caracterizada pelo empenho em estender a razão como crítica e guia a todos os campos da 

experiência humana
2
”, podemos então, considerar o iluminismo uma filosofia que se estendeu 

para todos os campos da vida durante aquele período. Dentro do cenário francês as discussões 

políticas talvez tenham alcançado o ponto mais notável, pois a crítica ilustrada foi uma das 

bases da conjuntura revolucionária.  

O grande debate filosófico se deu em torno da razão como a guia do homem para o 

esclarecimento
3
 que então proporcionaria ao indivíduo a capacidade de pensar por conta 

própria e promover mudanças não só em sua vida individual, mas mudanças sociais e políticas 

que levariam a sociedade para uma condição aperfeiçoada livre dos problemas gerados pela 

intolerância, ignorância e pela tutela que a maioria dos homens precisava para se conduzir na 

vida e nos assuntos públicos. Entretanto, é importante destacar que estas ideias associavam a 

capacidade da razão à condição de liberdade, mas se tratava de um pensamento histórico e 

                                                           
2
 Verbete Iluminismo in: ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de Filosofía. São Paulo: Martin Fontes, 2007, p. 

534 
3
 O termo original em alemão é Aufklärung, adaptado por esclarecimento nas traduções para o português, mesmo 

que não signifique exatamente a palavra em sua raiz. Segundo Kant, Aufklärung é um processo lento, 

descontinuo e que necessita de treino, ele é a saída do homem de sua menoridade – ou seja, a incapacidade de 

fazer uso de seu entendimento. Uma maior compreensão sobre a ideia de esclarecimento se encontra em seu 

texto Que é Esclarecimento? de 1783 que foi feito como resposta a um jornal que continha uma pergunta 

provocativa direcionada a ele. 

KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: que é esclarecimento. Textos seletos, v. 2, 1985 
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processual, com a possibilidade de retrocessos. Segundo Voltaire, “cada dia a razão penetra mais 

fundo na França, das lojas dos comerciantes às mansões dos senhores”
4
 e indo além, apontava para a 

necessidade de incentivar e cultivar a razão para que o homem alcançasse o esclarecimento. 

Conforme a razão era cultivada com a liberdade, mais o homem se tornava agente e se 

libertava das amarras de sua menoridade, alcançando assim sua liberdade e o 

aperfeiçoamento.  

 Tomando o pensamento crítico de Voltaire, daremos mais enfoque para a crítica 

religiosa. Em seus escritos, ele reflete sobre a questão da intolerância religiosa e critica a 

tutela da religião sobre os espíritos dos menos educados pelo método da crítica. É importante 

salientar que a crítica de Voltaire foi formulada à Igreja Católica que, para ele, era a grande 

fomentadora da intolerância religiosa – entretanto, o autor não deixa de lado a crítica ao 

cristianismo como um todo – chegando a afirmar que o homem que carregasse consigo a 

sensatez deveria ter horror ao cristianismo
5
, horror este que Jesus também teria ao 

cristianismo romano
6
. Contudo, o autor nunca defendeu o ateísmo. – Para ele a diversidade de 

religiões era de extrema importância e deveriam praticar a tolerância umas com as outras. 

Também nunca negou a existência de Deus
7
, muito ao contrário, para ele não existia maneira 

do homem existir sem um Ser superior, mas afirmava que o conhecimento de Deus era algo 

de caráter racional.
8
 Ao analisarmos o pensamento do Marquês de Sade, veremos como sua 

crítica tomou rumos mais radicais que os de Voltaire – e dos outros pensadores da época – 

principalmente no que trata da religião. Gostaríamos de destacar também a crítica de Voltaire 

sobre a tremenda influência da religião na educação das crianças e dos jovens. Nas discussões 

ilustradas a educação era considerada um dos maiores instrumentos para se alcançar o 

esclarecimento, como defendido por Voltaire e depois por Kant, logo a crítica do autor se 

pauta na questão do monopólio da religião sobre a educação, que, para ele e outros filósofos 

ilustrados, acabava por ser um empecilho para atingir o esclarecimento e o exercício da 

crítica. Os jesuítas, por exemplo, são alvos das críticas de Voltaire, principalmente por serem 
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tão presentes e atuantes na França. É de conhecimento que Voltaire iniciou sua formação no 

famoso Collège Louis-le-Grand, dirigido pelos jesuítas.  

 Entretanto, Voltaire não foi o único pensador que se voltou para a questão da religião e 

a crítica à Igreja. Outro filósofo que destacamos é Jean-Jacques Rousseau, cuja importância 

para o pensamento das Luzes, mas igualmente para a formulação crítica às Luzes é bastante 

notória. Assim como Voltaire, Rousseau também tinha suas crenças religiosas, mas isto não o 

impediu de exercer uma feroz crítica à religião institucionalizada. O que chama a atenção é 

que, segundo Kawauche, mesmo que Rousseau desafiasse os dogmas do cristianismo, esta 

religião foi a essencial para a sua questão moral,
9
 e este até mesmo se posiciona enquanto um 

admirador da moral cristã,
10

 além disso, criticou a decadência moral que o avanço do 

conhecimento acabava por trazer.
11

 

Podemos interpretar essa posição de defesa da moralidade do autor como uma atitude 

conservadora e, até mesmo, de grande influência, principalmente quando se trata de seus 

posicionamentos relativos às mulheres e sua posição na sociedade, por exemplo – algo que 

trataremos mais à frente. Mas então, qual seria exatamente a crítica de Rousseau à religião? 

Primeiramente, Rousseau produzia a sua crítica de um local interno da religião, ou seja, suas 

ideias eram as ideias de um cristão convicto.
12

 Baseada numa perspectiva própria do 

cristianismo, a sua análise bate confronta com a religião institucionalizada debatendo os 

dogmas de maneira crítica e firme. Além disto, n’ O Contrato Social ele apresenta a fé civil,
13

 

que segundo Eliane Camunha “não é se não a religião natural desenvolvida na profissão de fé, acrescida de 

um dogma civil
14

” e estabelece a relação entre religião e política, defendendo que a religião 

deveria reforçar as leis
15

. Pela linguagem social, incentiva os indivíduos a amar a lei. Segundo 

o filósofo, o cristianismo não cumpre estas funções, sendo uma instituição que não reforça a 

união política e desprende os seguidores das coisas terrenas
16

. Os dogmas, então, não 

possuíam um caráter político e que fossem efetivos entre seus seguidores, mas respondiam 

apenas às necessidades da Igreja, não cumprindo a função social que Rousseau tanto defendia. 

                                                           
9
 KAWAUCHE, Thomaz Massadi Teixeira. A santidade do contrato e as leis: um estudo sobre religião e 

política em Rousseau. 2007. Dissertação. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, p. 42 
10

 Ibid p. 45 
11

 Ibid p. 65 
12

 Ibid p. 43 
13

 Ibid p. 157 
14

 CAMUNHA, Elaine. A função da religião civil e sua relevância na teoria política do Contrato Social de 

Jean-Jacques Rousseau. 2008. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 36 
15

 Ibid 39 
16

 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Abril, 1978, p. 42 
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 As críticas à religião se aprofundaram de diversas formas no contexto das Luzes. 

Contudo, o que nos interessa são os pontos que convergiram nas ideias do Marquês de Sade, 

portanto nos limitaremos às ideias apresentadas anteriormente, entre elas o papel da 

aristocracia nas Luzes.  

É certo que as Luzes incitaram um movimento de crítica aos privilégios da 

aristocracia, mas isto não significou que os aristocratas não tivessem envolvimento com a 

filosofia das luzes, muito ao contrário, houve pensadores oriundos deste meio social, além do 

fato de que as sociabilidades elitárias contribuíram eficazmente para a propagação das ideias, 

para as discussões sobre diversos assuntos como a filosofia, moral, as artes e a política. Foram 

nos salões iluministas que os debates aconteceram em grande parte, além disso, amizades 

foram formadas e nomes ficaram conhecidos. 

Voltaire é um dos expoentes que cuja ascensão social se deu em grande parte pelo 

acesso que teve ao meio aristocrático e aos salões. Portanto, a aristocracia desempenhou papel 

ativo nas Luzes, como produtora das ideias, mas principalmente pelo apoio dado aos 

pensadores e escritores. Outro ponto que merece atenção é que, dentro dos debates, não eram 

todos os que concordavam com uma ideia de mudança de uma forma radical – Voltaire se 

apresenta novamente como exemplo, pois este defendia um despotismo esclarecido – assim, 

ser um indivíduo partícipe do movimento das luzes nunca significou necessariamente a defesa 

do pensamento republicano, por exemplo, nem outras ideias mais radicais. É desta aristocracia 

dos salões que provem o Marquês de Sade, este, porém, convivia num círculo mais restrito: o 

círculo dos libertinos.  

 Um elemento de extrema importância sobre os salões aristocráticos é que eram 

círculos de convivência masculina. Desde o início, a principal característica dos salões era que 

começavam a se formar ao redor de grandes mulheres aristocratas; podemos citar Madame de 

Rambouillet (1588-1665) e Madame de La Fayette (1634-1693) como grandes salonières. 

Contudo, não foram apenas como organizadoras destes espaços que as mulheres se destacam: 

elas estavam firmemente presentes nas discussões, sendo muitas versadas nos debates 

filosóficos, mas que, infelizmente, acabaram esquecidas ou marginalizadas pela escrita 

histórica frente aos “grandes” filósofos.  

 Resgatar estas mulheres e seus pensamentos é importante não só para a questão da 

história das mulheres, mas para entender a diversidade da crítica ao discurso de gênero 

durante o século XVIII – esta reflexão também se torna essencial para compreender as 
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mulheres criadas nas obras de Marquês de Sade. Os pensadores das Luzes refletiram e 

escreveram sobre a mulher na sociedade, sobre a mente feminina e sobre a educação que as 

mulheres deveriam receber, criando um discurso mais ou menos homogêneo. Anteriormente, 

apontamos que as discussões ilustradas ainda possuem seus reflexos na sociedade ocidental e 

um exemplo é o estereótipo feminino presente em nossa sociedade. O discurso de gênero 

elaborado pelos nos autores ilustrados também se apresenta de maneira mais acessível aos 

leitores na forma como as mulheres são apresentadas em seus romances e provavelmente o 

pensador mais notável tenha sido Rousseau. Precursor do romantismo, nos escritos 

rousseaunianos há uma idealização do feminino que se enraizou de maneira intensa no 

pensamento social e na cultura. A primeira questão do que denominaremos de mulher do 

iluminismo ou também mulher romântica 
17

 é a explícita defesa da desigualdade entre homens 

e mulheres. Assim como inúmeros outros pensadores, o filosofo acabou por designar uma 

divisão dos papeis sociais por sexo e, indo além, defendia a necessidade de exclusão da 

mulher na participação política. Cristiane Aquino de Souza aponta que Rousseau é um dos 

filósofos contratualistas da modernidade
18

, ou seja, apoia a legitimidade da sociedade em um 

contrato civil, onde a desigualdade dos papeis sociais do homem e da mulher estariam 

fundamentados: 

 

Para a maioria dos contratualistas modernos, entretanto, as mulheres e os 

homens não teriam iguais oportunidades de participação política mediante o 

pacto social. Ao contrário dos homens, elas não desfrutariam da almejada 

autonomia, liberdade e igualdade, já que permaneceriam sujeitas ao poder 

masculino. Na verdade, as mulheres, na teoria de Rousseau, seriam 

totalmente excluídas da possibilidade de participação política.
19

 

 

 O pacto social é um dos princípios fundamentais de Rousseau, sendo a desigualdade 

de gênero algo que dele advém e para o autor seria ineficaz a tentativa de mudá-la, pois a 

desigualdade seria natural
20

. Para isto ele elabora uma distinção entre o espaço público e o 

espaço privado e defende que ao viver coletivamente surgiu a ideia de amor conjugal, criando 

assim a família, que se tornou uma pequena sociedade,
21

 cabendo ao homem o espaço público 
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e à mulher o espaço privado. A educação seria primordial para que o homem e a mulher 

cumprissem estes papeis, criando um sistema educacional baseado na pretensa diferença 

natural entre os sexos. Ou seja, a educação tão preciosa para alcançar o esclarecimento, só 

valia realmente para o homem, para a mulher ela teria outro significado.  

  A educação feminina deveria ser voltada para a prática dos cuidados e os sentimentos 

e não para o pensamento, minando total e completamente a autonomia da mulher com ser 

racional, reduzindo-a apenas às ações práticas do ambiente doméstico e que, além de tudo, 

estas ações do aprendizado da mulher deveriam ser estabelecidas pelo homem,
22

 pois esta 

deveria ser útil para ele e seus interesses. Então, para o autor, a mulher deveria aprender a 

cuidar de forma terna de seu marido, além de cultivar características que a tornassem 

interessante na vida cotidiana agindo como uma doce mãe. Seus conhecimentos deveriam ser 

usados de forma utilitária, como o canto e a costura. Visto como algo natural a educação em si 

só estaria ajudando a selecionar o que caberia a um ou ao outro sexo.  

 As questões físicas não ficavam de fora de legitimação da desigualdade e da 

justificativa da educação distinta. Para Rousseau, a característica básica de um homem estava 

na força explícita, e a mulher o indivíduo dotado de delicadeza que necessitava dos cuidados e 

da proteção masculina. A partir desta naturalização ele ideia defendia que o atrativo do 

homem estava em sua força, não necessitando de uma educação que agradasse à mulher ou 

que lhe fosse útil, enquanto a mulher, que necessitava desta proteção devia se moldar 

conforme o seu protetor, ou nas palavras do próprio filosofo: “a mulher é feita especialmente para 

agradar o homem. Se o homem deve agradar-lhe por sua vez, é necessidade menos direta: seu mérito está na sua 

força; agrada já, pela simples razão de ser forte”.
23

 Junto da delicadeza havia outras características 

essenciais à mulher, como o cuidado, a pureza, a beleza e a docilidade. Assim se configurava 

um modelo de mulher extremamente abstrato e limitado, contudo presente até os dias de hoje. 

Este foi o modelo ideal de mulher que acabou vingando nos debates iluministas, mas não o 

único. Contemporâneos a Rousseau fizeram críticas ao seu discurso sobre as mulheres, em sua 

grande maioria construídas pelas próprias mulheres ilustradas que foram apagadas da história 

do Iluminismo.  

 Talvez a crítica mais conhecida no que se trata da idealização do papel da mulher seja 

a de Marry Wollstonecraft (1759-1797). A escritora inglesa é conhecida por conta de seus 
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escritos sobre a liberdade e a igualdade de gênero desde antes do surgimento de um 

movimento feminista organizado e foi uma das pensadoras mais contundentes na denúncia à 

reflexão ilustrada sobre a centralidade do homem por ser elaborada a partir somente da 

valorização do homem enquanto indivíduo e marginalizar a mulher que continuava alienada 

de seus direitos. Em sua obra A Vindication of the Rights of Woman, de 1792, a pensadora 

elabora um manifesto pelo direito das mulheres, onde não só Rousseau, como outros filósofos 

das luzes, são contestados. Wollstonecraft aponta como as mulheres idealizadas pelos autores 

não passam de seres incompletos distantes da verdadeira realidade feminina, além de criticar 

veemente que a existência da mulher só visasse satisfazer o homem ou ser sua uma serva
24

. 

Além disto, também produziu uma crítica bem elaborada à educação diferenciada para 

legitimar a divisão de papeis sociais por sexo: 

 

I may be accused of arrogance; still I must declare what I firmly believe, that 

all the writers who have written on the subject of female education and 

manners from Rousseau to Dr. Gregory, have contributed to render women 

more artificial, weak characters, than they would otherwise have been; and, 

consequently, more useless members of society
25

  

 

 Para a escritora as justificativas para a educação diferenciada para homens e mulheres 

era um engodo e uma forma de dominação. Além disto, incentivava que as mulheres 

buscassem adquirir novas habilidades e se aperfeiçoassem da forma como desejassem e pelos 

mesmos caminhos que os homens. O cultivo da razão não deveria ser privilégio masculino, 

segundo a crítica formulada por Wollstonecraft. 

 Contudo, mesmo sendo a mais conhecida, Wollstonecraft não foi a única voz contrária 

ao modelo limitado de educação para as mulheres. Uma das grandes críticas do modelo de 

mulher criada pelos pensadores ilustrados, principalmente no que se trata da educação, foi 

Louise d’Épinay (1726-1783). Além de ter convivido com Rousseau e de ter sido sua amiga, 

ambos se envolveram em lados opostos sobre a questão da educação feminina. Os escritos de 

Madame d’Épinay primeiramente são fundados nas experiências que teve: na sua própria 

educação, no casamento, em sua experiência enquanto mãe e educadora de uma filha. 

Inicialmente podemos sublinhar algumas semelhanças nas ideias pedagógicas de ambos visto 
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que tiveram uma grande amizade e compartilhavam de muitas ideias. Exemplo disso é o 

contato da criança com a natureza, primordial para os dois, ou a questão da idade para 

aprender, sobre o que afirmavam que só deveria ser ensinado para a criança o que ela tivesse 

condições para aprender levando em consideração a idade certa. Contudo, as diferenças 

apareceram quando se tratou da educação feminina. Como já apontado, Rousseau defendia 

que o propósito da educação deveria ser diferente para o homem e a mulher, sendo a educação 

feminina sempre guiada à utilidade e aos interesses do marido. Seguindo por um caminho 

diferente, Mme d’Épinay defendia uma educação que fosse emancipadora para a mulher. Elas 

deveriam aprender tudo o que lhes fosse necessário e desejado. Outro ponto de grande 

importância é a questão da natureza do homem e da mulher, pois segundo Madame d’Épinay:  

 

É bem evidente que os homens e as mulheres têm a mesma natureza e a 

mesma constituição. A prova disso é que as mulheres selvagens são tão 

robustas e ágeis quanto os homens selvagens: assim, a fraqueza de nossa 

constituição e de nossos órgãos pertence certamente à nossa educação, e é 

uma conseqüência da condição que nos destinaram na sociedade. Os homens 

e as mulheres, tendo a mesma natureza e a mesma constituição, são 

susceptíveis dos mesmos defeitos, das mesmas virtudes e dos mesmos vícios. 

As virtudes que se quis dar a elas, em geral, são quase todas contra a 

natureza, que só produzindo pequenas qualidades artificiais, e danos muito 

reais. Certamente seriam necessárias várias gerações para nos recolocar tais 

como a natureza nos criou. Poderíamos talvez sair vencedoras; mas os 

homens perderiam demais. Ficam bem felizes por não sermos piores do que 

somos, depois de tudo o que fizeram para nos desnaturar por suas belas 

instituições ,etc
26

 

 

 Ou seja, Rousseau baseava todo o seu sistema de educação na segregação da mulher, 

com o argumento de que a natureza havia feito as diferenças e que estas eram irredutíveis. 

Tomando o exemplo das mulheres “selvagens”
27

 a autora aponta que homens e mulheres 

compartilham a mesma natureza e o que cria as diferenças sociais entre o homem e a mulher é 

a própria educação, divergindo completamente do que seu amigo defendia.  

 Podemos notar, então, uma discussão cada vez mais acirrada sobre a questão da 

mulher no contexto das Luzes com modelos hegemônicos que não permaneceram imunes à 

crítica, principalmente das mulheres ilustradas. Com nossa pesquisa visamos compreender 
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como o modelo hegemônico de mulher perdurou por tanto tempo, apesar das críticas, afinal 

não é uma verdade, mas sim uma construção discursiva com foros de verdade. 

Da mesma forma que apontamos para as críticas feitas pelas pensadoras ilustradas 

veremos outros padrões singulares, no caso, a mulher idealizada pelo Marquês de Sade. 

Porém, antes seguiremos com as questões contextuais, agora adentrando no tema da 

revolução. 

 

 1.2. A IGUALDADE REVOLUCIONÁRIA  

 

 Assim como o Iluminismo, a Revolução Francesa também foi exaustivamente 

estudada pela historiografia, principalmente se levarmos em conta que foi um acontecimento 

que marcou profundamente o imaginário político ocidental. Inúmeras são as linhas 

historiográficas que a interpretaram, desde uma visão marxista que a interpreta como uma das 

etapas de uma transformação rumo ao socialismo até uma análise crítica à historiografia 

marxista que busca entender outras facetas da Revolução, como a história política e a história 

cultural. Nosso intuito não é, em momento algum, traçar uma história da Revolução, nem 

mesmo analisar os debates historiográficos, mas sim levantar pontos de debate que nos 

ajudem a compreender a relação de Sade com aquele contexto revolucionário. Nosso 

posicionamento se aproxima das ideias defendidas por Lynn Hunt no livro Política, cultura e 

classe na Revolução Francesa, pois não consideramos a economia como a estrutura que 

definiria os acontecimentos “superestruturais”. Gostaríamos de partir da ideia da Revolução 

Francesa enquanto um acontecimento político, econômico e cultural dotado de significados 

diversos e simbólicos. Também recorremos a Norberto Bobbio para definir revolução: “É a 

tentativa, acompanhada do uso da violência, de derrubar as autoridades políticas existentes e de as substituir, a 

fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico-constitucional e na esfera 

sócio-econômica”
28

 

 Ou seja, o conceito de revolução que utilizamos se baseia na noção de uma ruptura, 

em que é necessário destruir o antigo para começar algo novo, de uma transformação radical. 

Partindo deste conceito, nosso foco está na ideia de transformação, pois assim podemos 

compreender melhor a relação de Sade com seu tempo. 
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Baseados nos ideais iluministas, os revolucionários franceses defendiam a igualdade 

jurídica, que libertasse o povo da opressão e acabasse com os privilégios da aristocracia do 

Antigo Regime. Segundo Lynn Hunt, foi a revolução que apresentou a grande dependência 

que as outras áreas da vida em sociedade tinham com relação à política, conceito que teve sua 

noção ampliada na época.
29

 Na verdade, defendemos a ideia de não apenas uma ampliação, 

mas sim de transformações dentro do conceito. A própria autora já aponta que “a estrutura da 

organização política mudou sob o impacto da crescente participação e mobilização popular; a linguagem, o ritual 

e as organizações políticas assumiram, todos, novas formas e significados”
30

 e são estas mudanças no 

contexto que nos importam, mais do que traçar um debate historiográfico sobre os 

acontecimentos ou apontar os fatos relevantes de tal evento revolucionário, pois foi neste 

cenário de mudanças, debates e inovações que Sade produziu grande parte de sua obra. 

 Das muitas mudanças que ocorreram durante a Revolução Francesa a ideia de símbolo 

merece destaque. É nítido que durante o período revolucionário houve um cenário de 

discussões e mudanças com relação a todo simbolismo político francês. Não se tratava de 

apenas acabar com o Antigo Regime, mas sim enfrentar e destruir todas as ideias que estavam 

a ele atreladas, portanto, existia um empenho em transformar os símbolos do Antigo Regime 

em novos, que representassem a república dotada de liberdade. As práticas políticas adotavam 

novos significados por conta da participação de novas camadas sociais que emergiam como 

protagonistas políticos.  

 Uma grande legitimação do Antigo Regime era a religião, sendo um dos mais notáveis 

a ideia do caráter divino do rei, simbolismo que enfrentava as críticas racionalistas pelo 

menos desde o século XVII. A revolução adquiriu um caráter republicano, para o qual a igreja 

e seu sistema de poder já não cabiam mais na legitimação da ação política. 

Podemos afirmar que uma das novidades no discurso, a ideia de conspiração, que 

apelava ao emocional, possuía um caráter ambíguo, que ao mesmo tempo em agregava 

acabava por construir cisões e desconfiança, se tornando uma obsessão dentro da retórica 

revolucionária, permeando os debates tanto dos conservadores quanto dos radicais. A 

conspiração era usada como argumento nos conflitos políticos sendo as denúncias produzidas 

e os suspeitos multiplicados. A conspiração acabou por ser a legitimação de um ideal radical e 

violento – que encontramos no período do terror – pois ela sempre estava presente como um 
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fantasma que deveria ser combatido independente dos meios, instaurando um discurso focado 

na transparência e na vigilância
31

.  

Segundo Lynn Hunt, outro simbolismo necessário para a legitimação estava nos 

nomes, nas ideias pessoais. A autora aponta que “na ausência de uma tradição de direito 

consuetudinário ou de um texto sagrado de referência aceitável, a voz da nação tinha de ser 

ouvida constantemente. Falar e dar nomes assumiu enorme importância”.
32

 Era uma política 

personalista, sendo o debate entre os indivíduos muito valorizado, principalmente nos 

tribunais pelo poder de oratória dos participantes. Como exemplo disto, os grandes nomes 

revolucionários da época do Terror como Robespierre (1758-1794), conhecido pelo poder de 

sua oratória. A retórica era cada vez mais profunda no cenário, podendo ser utilizada um 

instrumento de defesa da revolução e uma arma de ataque aos que se opunham , sendo 

radicalmente anti-aristocrata. A própria ideia de Antigo Regime foi uma consequência desta 

retórica, uma criação dos que debatiam a política e que dividia a sociedade francesa em dois 

pólos extremamente opostos – um representando o passado e o outro que traria a esperança de 

um novo futuro, este incrivelmente almejado.
33

 

 A política em si passou a ser um símbolo desse novo regime. Uma politização do 

quotidiano surgia em oposição à política fechada do passado. Na revolução se pregava uma 

política transparente para todos que atingiria a totalidade dos indivíduos nos mínimos recessos 

da sociedade. O homem deveria debater política, fazer política, lutar pela política, ela não era 

mais restrita a um grupo limitado de pessoas, não sendo mais monopólio do rei e de seus 

servidores. A Constituição seria o que asseguraria a política para todos dentro do regime 

republicano. Temos, então, a lei como um dos pontos centrais no debate revolucionário: ela 

não seria mais o privilégio de apenas um homem, mas sim o resultado da vontade geral, 

assegurando a igualdade dos cidadãos.  

 Dentre outros símbolos que foram moldando a cultura política deste período 

destacamos algumas imagens que já existiam e que foram adaptadas para esta nova realidade. 

A bandeira foi um aspecto importante para a Revolução Francesa. Considerada como um dos 

maiores símbolos da nação, ela não representava mais um emblema de uma dinastia, mas sim 

ideais novos; as cores foram substituídas e passava a significar o povo, a Pátria. Da mesma 

forma, as roupas. Os trajes eram um símbolo de poder na monarquia, quanto mais exuberantes 
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mais asseguravam uma posição importante naquela sociedade aristocrática. As cortes eram 

espaços para pessoas bem vestidas e Maria Antonieta se tornou um ícone. Este simbolismo 

era extremamente forte dentro do mundo aristocrático e monárquico, pois através das roupas 

as pessoas deveriam reconhecer suas posições. As roupas também tiveram seu simbolismo 

dentro do mundo revolucionário, expressando o outro lado da moeda. Com o intuito de 

estabelecer a simplicidade que levasse consigo a ideia de igualdade as vestimentas dos 

cidadãos acabaram por se tornar a identificação de um grupo, como os conhecidos Sans-

Culottes. 

 O que torna estes e outros símbolos tão importantes? A resposta é simples e curta: 

tudo. Não existe um exercício do poder sem a simbologia e esta não se liga apenas aos fatores 

econômicos. Os símbolos são culturais e políticos, atravessando toda a sociedade e mostrando 

a diferença entre os grupos que estão em conflito; legitimam ações, pois sempre apelam para 

o emocional. São os símbolos da revolução que deram base para ações políticas.  

 A partir das simbologias do poder as ações começaram a ser consumadas. A luta era 

uma questão física, era o uso da violência política e sua operação acontecia desde ações 

simbólicas como a Tomada da Bastilha de julho de 1789, mas também em embates com as 

forças da monarquia. Essa violência foi central dentro da revolução.  

 A violência foi um conceito de grande importância presente na mentalidade 

revolucionária, sendo um dos mais importantes elementos de tal acontecimento. É importante 

salientar que ela não era uma novidade, porém a França era uma nação que vinha diminuindo 

a violência consideravelmente
34

. Contudo, a brasa que ainda existia foi inflamada de maneira 

única pela mentalidade revolucionária. Obviamente, ela veio de grupos mais radicais que 

acabaram por ganhar espaço, ainda mais depois da vitória contra a censura.
35

 Entretanto 

devemos atentar ao fato de que existia uma conjuntura que levava à expansão da violência: as 

condições das camadas mais baixas estavam cada vez mais degradantes, a crise econômica e a 

fome assombravam a população, o que levou aos saques
36

. Ou seja, era compreensível o 

florescimento de ideais mais radicais quando o medo acabava por ser cada vez mais presente 

na população.  
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Além disto, havia também outro fantasma já apontado, que era a conspiração. A 

paranoia com relação ao movimento contrarrevolucionário também aumentava a violência. 

Contudo, Eduardo Carreira nos apresenta que este cenário talvez não seja o suficiente e se 

remete a Timothy Tackett que coloca a violência como uma forma de empoderamento da 

população revolucionária
37

. Para o autor, a partir do momento em que um único cidadão 

descobre que pode se empoderar pela violência passa a ser cada vez mais presente no 

cotidano. Que a violência levou ao período do Terror todos sabemos, mas ela se espalha por 

inúmeros outros setores da sociedade. Sade é conhecido pela articulação da violência em suas 

obras e na elaboração de seus pensamentos. Sua violência é escrita e também empoderadora, 

aí notamos alguém imerso nos símbolos que estavam sendo atacados levando consigo uma 

mentalidade nova e radical. 

 As camadas sociais mais baixas produtoras de discursos radicais não eram os únicos 

grupos em situação marginal que tentavam se empoderar durante a revolução. No contexto 

temos a batalha das mulheres na luta pelo poder. As revolucionárias buscavam seu espaço na 

revolução entrelaçando ideais próprios voltados para a vida das mulheres com os ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade, apresentados como universais.  

 No que se trata de todos os embates historiográficos pela revolução, um é a 

forma com que o movimento feminista trilhou seu caminho a partir da década de 1970. A 

influência dentro da academia se refletiu na história das mulheres, corrente historiográfica que 

buscou combater a invisibilidade das mulheres na história, criando assim uma memória 

histórica para as mulheres. Segundo Margareth Rago, o feminismo dentro da academia veio 

para propor “uma nova relação entre teoria e prática. Delineia-se um novo agente epistêmico, não isolado do 

mundo, mas inserido no coração dele, não isento e imparcial, mas subjetivo e afirmando sua particularidade”
38

. 

Entretanto, como todos os campos de conhecimento, a história das mulheres não se 

configurou de forma estática, mas sim com inúmeros adendos, debates e transformações 

chegando aos estudos de gênero que emergiram nos anos 1980. Para compreender melhor os 

estudos de gênero, é de grande importância retomar Joan Scott. Segundo Tatiana Lima 

Siqueira 

 

Scott demonstra, em seus ensaios, preocupação em tratar as relações entre 

mulheres e homens a partir de uma ótica que faça como que estes sujeitos não 

sejam vistos em separados, daí, por exemplo, ter lançado sérias críticas 
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quanto ao modo como foi estudada a “história das mulheres” por volta da 

década de 1970, e mostrar porque tal abordagem teve tão pouco impacto. 

Para a historiadora o caminho que se estava seguindo, ou seja, o de mostrar 

novas informações sobre as mulheres no passado, pensando que com isso ia 

de certo modo “equilibrar a balança”, não estava ajudando neste projeto, 

tendo em vista, não modificar a importância atribuída às atividades 

femininas, mas, pelo contrário, o que se estava fazendo era colocá-las como 

em separado, estava ando a elas um lugar marginal em relação aos temas 

masculinos dominantes e universais (SCOTT, 1994: 14) 
39

 

 

 Para compreender as mulheres na revolução, pretendemos não só resgatá-las, mas 

também entender o discurso de gênero que tentava limitar suas ações – este ligado ao que já 

foi debatido sobre o pensamento iluminista a respeito das mulheres. Como já apontado, o 

discurso hegemônico defendia que a mulher tinha o espaço privado com seu espaço 

privilegiado e exclusivo, com uma educação definida em oposição, mas completarmente à 

educação do homem. O gênero feminino era associado à gentileza aos cuidados, à bondade, 

entre outros adjetivos. O impositivo, assertivo, combativo, eram qualidades pertencentes ao 

gênero masculino. Contudo, mesmo com limitações, as mulheres novamente faziam afronta. 

Assim, como dentro das Luzes onde já questionavam os padrões impostos a elas, nas ações 

revolucionárias elas também reivindicavam seus espaços. Os debates produzidos pelas 

mulheres na Revolução giravam em torno dos direitos civis e da cidadania política,
40

 além de 

defenderem sua participação nas lutas diretas da revolução.  

 Não existem pesquisas históricas que afirmem que quantitativamente as mulheres 

tenham se igualado aos homens, contudo isso é compreensível quando levamos em conta para 

onde o discurso da época direcionava as mulheres. Ainda assim a participação feminina não 

deve e nem pode ser invisibilizada, pois mesmo em número menor, estas foram tão 

significativas quanto os homens, ainda mais no que trata dos direitos das mulheres. Desde o 

início das agitações as mulheres participaram dos protestos e se posicionaram nos debates, se 

mostrando presentes nas sessões da assembleia legislativa, e a pressão que exerciam era tanta 

que chegaram a ser proibidas de estarem presentes
41

. Ainda assim elas encontravam meios de 

continuarem com sua participação ativa; os salões, como já apontado, eram locais de 

socialização onde a presença feminina era de grande relevância. Neles encontramos nomes 

como Olympe de Gouges (1748-1793), assídua nos debates revolucionários e conhecida por 
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ter usado uma parte da herança que recebeu de seu falecido marido para produzir panfletos, 

dos quais ela mesma era autora, para falar da condição social da mulher, além de produzir 

peças com mesmo teor.
42

 Além disto, foi a autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã, do ano de 1791, onde clamava por igualdade de direitos e afrontava a exclusão da 

mulher na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Entretanto, o meio que 

Olympe encontrou não era o único, também temos os feitos de Pauline Léon (1768-1838) e 

Claire Lacombe (1765-1809?) como outra forma que as mulheres encontraram para resistir no 

meio hostil com sua luta. As revolucionárias são conhecidas por terem fundado a Sociedade 

das Cidadãs Republicanas Revolucionárias, um clube feminino muito popular e que teve 

grande influência no contexto revolucionário.  

 Um nome que ressoa quando pensamos em mulheres ativas na Revolução Francesa é o 

de Théroigne de Méricourt (1762-1817). Sua vida ainda tem reflexos políticos na luta das 

mulheres, pois sua memória nos vem como um símbolo de que a mulher que afronta é atacada 

independente da vertente política; o ambiente político é construído para ser nocivo para as 

mulheres, até mesmo pelo lado do qual ela se aproximava. Revolucionária ativa, defendia o 

combate por parte dos revolucionários e ainda mais, defendia a participação das mulheres na 

guerra , sendo ela mesma uma excelente combatente. Seu sangue foi dado para a revolução, 

muito patriota e também fundadora de clubes, impunha a sua presença dentro do cenário 

político, até que foi alvo da violência jacobina e passou 23 anos de sua vida num sanatório.  

  A historiografia durante anos foi tão cruel com estas mulheres quanto os jacobinos 

foram com Théroigne. Elas foram violentamente menosprezadas e apagadas. Seus atos foram 

apontados como indignos das páginas da história. Quando pensamos em feitos de mulheres 

durante a revolução temos apenas as ações de Maria Antonietta (1755-1793) e de Charlotte 

Corday (1768-1793), uma ligada à monarquia, outra aos girondinos, mas o que iguala as duas 

é a demonização de seus atos durante o período. Não apenas por conta de seu posicionamento 

político, mas sim por serem figuras femininas dentro de uma história hostil às mulheres. 

Maria Antonietta geralmente sofre ataques dentro dos debates sobre a revolução muito mais 

intensos que o próprio rei Luiz XVI (1754-1793). Charlotte Corday é quem realmente aparece 

como uma vilã na vida dos jacobinos por conta da morte de Marat. A historiografia muito 

debateu sobre a revolução, inúmeras são as interpretações, várias defendem pontos de vista 

políticos, mas algo comum na grande maioria é a maneira como se posicionam sobre a 
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questão feminina no período – ou até mesmo a falta de posicionamento. Num mundo de 

efervescência política onde mulheres escreveram, debateram, lutaram, fizeram política, 

refletiram sobre a sua posição e buscaram a igualdade, só restou a elas a vilanização ou o 

apagamento.  

É nesse contexto que o Marquês de Sade criou suas personagens femininas 

extremamente complexas, que carregam consigo tanto os ideais do contexto do autor, quanto 

elementos próprios que veremos no decorrer das análises. 

 

1.3. A LIBERTINAGEM  

 

  Entramos agora no mundo do Marquês de Sade. Debruçamo-nos sobre o movimento 

libertino na França setecentista, marcado por ciclos de libertinos e ideias expressas em 

romances. Mas quem eram esses libertinos e o que era a literatura, ou até mesmo a filosofia 

libertina? Devemos nos voltar para a raiz do discurso libertino, pois apesar de estar muito 

ligado ao século XVIII já havia um caminho trilhado pela libertinagem.  

 Já no século das luzes temos indícios de pensadores ditos libertinos, porém estes se 

caracterizam de forma muito distinta da que ficou famosa no século XVIII. Os escritores 

libertinos que encontramos nos séculos XVI e XVII não participavam de um círculo de 

sociabilidade tão bem definido quanto posteriormente, havendo grandes diferenças entre si e 

uma relação que podemos considerar apenas homônima. Segundo Luiz Roberto Monzani o 

que realmente caracterizava esses escritores era a liberdade de pensar, passando sem 

preconceitos por temas como religião, moral e política, rumando um caminho similar aos 

philosophe no século XVIII.
43

 De fato, a crítica a estes assuntos se encontra também nos 

escritos libertinos do século das luzes, porém, o que nos chama atenção neste momento é a 

centralidade – não existente nos séculos anteriores – da ideia de prazer. O prazer passa a ser, 

para a libertinagem, um sinônimo de felicidade, os dogmas sociais não deveriam impedir esta 

felicidade de ser alcançada.  

 Contudo, Monzani coloca que para compreender a ideia de prazer é preciso voltar para 

Thomas Hobbes (1588-1679) e sua inovação sobre esta concepção, a fim de poder entender a 
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relação entre o prazer e a felicidade defendida pela literatura libertina. Para Hobbes, a razão 

seria um instrumento para se alcançar objetivos colocados por nossas paixões e seria o 

esforço
44

 para alcançá-las o que tornaria o indivíduo um ser humano por definição. O prazer 

também ganha a sua definição para o filósofo, “efeito concomitante, a título de indicador inter, que é 

provocado no conjunto do movimento vital”
45

 e o amor, a sensação que se refere ao objeto que 

iniciou esse movimento chamado de prazer. Isso contraria uma hierarquia de sentimentos 

defendida anteriormente, explicada por São Tomás de Aquino (1225-1274)
46

, para quem há 

precedência do amor/ódio, depois o desejo/aversão e na sequência o prazer/desprazer. Para 

Hobbes, temos o desejo enquanto um ato inicial, o prazer a movimentação e o amor à relação 

que temos com o objeto inicial.
47

 É importante salientar que a essência do sujeito se torna o 

desejo, logo este é um processo contínuo no individuo, a realização do desejo não é o fim, o 

fim era sinônimo do aniquilamento deste desejo. O desejo é móvel e pode ir de um objeto 

para o outro, visto que é o ato original. Assim, surge uma nova concepção de indivíduo, onde 

o interesse pessoal entra em jogo, algo extremamente importante para a modernidade com a 

valorização desse desejo inicial. 

 Essa nova ideia de prazer teve como consequência a valorização da sexualidade. 

Monzani afirma que é a “introdução da temática da sexualidade como lugar privilegiado da realização da 

felicidade”
48

. A partir daqui podemos começar a compreender melhor como o movimento 

libertino da França do século XVIII floresceu. Utilizando da ideia de liberdade para fazer a 

crítica a inúmeros assuntos e essa nova concepção do desejo, do prazer e do amor, além dessa 

ascensão da sexualidade, tem-se os ingredientes para o movimento libertino na na França das 

luzes. 

 “Não é o romance que é libertino, mas a filosofia libertina que toma as aparências de romance”.
49

 Esta 

frase da autoria de Raymond Trousson remete às interpretações de libertinagem que aqui 

apresentamos. Os romances eróticos tão conhecidos e que até os dias de hoje despertam 
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curiosidade, encanto e, é claro, desaprovação, são regados de elementos vindos de inúmeros 

movimentos, de críticas e reflexões as mais diversas.  

 Alguns pensamentos convergem com os philosophes, é claro, mas a filosofia libertina 

sempre gostou de ir um pouco mais além. A filosofia libertina buscava transgredir. Seu intuito 

não era apenas criticar uma moral decadente, ou dogmas atrasados da religião, o seu intuito 

era subvertê-los, algumas vezes de maneiras mais intensas que outras, mas sempre partindo da 

subversão. A transgressão para essa filosofia era empreender a liberdade e desafiar os 

obstáculos morais. Uma grande ironia é o fato de que suas páginas denunciavam não só o 

atraso das proibições, mas também a realidade por trás das cortinas de uma aristocracia que 

no âmbito privado chocava a França, famosa por sua moral civilizadora. E muitos dos 

próprios libertinos – a grande maioria – surgem por trás destas mesmas cortinas.  

 O mundo dos libertinos é fechado e sem mobilidade. Num momento de ascensão da 

burguesia essa literatura era feita por aristocratas e era sobre os aristocratas. Os personagens 

de um romance libertino geralmente estão alheios às preocupações das pessoas das camadas 

mais baixas, carregam os símbolos da França aristocrática e seu objetivo central não é mostrar 

os infortúnios da desigualdade ou denunciar a situação das camadas mais baixas. Aliás, 

quando personagens que não pertencem a hierarquia ainda os circunda. Mesmo que o deboche 

ao sistema político na época fosse comum a preocupação dos libertinos era outra.  

 Mesmo aqueles mais distantes do mundo da literatura libertina uma coisa é certa: a 

crítica à moral e à religião. Há inúmeros romances que se propõem, por páginas e mais 

páginas, a expor o quanto a moral limitava o alcance da felicidade – intimamente relacionada 

ao prazer – e a irracionalidade dos dogmas religiosos, pois não deixavam nada devendo aos 

philosophes quando se tratava da defesa da razão. Aliás, a própria denominação de libertino 

desde tempos anteriores está ligada com a crítica religiosa
50

. Com personagens bem-

humorados, caricatos e intensos, produziram um sistema filosófico e à sua maneira expunham 

críticas, ou seja, livros chamativos e que despertavam a curiosidade os tornavam desejáveis e 
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até mesmo mais acessíveis a outros públicos, ajudando na divulgação não só dos pensamentos 

libertinos, como da filosofia das Luzes, visto que ambos convergiam em inúmeros pontos
51

.  

 Refletiremos um pouco mais sobre a questão dos personagens libertinos, ou melhor, 

sobre as mulheres dos romances libertinos. Fortemente caracterizadas como mulheres 

caçadoras ou mulheres caça
52

, a virtude ou sua falta, estão presentes na maioria dos romances. 

As mulheres virtuosas normalmente são colocadas à prova de várias formas e aquelas que não 

as possuem comumente encontram o castigo por não tê-las, e aqui podemos citar o clássico de 

Choderlos de Laclos (1741-1803) e seu Les Liaisons Dangereuses de 1782, onde se nota essa 

dualidade sobre as personagens femininas da presidenta de Tourvel, a mulher virtuosa, e a 

Marquesa de Merteuil, uma libertina livre sem virtudes. A questão é que socialmente existe 

uma desigualdade entre a mulher e o homem no que toca ao prazer e esses livros refletem e de 

certa forma até mesmo criticam essa relação, quando apresentam a mulher que se impõe 

contra essa situação de desigualdade. As mulheres dos romances libertinos carregam marcas 

do período e são portadoras da complexidade. Ao analisarmos Thérèse Philosophe de 1748 

escrito por Jean-Baptiste de Boyer (1704-1771), é possível notar todo um cenário com relação 

a questão da gravidez para as mulheres do período, o que aponta para um certo realismo dos 

romances libertinos.  

Os romances libertinos foram um marco já no período em que foram escritos. A ideia 

de livros filosóficos caracterizou o mercado literário da França setecentista, não 

necessariamente pelas vendas, mas pela censura. Esses livros filosóficos não se restringiam às 

obras criadas pelos philosophes, estavam mais para um setor do comércio do que para a 

definição de um gênero de livro.
53

 Estes livros acabaram por ser tornar como um tabu dentro 

do mercado editorial, foram proibidos e alvos da repressão. Dentro das obras listadas como 

filosóficas e proibidas havia desde Rousseau a inúmeros livros que incitavam o pensamento 

crítico contra governos déspotas, além da crítica à religião e aos costumes conservados pela 

sociedade francesa. Não é surpresa que nesta listagem estivessem os romances libertinos. A 

questão é que eles ajudaram a movimentar um mercado ilícito de grande proporção para a 

publicação e propagação destas obras, mesmo que se configurassem como um tabu.  
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Marquês de Sade com certeza é um dos nomes mais icônicos do mundo libertino, isto 

vai desde os grupos de libertinos que viviam como se estivessem nas páginas de seus livros, 

quanto no que se trata de suas publicações. Levando o individualismo ao extremo, suas obras 

supervalorizam a liberdade e até os dias de hoje causam choque em alguns leitores mais 

desavisados, mas que possuem um sistema filosófico muito singular entrelaçado a críticas ao 

seu contexto. 
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2. AVENTURAS E PENSAMENTOS DO DIVINO MARQUÊS  

“É o paradoxo, e em certo sentido, o triunfo de 

Sade, que, por haver-se obstinado nas suas 

singularidades, nos ajuda a definir o drama 

humano em sua generalidade”
54

 

 

 Como já pudemos observar o século XVIII francês testemunhou transformações 

intensas que possuíam uma íntima ligação com as discussões filosóficas. Marquês de Sade foi 

um homem que passou por mais da metade desse século de produção de pensamentos e 

agitações, logo, por meio de suas obras demonstrou ser um homem em diálogo tenso com seu 

tempo. 

 Nascido em 02 de junho de 1740 em Paris, Donatien Alphonse François teve uma vida 

marcada por atitudes polêmicas e escândalos sexuais dos quais muito já foi dito. Suas 

aventuras renderam – e ainda rendem – muitos debates, mas nosso foco é sua vida como 

autor, um disseminador de ideias, um filósofo. Então, mais que sua biografia, este capítulo 

pretende abranger um debate sobre o seu sistema filosófico.  

 

2.1. A SOLIDÃO LIBERTINA DE SADE 

 

 Natural de Paris, Marquês de Sade teve uma vida que desde a sua juventude foi alvo 

de olhares marcados por estranhamentos e reprovações, visto que a transgressão foi sua 

marca desde muito cedo. Seus anos de juventude foram típicos da vida de um aristocrata, 

quando teve acesso à educação, foi alferes na infantaria junto à casa do rei, casou-se com uma 

mulher da aristocracia e teve seus filhos, mas existia também a vida pela qual Sade foi 

realmente conhecido: sua vida enquanto libertino. 

 Escândalo é uma palavra que até os dias de hoje sempre é evocada nos debates sobre o 

Marquês, pois é o que alimenta o centro de sua biografia, escândalos que eram na grande 

maioria decorrentes de seu comportamento sexual – suas polêmicas envolveram orgias, 

envenenamento por “afrodisíacos”, filhos fora do casamento, entre outras coisas. Este estilo 

de vida lhe rendeu inúmeros encarceramentos, tanto em prisões quanto em manicômios. 
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Manter o Marquês de Sade preso chegou a ser até mesmo um objetivo de seus familiares para 

que parasse de colocar em risco tanto a imagem de sua família quanto a de sua esposa. Se não 

bastassem as prisões, Sade conseguiu perder seu status de um típico aristocrata que vivia em 

conforto em seu castelo passando a viver na miséria como um empregado de espetáculos que 

nem mais moradia tinha. 

  Mesmo com todos os altos e baixos, perdas e episódios marcantes em sua vida, 

sempre houve algo que o Marquês de Sade soube manter sem nenhuma hesitação: a sua 

imagem enquanto libertino, a imagem que o marcaria através dos séculos e pela qual deixou 

todo o seu legado literário. É por meio da vida e da escrita libertária que o Marquês que se 

tornou símbolo de todo um movimento, que alcançou – ou até mesmo ultrapassou – todos os 

limites, que fundiu sua essência com o movimento e, fosse em suas aventuras sexuais, fosse 

em sua escrita, sabia como ninguém compilar em si todos os elementos deste movimento tão 

característico da França do século XVIII. 

 Não queremos aqui retomar a escrita da biografia do autor, sua trajetória é bem 

conhecida, mas gostaríamos de ajustar o foco para seu papel de autor. Como dito acima, sua 

vida foi conturbada, porém não existiu momento algum em que ela o tenha impedido de 

escrever, pois mesmo nos momentos mais difíceis sua escrita ainda era sua companheira e sua 

criatividade libertina estava firme nos romances que escandalosamente o notabilizaram.  

 O Sade autor perpassa tudo o que discutimos na literatura libertina, mas com uma 

intensidade singular. Ele era um personagem solitário daquela França, pois ninguém havia ido 

onde ele foi, logo, suas ideias e a filosofia que carregava consigo eram apenas seguidas por 

ele e por ninguém mais. Como apontado por Simone de Beauvoir, o Marquês era “de si próprio 

o único semelhante”
55

, era um sujeito solitário num meio de intensas sociabilidades ilustradas, 

deslocado por ir a fundo em certas experiências humanas como ninguém tinha ido. Seus 

escritos nos alcançam e constrangem até os dias de hoje, suas ideias continuam pouco aceitas 

e escandalosas, porém sua fama é inegável. Este alcance de seus escritos passou por inúmeros 

obstáculos como, por exemplo, censuras extremas ao autor que era considerado “maldito”,
56

 

além dos inúmeros preconceitos motivados por sua escrita. Isso gerava uma relação dupla 

com o autor: ou as pessoas se afastavam de Sade por conta dos preconceitos, ou Sade 
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chamava a atenção delas pelo exotismo. Ambos os meios de lidar com o autor acabaram por 

simplificar o autor e seus escritos, visto que se manter longe por preconceitos impede que as 

obras possam ser conhecidas a fundo, porém ao lê-lo apenas de maneira exótica, muitas coisas 

podem passar desapercebidas e foi desta forma que todo um sistema filosófico acabou sendo 

obscurecido.  

 Segundo Eliane Robert Moraes, o divino Marquês queria mais que chocar seus 

leitores, queria ser mais do que lido de forma superficial, seu trabalho como autor era 

“examinar o ser humano em profundidade, conhecê-lo nas particularidades mais obscuras, dissecá-lo se 

necessário”
57

 e para isso não é apenas a sua narrativa que choca, mas sim a construção 

complexa de suas personagens. Para Sade, sempre haveria em seus escritos uma personagem 

que estaria representando a crueza da humanidade, o desejo e o mal, a natureza do ser humano 

sem nenhuma máscara e idealização, talvez seja a maldade do ser humano que ele tanto se 

empenhou em provar o que realmente tenha causado tanto estranhamento mais que qualquer 

outro ponto da narrativa, como as loucas aventuras sexuais. 

 E é em meio a esta escrita tão intensa que nos deparamos com o estudo da natureza 

humana, a crítica à religião, com os questionamentos e as reflexões sobre a interpretação 

social da moral. Cultura, política, moral, tudo o que poderíamos esperar de um filósofo 

iluminista, porém com muito prazer, elementos eróticos extremos e todas as formas de 

hedonismo como um bom libertino. Sade foi um indivíduo da França setecentista em seu 

extremo, sempre caminhando sozinho, porém deixando a sua marca em cada local que foi, 

criando um dos personagens históricos mais conhecidos e controversos. 

Como já apontado, o Marquês deixou como clichês, muitos destes negativos, mas 

deixou um legado sólido, mesmo com o afastamento da maioria, ou até mesmo com as 

tentativas de apagar o Marquês da história – como a ordem de Napoleão Bonaparte de 

queimar as obras do autor. Um exemplo da influência que o Marquês de Sade teve na cultura 

é o surrealismo.  

 Aclamado no manifesto surrealista por sua singularidade, a onipotência do desejo e a 

potência da destruição em sua obra, chamou a atenção dos surrealistas. Nada se encaixava 

mais dentro deste movimento artístico do que a percepção de desejo e a exaltação da 

destruição feita pelo autor. Nas palavras de Eliane Robert Moraes: 
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Aos olhos dos surrealistas, essa exaltação se revelava ao mesmo tempo lúcida 

e irracional, reafirmando a relação entre o erotismo e liberdade que estava no 

centro das convicções do grupo. Como, então, não saudar aquele absoluto 

desejo que, tornado plena consciência de si, só encontrava satisfação do 

desregramento sistemático, no desvario contínuo, na desmedida sem limites, 

recusando toda forma de ordem para afirmar o caráter limitado do exercício 

da liberdade?
58

 

 

 Foi essa leitura do movimento que trouxe as obras do Marquês para as vanguardas 

artísticas, cuja influência não deve ser subestimada, pois não são poucas as alusões do autor 

nas produções artísticas da época. Mas a grande importância da retomada de Sade pelos 

surrealistas é a retomada de pesquisas sobre a vida e obra do autor. 

 A partir desta retomada deu-se uma maior inserção de Sade no mundo acadêmico. 

Inúmeras análises sobre sua biografia e sua escrita começaram a surgir. Algumas narrativas 

até mesmo rompem com alguns preconceitos relacionados ao autor, mas se existe um campo 

onde a obra de Sade ainda é pouco visível são os estudos de gênero.  

 

2.2. A FILOSOFIA LIBERTINA DE SADE 

 

 Aqui chegamos a um ponto importante de nossa análise: o sistema filosófico moldado 

pelo Marquês de Sade. Primeiramente, como apontado por Clara Carniceiro de Castro
59

, o 

autor não cria um sistema no sentido rigoroso e literal da palavra – o autor, por exemplo, não 

produziu tratados filosóficos– o que gostaríamos de analisar aqui é o conjunto de ideias 

presente nas obras do Marquês. Estas ideais vindas de suas obras perpassam vários elementos 

presentes nos debates iluministas e libertinos, os quais podem ser agrupados numa 

preocupação do autor com determinada ética.
60

 

 Percorrer todo o sistema que pode ser encontrado nas obras do autor exige um trabalho 

longo e detalhado, então aqui propomos uma análise voltada aos elementos que são 
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necessários para a discussão que faremos da fonte selecionada e para isso precisamos iniciar 

pela ideia de natureza e o conceito de consciência moral para o autor. 

 A Natureza é um elemento extremamente importante para Sade, bem como para outros 

pensadores da sua época. A natureza acabou por ser considerada um fundamento da moral 

muito mais atrativo do que uma divindade tutelar
61

. 

Para Sade, é a Natureza o princípio de tudo, é ela quem dirige nossos extintos e guia as 

nossas ações, é ela quem cria o estímulo para a nossa sexualidade. Este argumento é baseado 

na questão da experimentação humana
62

. Então, em suas reflexões apresenta uma 

conceitualização da natureza como energia que rege absolutamente tudo e apresenta uma 

concepção dupla de natureza que se elabora a partir de um processo de negação
63

. A natureza 

primária seria a negação
64

 num sentido puro, é o caos original que está acima das leis e que 

não se prende à necessidade de criar e conservar.
65

  

  A natureza secundária é o que forma o mundo da experiência
66

, onde a negação se 

encontra em todas as partes, mas que não é inteiramente negação e segue as regras da criação, 

destruição e transformação 
67

, ela é basicamente um conjunto de forças que se equilibram – ao 

contrário da primeira natureza que é o caos – ela não se importa com a qualidade que as 

forças tenham, ela apenas busca o equilíbrio. É tal natureza que impõe limites e que não 

permite ações absolutas
68

, mas da mesma forma que limita, é ela também quem inspira as 

ações, logo o homem não age por si, mas sim para cumprir as intenções dessa natureza, 

independente da forma.  
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Contudo, para Sade a natureza humana em si está ligada ao puro desejo e é regida por 

uma face maligna, que não condiz com o equilíbrio imposto pela natureza secundária, muitas 

vezes o seu desejo transcende a vontade da natureza secundária e isso revolta o ser humano, 

que continua a ser insignificante perante ela, logo nem suas vontades e nem sua revolta 

mudam nada. Logo, nos escritos do Marquês de Sade o herói não age por vontade própria, 

mas faz o que a natureza secundária exige dele e os hábitos vindo de sua vontade sempre são 

seus hábitos de revolta.
69

  

 Porém, ao colocar a natureza como motor da humanidade e não uma divindade, o 

autor se empenhou em destruir o próprio conceito de divindade. Inicialmente Sade refuta o 

teísmo, desacreditando a igreja. O que o autor busca fazer é apontar tudo que considerava 

ridículo no pensamento cristão com seus credos e símbolos, assim apelava para a chacota e 

aos elementos cômicos até mesmo em seus livros, criticando o pensamento e a ritualística 

cristã sempre com um nítido tom de cinismo e depreciação. Sade se empenhava em blasfemar, 

ofendendo a igreja, não poupando ofensas o clero e nem à instituição, assim como não 

poupava zombarias aos grandes personagens da religião cristã como Jesus, Maria e o próprio 

Deus. A blasfêmia era o grande prazer do libertino com relação à religião. Segundo Estefano 

Arrais Nogueira, qualquer elemento que possa ser relacionado com o pensamento cristão 

podia ser alvo da blasfêmia do autor
70

. Seus atos de blasfêmia podem ser exemplificado com a 

seguinte passagem de A Filosofia na Alcova:  

 

Deus é inútil, foi criado pelos homens. A natureza é tudo, é matéria em 

movimento. Deus é um fantasma abominável, Nossa Senhora é uma 

prostituta judia, Jesus é definido como um bandido e a religião tem a audácia 

de associar a esta aliança um outro fantasma que se chama Espiríto Santo e 

afirmar que os três são apenas uma pessoa
71

 

 

 Porém a investida de Sade contra a religião cristã não parava por aí, ele também 

atacou politicamente, sempre apontando o quanto a igreja era uma instituição contra-

revolucionária e o papel que ela teve na sociedade aristocrática . Como apontado por Castro: 
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O segundo argumento utilizado por Sade é político e tem a finalidade de 

mostrar a Igreja como um agente contra-revolucionário, ligado à monarquia 

absoluta, que contém o forte e consola o fraco através do sistema de 

imortalidade da alma. Este, por sua vez, nada mais é do que um meio de 

manutenção política do estado vigente
72

 

 

 Acontece que sua crítica não era somente à crença em Deus por meio da instituição, 

pois os deístas do século XVIII, também críticos da igreja, mas que acreditavam a existência 

de Deus, também foram seus alvos, chamando a atenção para as contradições desta crença. 

Primeiro ele apresenta as contradições lógicas da existência de um ser onipresente e 

onisciente como, por exemplo, o fato de que a partir do momento no qual Deus não pode 

prever sua própria vontade, ele já não é onisciente. Também enxerga contradições na ideia de 

criação divina e compara com a criação da natureza, como demonstrado por Clara Carniceiro 

de Castro: 

Segundo Sade, a criação, ao invés de afirmar a existência de Deus, nega-a. Se 

a criação foi algo bom, deveria ter sido imediata. Se foi ruim, não deveria ter 

sido feita. O conceito de criação supõe um dilema de mudança que produz 

uma possibilidade de escolha incompatível com a idéia de Deus. Ainda, em 

termos físicos, é bastante verossímil pensar que a natureza seja capaz de criar 

por si só, sem ter a necessidade de uma vontade externa.
73

 

 

 Também mostrava contradições morais, usando de argumentos psicológicos, históricos 

e políticos, para então provar seu ponto no que se refere a Deus e à sua defesa da natureza 

como a verdadeira criadora e motor do mundo. Isso nos leva ao fato de que a partir do 

momento que existe uma negação de Deus e da religião cristã, também existe uma negação da 

moral que a cristandade ajudou a moldar. Ele não apenas nega essa moralidade como constrói 

a sua própria. 

Segundo Castro, podemos encontrar em Sade duas formas de consciência moral. A 

primeira está ligada com a forma como os filósofos iluministas interpretavam a consciência 

moral, algo extremamente flexível que é resultado dos costumes e outras influências, e que 

para o autor não pode ser usada como principio de moralidade, visto que a partir do momento 

que é um resultado de influências ela acaba por ser moldada por preconceitos e ilusões 
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presentes na sociedade.
74

 Sade ao mesmo tempo em que explana sobre tal consciência 

também produz uma crítica e desta forma cria a sua segunda interpretação da consciência. O 

autor parte da abertura de Rousseau sobre a questão para criar uma análise própria, mas sem 

descartar a percepção anterior. Tal abertura é o fato de que Rousseau começa a debater a 

consciência como um conceito inato, um sentimento moral natural no ser humano, é o que faz 

o individuo naturalmente amar o bem e odiar o mal, é o seu senso de justiça, algo que vem de 

antes de sermos capazes de termos ideais.
75

  

 Partindo dessa consciência moral natural ao homem, o libertino inova em sua 

concepção. Para ele a consciência moral é a representação direta da voz da natureza, assim 

como em Rousseau ela é inata, mas ela se manifesta quando não cumprimos o que nossos 

desejos nos designam. Este é o diferencial de Sade, pois para ele a natureza do homem não 

ama o bem e nem é dotada da noção de justiça, a natureza do homem não se submete ao ideal 

de bem, tão enaltecido pela filosofia e pela moral, muito ao contrário, sua natureza é egoísta, é 

o prazer independente de ser considerado correto ou não, é a maldade, é o crime. O que a 

consciência moral faz com o individuo, para Sade, é gritar estes instintos ou, como apontado 

por Clara Carniceiro de Castro: 

 

Desde tenra idade, a voz da natureza grita obstinadamente nas profundezas da 

mente, incitando o indivíduo ao prazer e ao crime. Ela não pode ser lograda 

nem silenciada, pois sua força compele o libertino sadeano a submeter-se às 

leis naturais, forçando-o a confessar o desejo
76

 

 

 Após criar essa nova interpretação da consciência, alguns conceitos ligados a ela se 

distinguem da forma como são usualmente interpretados, um exemplo destes conceitos, é o de 

Remorso. 

 Entre os pensadores que recusaram a ideia de uma divindade tutelar e se apoiaram na 

natureza enquanto a verdadeira origem de tudo, o remorso foi alvo de inúmeros debates onde 

as opiniões divergiam, mas predominou a sua forma negativa. Para Sade, mais uma vez, 

temos uma visão ainda mais intensa no que se trata da negatividade. Segundo ele o remorso é 

algo que vem dos fracos, é um produto da consciência construída pela sociedade que é 

detentora de preconceitos – ou seja, o remorso é apenas um sentimento vindo das concepções 
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do como não se deve agir socialmente – ele não é o que a natureza quer do indivíduo e deve 

ser totalmente suprimido, não deve haver remorso algum no indivíduo, para só então chegar 

ao estado principal do libertino que é a apatia.
77

 

 A apatia é outro sentimento singular do autor, segundo Castro: 

 [...]o processo de apatia é um estado de ausência da paixão, se a mesma for 

entendida como sinônimo de sentimento. A apatia sadeana é uma técnica de 

excitação e multiplicação de estímulos ao aparelho nervoso, o que é 

fundamental para a efetuação de um erotismo superior, racional, 

independente do sentimentalismo.
78

 

 

A função dela será dissolver causas sentimentais que usualmente limitam o libertino e 

que podem impedir a satisfação total do desejo. Para ele o libertino deve ser totalmente 

preenchido de indiferença, principalmente em relação aos sentimentos, para que possa agir 

sem nenhum dos limites impostos pela sociedade.
79

 Caso o indivíduo não esteja nesse estado 

de apatia ele sempre será limitado e nunca conseguirá suprir todas as suas necessidades 

libertinas. É a partir dessa apatia que, até mesmo a revolta do libertino com a natureza 

secundária pode ser efetivada, pois é na total apatia que o libertino “é capaz de acelerar e condensar 

os movimentos parciais de violência, podendo alcançar a natureza primária”,
80

 então ele encontra o seu 

principio fundamental, sua primeira natureza dotada de negação total e caos e foge do 

equilíbrio da natureza secundária. 

 Um ponto de grande importância no pensamento sadeano é o fato de que o sujeito é 

ausente, ou melhor, é um sujeito dividido. A partir do momento em que todas as ações são 

regidas ou pela natureza humana, ou pela natureza dupla, não existe subjetividade. O 

indivíduo em Sade é máquina cercada por todo um sistema de ações calculadas por uma 

precisa matemática sadeana. Tal matemática se dá no discurso sexual no qual o prazer é da 

ordem da quantidade onde “o mestre libertino deve produzir o maior número de descargas no menor tempo 

possível, de modo a alcançar uma rentabilidade ótima do dispositivo corporal”,
81

 mas nunca deixando de 

lado a qualidade, pois ela é a responsável pela produção dessa quantidade, quando mais 
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prazeroso for, mais o corpo consegue fazer. Por fim, esse ser humano maquínico possui duas 

funções primordiais, a de imaginar e a de falar, mas esse estado máquina só pode ser 

alcançado a partir do estado de apatia, pois ao contrário ele pode ser um indivíduo 

sentimental, o oposto da máquina. Esse indivíduo sentimental é perpassado pelas vontades 

sociais, é virtuoso, mas nunca alcança a total satisfação do prazer, nunca alcança a liberdade. 

Esse indivíduo é o que, para Sade, vai se tornar uma vítima ou um escravo. Tal indivíduo é 

recusado pelo libertino sadeano, ambos existem, mas o segundo sofre total negação por parte 

do primeiro. 

 Para o libertino, que possui uma percepção de mundo que se desloca e que tem o 

desejo de se satisfazer por completo, muitas vezes acaba sendo perigoso viver realidades tão 

diferentes. Como um meio de defesa dentro disso o autor valoriza outro elemento, a 

dissimulação: 

Em Sade, o tema da dissimulação admite o sentido de adequação à sociedade 

quando as regras desta impedem a realização dos prazeres necessários a cada 

herói e, em decorrência disso, é preciso ocultá-los para garanti-los. Esse 

recurso é indispensável para o libertino, pois o mesmo deve ser capaz de 

sobreviver a duas realidades diferentes: a da natureza, visto que suas leis lhe 

são impostas e devem ser obedecidas independente de qualquer impedimento 

externo; e a da sociedade, cujas leis são opostas às da natureza e por isso 

devem ser burladas ocultamente.
82

 

 

 Ou seja, podemos notar que esta dissimulação é uma máscara necessária ao libertino, 

importante para que ele consiga ao mesmo tempo efetivar seus desejos, mas também consiga 

viver na sociedade mesmo que no fim das contas ele a renegue como veremos no decorrer de 

seu sistema filosófico. É ao mesmo tempo defesa e ataque.
83

 

 O diálogo também é um elemento de grande importância para a fundamentação de seu 

sistema. O mestre libertino é o enunciador do discurso, ele deve ser aquele que conhece o 

corpo e todas as suas funções e que vai associar o corpo à linguagem para a verdadeira 

expressão do prazer. Ao associar os atos à linguagem tem-se a expressão de um erotismo 

racional que deve expressar a totalidade do desejo permeado pela ideia do excesso: 

 

O objetivo primordial do discurso libertino é detalhar o caráter legítimo do 

corpo, para atestar por prova real a verdade que o enuncia. E o que estimula o 
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discurso é exatamente essa necessidade de percorrer o corpo, de enunciar 

toda a sua perversidade, confessando o inconfessável.
84

 

 

 Entretanto, esse discurso é algo que remete apenas ao libertino, a vítima nunca os 

entende e não os usa da mesma forma, tanto que muitas vezes o enunciador pode também 

iludir sua vítima a partir do que discursa. Por fim, o diálogo é fundamental para a enunciação 

da própria filosofia de Sade, a libertinagem se dá no diálogo, se ensina a partir do discurso do 

mestre e se aprende a partir do diálogo entre ambos – porém sempre com o conhecimento e 

autoridade do mestre libertino. O diálogo filosófico é uma das bases da filosofia libertina de 

Sade. 

 A partir do recurso do diálogo filosófico temos um estímulo da inteligência a partir do 

sexo. A libertinagem é uma disciplina que precisa ser estudada, o mestre libertino tem 

também sua função pedagógica e é a partir de uma sistematização discursiva do mestre que o 

aluno aprenderá a libertinagem e, logicamente, o discurso e a prática de se aprender a 

libertinagem se dará por meio do ato da primeira natureza que o libertino quer tanto alcançar: 

a negação. O discurso será proferido sobre a importância de cada elemento da filosofia 

libertina e da negação e então a negação se dará de todas as formas para que a libertinagem 

seja absorvida. Mais precisamente:  

 [...] observamos que Sade, erotizando corpo e mente em sua totalidade, eleva 

o seu herói, por meio de processos complexos, ao imaginário do excesso 

ilimitado, no qual ele efetua a ascensão libertina, que é a apreensão da 

verdade absoluta do homem.
85

 

 

 Por fim, no que se trata da filosofia sadeana há um elemento de extrema importância: 

o discurso de poder, um território no qual novamente Sade marcado pela singularidade. 

Anteriormente dissemos que o autor diferencia o libertino da vítima e é entre ambos que 

acontece a relação de poder. O libertino, a partir de sua posição de poder, explora tudo e todos 

ao seu redor para alcançar a sua plena satisfação numa relação de dominador/dominado.  

 Toda sua lógica vem de uma teoria que justifica a desigualdade entre os indivíduos, 

tendo Hobbes como a sua base, até mesmo no que se refere à ideia do pacto, que supõe uma 

sociabilidade não natural. Para Sade o pacto por proteção é quando o homem abdica de todos 
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os seus desejos para garantir sua segurança em sociedade, contudo, não o é para o libertino, 

mas sim para os outros, as “vítimas”, os fracos que devem ser alvo do crime libertino. 

 Existe então uma diferenciação entre o libertino que opta por seus desejos e liberdade 

não fazendo parte do pacto e as suas vítimas que optaram pela segurança e a escravidão numa 

vida em sociedade e é nessa diferença que reside o poder. Não é uma relação de classes, não é 

política e nem social – visto que o libertino está fora da sociedade. O mestre libertino detém o 

prazer e o prazer de senti-lo, já sua vítima não tem nenhum nem outro, apenas divide o ato 

com o libertino e tem o papel de afirmar o poder do primeiro.
86

 

 Contudo, isso não quer dizer que os libertinos não podem se submeter voluntariamente 

aos prazeres de outro libertino. Esta não é necessariamente uma relação entre dois iguais, pois 

inúmeros podem ser os motivos para que ela ocorra – até mesmo um se submetendo ao outro 

por conta de atos de traição– mas a diferença entre esta relação e a que se cria entre o libertino 

e a vítima é que o libertino está subordinado à sua própria vontade e não à vontade do outro 

mestre libertino. Podemos entender com o exemplo de Juliette, uma das grandes heroínas do 

autor: 

O que intriga o leitor nas relações de poder entre os libertinos é o fato de, por 

vezes, submeterem-se, voluntariamente, aos prazeres de outros libertinos. 

Isso acontece com Juliette, que frequentemente atua como vítima. Para 

tentarmos entender o comportamento desta, é sempre útil compará-la com sua 

irmã. Justine tem uma postura de mestre humilhada e suporta todas as 

provações lúbricas com dor e vergonha. Juliette, ao contrário, reivindica as 

experiências de Justine no prazer e no orgulho, mostrando-se como uma 

escrava triunfante. No caso da primeira, a humilhação é aceita, pois faz parte 

de sua vontade. A experiência dessa sensação tem uma causa e um propósito, 

de modo que a humilhação torna-se um “trono de glória”. Nessa perspectiva, 

o verdadeiro mestre não é o agente e sim a própria Juliette. O indivíduo que 

age está, na verdade, subordinado à vontade dela. Ela demonstra ser ainda 

mais poderosa quando é vítima ativa, pois se mantém mestre da própria 

vontade.
87

 

 

  Submeter-se pode até mesmo ser um ato do libertino para provar a experiência de sua 

vítima, assim entende o quão real é, é a constatação de seu próprio poder. Mas devemos ter 

em mente que tanto o início quanto o fim desse ato sempre podem ser negativos, a traição e 

até mesmo o sacrifício são muito comuns entre os libertinos, o meio libertino não abriga a 
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confiança, nem as virtudes, nele o prazer a qualquer custo é a lei e o ser humano sempre está 

na sua profunda natureza, sendo levado pelo mal e o egoísmo que são o seu cerne. 

 É por conta dessa relação conturbada entre os próprios libertinos e o fato dele decidir 

não ser indivíduo social por meio do pacto que o libertino vive em completo isolamento, 

segundo Castro:  

É por essa razão que o libertino é um indivíduo isolado, que não possui 

ligações com nenhum grupo em particular. A união por meio do pacto social 

é uma tentativa de compensar o acúmulo de fraquezas humanas através do 

número e da subordinação. Com isso, produz-se um obstáculo intransponível 

à lei do desejo, já que esta supõe o exercício pleno do poder. O libertino, para 

efetuar a sua trajetória de crimes, precisa permanecer na solidão, pois, caso 

contrário, viverá na servidão proposta pelo pacto social.
88

 

 

 E essa solidão do libertino pode ser exemplificada pela vida de Sade, como defende 

Simone de Beauvoir. O Marquês de Sade foi solitário em todos os âmbitos de sua vida, vivia 

isolado em seus pensamentos e por ir aos limites. Ao mesmo tempo em que não era um 

revolucionário nem do povo e nem da burguesia, também era um excluído da nobreza, sua 

classe. Seu deslocamento entre os nobres é ainda mais intenso, pois mesmo que outros 

cometessem atos parecidos ou até piores que os seus, ninguém nunca foi tão excluído como 

ele
89

. Contudo, ele não era apenas rejeitado, ele também se empenhava em rejeitar a sociedade 

que o cercava, ele era a personificação do mestre libertino que negou o pacto social. Nunca 

encontrou alguém com quem se identificasse e viveu isolado por escolha na plenitude de uma 

vida libertina cuja finalidade era o prazer. 

 

3.3. A MULHER LIBERTINA DE SADE E SUA VÍTIMA 

 

 Ao ler Sade de uma maneira simplista é muito comum termos um entendimento 

limitado de suas personagens femininas e tal leitura é extremamente comum. Muito já foi 

falado sobre as mulheres sadeanas, porém infelizmente grande parte dos debates foi e ainda é 

circundado pelo senso comum que ronda as obras do autor. Infelizmente, tal leitura é 

limitadora e perdemos a complexidade que as personagens femininas do Marquês nos 

oferecem.  
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 Como já exposto Sade foi um solitário e suas ideias sempre enfrentaram rejeição. No 

que se refere à forma como ele imaginava as mulheres em sua narrativa a singularidade 

novamente se impôs.  

 Contemporâneo dos pensamentos que então circulavam a respeito dos estereótipos das 

mulheres que até os dias de hoje estão presentes na cultura e na sociedade, Sade se 

diferenciava em relação a pensadores como Rousseau, não por ser um defensor da igualdade 

entre os homens e as mulheres, mas porque o poder, fundamental para a construção e 

manutenção da desigualdade de gênero, acontece de uma forma diferente em Sade. Essa 

relação de poder não é necessariamente verdadeira, vem das reflexões próprias do autor e 

rende uma complexidade maior quanto aos estereótipos femininos formulados por ele.  

 Como já apontado o poder se estabelece entre o libertino e a vítima é de grande 

importância e não é necessário que o libertino seja do gênero masculino e a vítima do gênero 

feminino. Ser libertino não é estritamente relacionado a um gênero e sim à escolha do 

libertino de buscar uma vida envolta nos elementos que são necessários e sempre buscar 

alcançar a primeira natureza. As características necessárias não são fundamentalmente ligadas 

ao gênero e à classe, mas sim em pensar e agir como um libertino. 

 Contudo, isto não quer dizer que exista igualdade ou que seu pensamento esteja liberto 

de todas as concepções de sua época que acabavam por inferiorizar a mulher socialmente. 

Podemos perceber uma grande quantidade de mulheres vítimas e libertinos homens, além da 

questão de classe que atrela a libertinagem à aristocracia. As desigualdades ainda existem, 

porém de uma maneira muito singular e até mesmo mais amena, pois tudo o que importava 

era o indivíduo não ser vítima, pois é isto que define seu lugar dentro da complexa hierarquia 

sadeana. 

 Além desta forma diferente de se pensar o feminino, Sade também demonstra um 

profundo descontentamento com o estereótipo feminino de muitos pensadores, o estereótipo 

que pensava a mulher como fraca, como submissa, mas principalmente como virtuosa. A 

mulher idealizada era sempre fundamentalmente virtuosa. A beleza e a bondade pertenciam a 

ela. Tudo o que ronda esta visão são coisas abomináveis aos olhos do indivíduo libertino, é 

tudo o que caracteriza uma vítima. No sistema libertino as mulheres idealizadas socialmente 

eram as próprias vítimas das relações libertinas. Porém, para Sade a mulher não deveria estar 

necessariamente atrelada ao estereótipo que as levaria a se tornarem uma vítima. A mulher, no 
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pensamento e nas narrativas do Marquês, tinha a natureza similar à do homem, logo poderia 

deixar seu estado de vítima e se tornar uma libertina. 

 A partir disto temos uma gama de personagens femininas que são muitas vezes as 

vítimas, mas também podem – e são várias vezes – as libertinas. Também podemos observar 

que não existe um incentivo para que mulheres sejam essas vítimas, ao contrário disso, Sade 

elabora uma crítica contundente à mulher vítima mostrando o quanto a virtude é um grande 

problema na trajetória de suas personagens. Já suas libertinas têm uma atitude completamente 

iconoclasta em relação ao estereótipo feminino da época e são enaltecidas, elas são mestras de 

sangue frio e que só buscam o prazer.  

 Talvez por conta desta visão das personagens femininas criadas por Sade elas tenham 

sido tão famosas. As heroínas de sua narrativa chocaram e marcaram a literatura, fosse por 

sua complexidade – que passa desapercebida por muitos – fosse por seus atos intensos e 

violentos, ou pelas tragédias que caracterizavam suas vidas . Neste sentido, podemos pensar 

as irmãs que foram marco de sua escrita: Justine e Juliette, tão conhecidas, tão opostas e tão 

intimamente ligadas à dualidade de vítima e libertina que existe nas personagens sadeanas. 

Justine e Juliette são perfeitos exemplos de como o gênero feminino foi elaborado 

literariamente por Sade, assim recorremos a elas para explicar as personagens femininas do 

Marquês. 

 Justine é a protagonista da obra Justine ou Os Infortúnios da Virtude, de 1791, um 

clássico do Marquês. Justine é virtuosa, pura, guiada pela religião tão detestada por Sade. 

Justine é a representação completa da vítima e sua vida é repleta de infortúnios devido a esta 

posição. 

 De acordo com Angela Carter: “Justine is a good woman in a man’s world”.
90

 Justine é a 

mulher virtuosa num mundo no qual homens construíram mulheres como ela como seres 

inferiores à eles e a personagem segue as regras dos homens como lhe é exigido. Ela é uma 

mulher religiosa que carrega a herança de Eva, então nem isso ameniza o sofrimento da sua 

vida. Tudo o que ocorre com Justine é por ser uma mulher e a forma com a qual lida com a 

sua situação, permanecendo no papel de vítima porque é virtuosa. O mundo sempre a está 

punindo, ela está sempre caindo em desgraça, porém nunca deixou de seguir nenhuma lei e 

muito menos desobedeceu os mandatos da religião. Seu único erro foi ter nascido mulher num 
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mundo de homens, sendo a mulher que aquele mundo definiu e de quem se exige esta posição 

de vítima, desta forma, não existe um motivo para que ela mude, ela apenas aceita de maneira 

passiva todos os infortúnios que estão sempre em seu caminho. Segundo Carter: 

 

Always the object of punishment, she has commited only one crime and that 

was an involuntary one; she was born a woman, and, for that, she is 

ceaselessly punished. The innocent girl pays a high price for the original 

imaginary crime of Eve, just as Saint Paul said she should.
91

 

 

 Se o destino de Justine e de tantas outras mulheres vítimas se explica pela organização 

de uma sociedade patriarcal isto não é se deu por exigência da natureza, mas porque os 

homens criaram este mundo. Se Justine passou pelo que passou por ser mulher não é por um 

mandato discursivo de Sade, mas sim pelas leis da sociedade. O Marquês nada mais fez do 

que mostrar em extremo o que acontecia com as mulheres que aceitavam a virtude imposta 

artificialmente a elas. A virtude empurrava as mulheres para situação de vítimas.  

 Para a personagem a virtude está intimamente ligada à sexualidade. A abstinência 

sexual é sinônimo de virtude e mesmo a perda da virgindade ter sido fruto de um abuso e não 

de sua vontade a isentava do pecado. É interessante notar que isto está relacionado à 

construção da feminilidade da época, pois a castidade era um valor essencial às mulheres de 

forma que:  

For Justine’s conception of her virtue is a specifically feminine one in that 

sexual abstinence plays a large part in it. In commom speech, a ‘bad boy’ 

may be a thief, or a drunkard, or a liar, and not necessarily a womanizer. But 

a ‘bad girl’ always contains the meaning of a sexually active girl and Justine 

knows she is good because she does not fuck. When, against her will, she is 

fucked, she knows she remains good because she does not feel pleasure.
92

  

 

 Contudo, Justine extrapola seus limites de vítima. Ao aceitar as punições de sua vida 

de uma forma extrema, sem ao menos entender porque estava passando por todas aquelas 

punições, Justine adquire uma característica importante aos libertinos: a apatia. Ela se torna 
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apática ao próprio sofrimento e aos acontecimentos de sua vida, ela sabe que é virtuosa, mas 

sabe que o sofrimento continuará acontecendo, ela continuará sendo alvo de torturas que 

teoricamente não deveria sentir, então se torna apática a tudo, devido ao excesso de 

sofrimento e virtude.  

 E esta não é a única ambiguidade desta personagem. Por toda sua vida, Justine se 

considera humana e se recusa a ser um objeto, ela é uma mulher virtuosa não um pedaço de 

carne como as outras mulheres, mas é esta virtude que ela tanto estima que a torna vítima, ou 

seja, a mulher objeto. Como apontado por Carter: 

 

To be the object of desire is to be defined in the passive case. 

To existe in the passive case is to die in the passive case – that is, to be killed. 

This is the moral of the fairy tale about the perfect woman. 

Paradoxically, Justine’s only triumph is her refusal to treat herself as a thing, 

although everybody she meets does. Since this awareness of herself is not 

shared by anybody else, it remains a victory in a void.
93

  

 

 Isto significa que embora não se trate ontologicamente de um objeto, no mundo dos 

homens é essa definição objetal que a leva a ser vítima, sua vitória é apenas para si mesma, 

sua virtude só satisfaz a si mesma. Ninguém é testemunha desta virtude, a não ser ela mesma. 

Aí temos o eterno paradoxo de Justine e de outras mulheres da sua época: ser a mulher 

perfeita aos olhos da sociedade ao mesmo tempo em que é a mulher perfeita para ser vítima. 

 No extremo oposto, temos a libertina, a irmã de Justine, Juliette, a protagonista do 

romance Juliette ou as Prosperidades do Vício, publicado entre 1791-1801. Apesar de tão 

radicalmente diferentes uma não pode ser separada da outra, pois são complementares: 

 

The life of Juliette exists in a dialectical relationship to that of her sister. The 

vision of the inevitable prosperity of vice, as show in her triumphant carrer, 

and the vision of the inevitable misfortunes of virtue that Justine’s life offers 

do not cancel one another out; rather, they mutually reflect and complement 
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one another, like a pair of mirrors. Each story has the same moral, offered at 

many levels, which may be summed up as: the comfort of one class depends 

on the misery of another class.
94

  

 

 Ou melhor, para que o libertino haja ele precisa de sua vítima. O sofrimento de um é 

prazer de outro e aqui temos duas faces de um mesmo gênero num mundo masculino. 

 A grande diferença entre as duas personagens, assim como das mulheres vítimas 

versus as mulheres libertinas do Marquês é o fato de que a segunda recusa a feminilidade 

social , ao contrário da primeira, que se entrega totalmente a ela. Como já apontado o libertino 

recusa a sociedade, logo recusa as suas construções e é isto que a mulher libertina faz. Ao 

abandonar toda a construção social que tem por fundamento diferenciar o homem e a mulher e 

justificar a hierarquia de gênero, a mulher pode até mesmo ter outra vivência de classe como, 

por exemplo, o fato de Juliette ter sido rica e bem sucedida.  

 Juliette não foi feita para sofrer, ela faz sofrer. Ela vive por si e pelo seu prazer, como 

uma mestra libertina ela procura suas vítimas e alimenta seu egoísmo e vício. Ela comete 

todos os crimes que sua irmã virtuosa se recusa a cometer. 

 Ela é o símbolo da natureza sadeana, pois sua vida se iniciou no convento onde ela e 

sua irmã passaram a infância, sendo rodeadas pela moral cristã e as leis socialmente 

construídas. Elas eram indivíduos do pacto, porém a natureza é sempre mais forte e quando 

ela chama Juliette, ela se entrega aos vícios que são inatos. Assim, ela acaba por representar 

fielmente todos os elementos detalhados anteriormente. A heroína deste romance é a mulher 

libertina que representa a ruptura radical com o modelo social de mulher. Ela encarna o 

estereótipo feminino construído por Sade: a mulher sadeana.  

 A mulher sadeana se encontra livre das convenções sociais. Ela não se encaixa de 

forma alguma no modelo que estava sendo defendido durante o contexto. Não vai só contra a 

mulher anjo, bondosa, delicada e com atributos pertinentes ao mundo dos homens, como 

inverte tal modelo. 
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 Para a mulher sadeana não existe uma natureza boa e que a leve à agradar e também 

não necessita de tutela. Esta mulher, seguindo as pulsações de sua natureza – que é regida 

pela maldade assim como a de todo libertino – vai se consumir pelos seus vícios, buscar o 

prazer e cometer seus crimes, sempre sendo independente da sociedade. Podemos pensar que 

essa mulher idealizada pelo autor profana a mulher que se tornará um símbolo de inúmeros 

românticos. 

 Outro ponto que deve ser salientado se diz à natureza feminina em si. O francês, assim 

como outros pensadores de seu período, se empenha em pensar a natureza dos indivíduos, e 

em inúmeras reflexões o que justificava a desigualdade entre o homem e a mulher era o 

estado de natureza de cada um. Aqui temos uma mesma natureza que controla o homem e a 

mulher, ela sussurra ao ouvido dos dois, contudo, ela é muito mais voraz nas mulheres, sendo 

assim, estas transpiram muito mais a maldade e se desatrelam à toda e qualquer ideia que 

coloque a mulher enquanto um indivíduo bom e voltado para as ações condizentes com a 

moral do contexto. 

 Como uma boa libertina, a mulher que Marquês de Sade nos oferece é uma ateia. Para 

ela deus não está morto, deus nunca nem ao menos existiu e ela nada lhe deve, assim como 

também não possui nenhum vínculo com as instituições que o cultuam. Sua lealdade é com a 

natureza que tanto tenta alcançar, suas ações não se dão ligadas ao plano do divino e sim 

todas elas na carne. É na carne que ela sente o prazer e é na carne que ela tem o seu crime. A 

mulher sadeana, assim como os outros personagens libertinos representados na obra do autor, 

não só desacredita em deus, como também sempre faz questão de mostrar seu ódio por essa 

quimera social, sempre blasfemando com deboche e usando todos os artifícios possíveis pra 

confrontar não só a entidade como aqueles que o seguem. 

 É uma personagem dotada de complexidade e Juliette é seu símbolo maior. Contudo, 

em A Filosofia na Alcova, temos essa representação feminina sendo trabalhada, assim como o 

papel de vítima sendo construído pelo Marquês, mas acima de tudo, é em tal obra que Sade se 

propõe a nos ensinar como alcançar o ideal de mulher libertina e as características que ela 

possui. 
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3. A FILOSOFIA NA ALCOVA OU OS PRECEPTORES IMORAIS 

“Em todos esses séculos, as mulheres têm servido 

de espelhos dotados do mágico e delicioso poder 

de refletir a figura do homem com o dobro do seu 

tamanho natural. Sem esse poder, a Terra 

provavelmente ainda seria pântano e selva.”
95

 

 

 Publicado em 1795, A Filosofia na Alcova ou os Preceptores Imorais é seguramente 

uma das obras sadeanas mais expressivas por expressar o conjunto das ideias do autor com 

todo seu potencial escandaloso. O escândalo não se refere aos atos que podem ser demasiados 

violentos para leitores desavisados, afinal as ações descritas neste livro podem ser 

consideradas menos chocantes das que são narradas no livro 120 Dias de Sodoma (1785), por 

exemplo. O que causa espanto e mesmo escândalo no livro de 1795 são os seus personagens, 

que representam as concepções de Sade sobre o que é um libertino, bem como os conceitos de 

sua filosofia, apresentados sem nenhuma amenidade. A Filosofia na Alcova é um livro direto, 

sem subterfúgios. É a antologia da libertinagem, com o ser humano exposto em sua maldade.  

 O Marquês desenvolveu os elementos de sua filosofia em todas as suas obras, mas 

nenhuma obra abraçou todo o pensamento sadeano da forma com esta o fez, pois não se trata 

apenas de uma narrativa baseada na filosofia de Sade, afinal a obra tem um caráter 

pedagógico: ensinar como se tornar um libertino.  

 

Voluptuosos de todas as idades e de todos os sexos, a vós somente ofereço 

esta obra; nutri-vos de seus princípios, eles favorecem vossas paixões; e essas 

paixões, com que estúpidos e frios moralistas tentam vos horrorizar, são 

apenas os meios que a natureza emprega para fazer o homem atingir as metas 

que traçou para ele. Não ouvi senão essas paixões deliciosas: sua voz é a 

única que pode vos conduzir à felicidade.
96

 

 

  A obra converge com os romances modernos no sentido de não ser uma literatura de 

evasão, mas sim ter uma função pedagógica. Os romances, mesmo sendo ficcionais, apelavam 

à realidade e ao leitor de forma individual, para que este refletisse sobre a narrativa tronando-

a parte de uma reflexão sobre si próprio e o ajudasse a se aperfeiçoar – no caso de Sade o 
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aperfeiçoamento se daria quando o indivíduo se tornasse um libertino, seguindo o impulso da 

natureza. 

 Há uma dedicatória de Sade aos seus leitores, na qual ele os instiga a se distanciarem 

do moralismo e se alimentar das paixões. Sade pede a total falta de resistência ao que a 

natureza designa ao ser humano. Devemos salientar que a libertinagem não possui nem idade 

e nem gênero, todos são convidados por Sade para participar de sua aula libertina. Prossegue 

então com sua chamada: 

 

Mulheres lúbricas, que a voluptuosa Saint-Ange seja vosso modelo; segui seu 

exemplo, desprezando tudo quanto contraria as leis divinas do prazer, que a 

acorrentaram durante toda a vida. 

Moças tanto tempo contidas em laços absurdos e perigosos de uma virtude 
quimérica e de uma religião nojenta, imitai a ardente Eugénie; destruí, 

pisoteai tão rapidamente quanto ela todos os ridículos preceitos encurralados 

por pais imbecis  

E vós, amáveis devassos, que desde a juventude, não tendes outros freios que 

vossos desejos e outras leis que vossos caprichos, que o cínico Dolmancé vos 

sirva de exemplo. ide tão longe quanto ele, se, como ele, desejardes trilhar os 

caminhos de flores que a lubricidade vos prepara. Convencei-vos em sua 

escola que, só estendendo a esfera de seus gostos e de suas fantasias, só 

sacrificando tudo à volúpia, o infeliz indivíduo denominado homem e jogado 

a contragosto neste triste universo conseguirá semear algumas rosas sobre os 

espinhos da vida.
97

 

 

  A partir dos três personagens – que são centrais em sua narrativa – ele se dirige a três 

diferentes públicos: primeiramente as mulheres, que serão ensinadas pela Madame de Saint-

Ange, as jovens que terão em Eugénie o seu exemplo e por fim Dolmancé, um mestre 

libertino, que se relaciona ao público masculino. A narrativa abrange ensinamentos para estes 

grupos e assim segue o manual da libertinagem. 

 Para compreendermos a obra devemos antes tratar de sua estrutura. A Filosofia na 

Alcova consiste em um livro dividido em sete diálogos, contudo, entre o quinto e o sexto há 

dois capítulos sobre a personagem Dolmancé, referente à religião e aos costumes. Estes dois 

capítulos são muito importantes, pois formulam não só críticas à religião e aos costumes, mas 

fazem reflexões acerca da política e da sociedade, sempre atrelando a ideologia de Sade ao 

republicanismo crescente no contexto. 
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 Estes diálogos contam sobre uma reunião na residência de Madame de Saint-Ange 

onde ela, seu irmão e o libertino Dolmancé se unem para educar uma jovem virgem que Saint-

Ange conheceu no convento, mas que afirma ter uma inclinação para a vida libertina. Os 

diálogos se iniciam com Saint-Ange contando para seu irmão, Cavaleiro de Mirvel, seus 

planos para as horas que seguiam. A ideia de instruir a jovem parte de Saint-Ange, mas 

Dolmancé, um grande libertino que tinha estreitas relações com Mirvel, junta-se também ao 

plano. . Além destas personagens são apresentados mais duas: o jardineiro Agostinho, que 

participa de alguns atos, e a mãe de Eugénie, Madame de Mistivel.  

A obra segue o processo do aprendizado de Eugénie, sempre associando a teoria com a 

prática, ou seja, os diálogos e o sexo, que tem lugar central na filosofia sadeana. O 

fechamento deste processo é o crime libertino cometido pela jovem aprendiz, o ato final que 

simboliza a ruptura com a vida social e a sua transformação em uma libertina. É no crime que 

Eugénie demonstra a articulação das ideias com a vida prática e o quanto absorveu os 

ensinamentos de Saint-Ange e Dolmancé. 

 Nosso intuito é analisar de que forma são construídos os estereótipos femininos na 

obra que se propõe a ser um manual também para as mulheres, logo, nossa análise se pautará 

nas personagens de Saint-Ange, Eugénie e Madame de Mistival. Porém, para entendermos 

Sade, é preciso entender sobre o espaço onde o aprendizado se passa, local que tem uma 

íntima ligação com as personagens femininas na obra: a alcova. O título da obra já diz sobre a 

importância da alcova. É o espaço primordial do prazer libertino, como se fosse uma sala de 

aula onde se alinharão a teoria e a prática. 

A alcova é um pequeno cômodo onde se encontra o leito, localizada entre o salão e o 

quarto. Localiza-se exatamente entre a conversação e o ato, por isso é perfeita para a união 

dos dois. É um ambiente íntimo, seguro, fechado, restrito e acima de tudo é o quarto 

feminino. Tudo o que ocorre dentro da alcova é apenas permitido para quem adentra este 

espaço, ali o que está fora já não importa mais. A alcova não é um salão, logo não é publica, 

ela é um sinônimo de local privado, porém estar na alcova também não extrapola os limites da 

intimidade, que seria o quarto particular. Sendo assim, torna-se perfeita para o ato libertino, 

isolada do público indesejado, ao mesmo tempo acolhedora aos convidados. 

 Neste espaço os valores libertinos são ensinados assim como praticados. Ali ocorrem 

debates e experiências, definido por Vênus Brasileira Couy como um laboratório, é o local da 

pedagogia libertina. Segundo a autora: 
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A alcova torna-se, portanto, refúgio, esconderijo, escola, “o liceu onde será 

dado o curso” (SADE, 2003, p. 25), ninho de demonstração, onde “a bela 

criança” terá “as primeiras aulas de libertinagem”. (SADE, 2003, p. 27) Na 

alcova, as personagens sadianas podem, então, ficar à vontade para filosofar, 

dissertar e, sobretudo, colocar em prática os atos libertinos, como no 

convento em Saint-Maries-des-Bois ou em Os 120 dias de Sodoma (SADE, 

2006), onde tudo se passa na reclusão do castelo em Silling.
98

 

 

 A primeira cena acontece quando ao adentrar na alcova de Madame de Saint-Ange a 

jovem Eugénie nos empresta seus olhos para conhecermos um pouco do ambiente onde se 

encontram: 

EUGÉNIE - Oh! Que delicioso ninho! Mas para que tantos espelhos? 

SAINT-ANGE - Isso é para que, refletindo as posições em mil sentidos 

diversos, eles multipliquem ao infinito os mesmos prazeres aos olhos das 

pessoas que as observam neste divã. Nenhuma das mais lidas partes dos dois 

corpos se esconde, tudo fica em evidência, dir-se-iam grupos diversos que o 

amor encadeia, quadros deliciosos que excitam a lubricidade e servem para 

completá-la. 

EUGÉNIE - Que maravilhosa invenção!
99

 

 

 Eugénie admira a alcova e nota elementos especiais dentro dela, elementos que Saint-

Ange revela serem especialmente preparados para os atos libertinos. A alcova não é um lugar 

qualquer, ela exige uma construção para ser auxiliar do libertino, não é apenas o lócus do ato 

por coincidência, mas sim foi preparada para ser o melhor lugar possível para intensificar o 

prazer. Sendo assim, ela não é um lugar qualquer, ela e o libertino têm uma relação 

extremamente íntima. Contudo, a alcova se torna ainda um espaço mais importante para a 

mulher. 

 No que se refera à alcova, ela é um quarto feminino por sua definição. Além de ser 

ligada ao libertino é ligada à mulher. É um espaço feminino e ali a mulher exerce seu poder. 

Saint-Ange, por exemplo, dá as lições de Eugénie em sua alcova que é construída da forma 

que ela idealizou, da forma que ela considera que o prazer pode ser aumentado, assim como 

ela permite acesso ao local, é ela quem convida Eugénie a entrar ali, são os criados dela que 

entram ou não. 
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 A alcova de Saint-Ange é sua segurança. Mesmo que socialmente, enquanto libertina, 

precise usar a máscara da falsidade para sua segurança e para efetivar seus crimes, na alcova 

ela pode ser ela mesma junto de outros libertinos que estão em sua companhia. Então, é 

fundamental que pensemos a sala de aula selecionada por Sade, o espaço tão caro aos 

libertinos, como o local onde a mulher exerce o seu poder. Na alcova uma mulher educa a 

outra. Não é apenas Dolmancé que é o mestre, pois Saint-Ange também impõe seus desejos e 

filosofa. 

As hierarquias que se reproduzem na alcova são as mesmas incentivadas por Sade, os 

libertinos versus as vitimas, e Saint-Ange, a senhora da alcova em momento algum se presta a 

ser uma vítima. Ao contrário, ela é a mestra, ela é quem pensa na conversão de Eugénie e 

durante a narrativa vai desempenhar o papel perfeito como exemplo não só para a sua aluna, 

mas também para todas as mulheres leitoras deste manual sadeano. 

 

3.1. MADAME DE SAINT-ANGE, A LIBERTINA 

 

 A primeira personagem feminina com qual temos contato é Madame de Saint-Ange 

num diálogo com seu irmão. Saint-Ange é a caracterização da mestra libertina na obra, ao 

lado de Dolmancé. Madame de Saint-Ange, uma mulher em seus vinte e seis anos, é uma 

típica aristocrata libertina. É casada, tem suas posses e usa da máscara da falsidade para 

construir uma vida aceitável perante a sociedade, iludindo os que estão ao seu redor, sempre 

procurando por suas vítimas. Seu casamento nada significa para si, é apenas um acordo entre 

ela e um senhor rico, também libertino. Ela realiza os desejos dele e tem a liberdade para 

viver sua vida independente do marido. Sucumbiu ao voraz chamado da natureza já muito 

jovem ao lado de seu irmão – com quem mantém uma relação incestuosa – e desde então 

busca cumprir tudo o que sua natureza lhe pede, desde as mais loucas fantasias sexuais até 

crimes como o assassinato de sua própria mãe. 

 No que diz respeito à Eugénie, a conheceu num convento, quando ela revelou seu 

impulso de ceder à natureza, se aproximando pessoalmente e sexualmente de Saint-Ange. 

Naquela ocasião nada conseguiram fazer, então para efetivarem seus desejos e para Saint-

Ange auxiliar a jovem na vida que buscava, a aristocrata seduziu o pai de sua nova amiga para 

conseguir passar dias a sós com ela e então cuidar de sua educação. 
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 Seguindo a lógica da dedicatória de Sade ela é o exemplo de mulher para o Marquês, 

ela devia servir como modelo de ação para as mulheres. É nela que as mulheres deviam se 

inspirar e seguir os passos. Todas as características ligadas ao feminino estão nesta 

personagem. .  

A primeira definição de Saint-Ange é enunciada por ela mesma: 

 

Aos vinte e seis anos, já deveria ser devota, mas não passo da mais devassa 

de todas as mulheres... Não se faz ideia do que posso conceber e de tudo o 

que seria capaz. Imaginava que me apegando às mulheres, eu teria juízo; que 

meus desejos, concentrados em meu sexo, não se expandiriam para o vosso. 

Projetos quiméricos meu caro; os prazeres de que queria privar-me se 

ofereceram ao meu espírito com mais adordor ainda, e compreendi que, 

quando se nasce como eu para a libertinagem, é inútil querer se impor freios: 

os ardentes desejos logo os fazem aos pedaços.
100

 

 

 Nesta reflexão sobre si observamos o conflito entre o modelo social de mulher e o que, 

segundo Sade, ela acabou por ser a partir do desejo da natureza. A personagem até mesmo 

mostra que houve tentativas de conter o que a natureza lhe pedia, buscou se manter no 

controle, mas o chamado foi muito mais intenso e ao compreender a verdade sobre si passou a 

seguir os desejos naturais. 

 A palavra nascer na fala da libertina é algo de grande importância. Alguém nasce em 

sua condição natural, estes desejos não são criados nem moldados por uma socialização, mas 

são inatos. Tudo o que se relaciona à personagem vem de sua condição natural. O exemplo 

que Sade dá para as mulheres é o de alguém que se entregou à sua própria natureza, sendo 

assim, ele estaria expondo em seu modelo feminino o cerne de uma mulher, a sua verdade 

segundo o que ele entendia por natureza. Saint-Ange não deve nada à sociedade, à religião ou 

a qualquer outra tradição, só interessava o que a natureza exigia da mulher. E o que a natureza 

exigia da mulher, segundo o Marquês? 

 Primeiramente, já em sua definição temos a sexualidade livre. A mulher libertina – 

assim como o homem – não se define pela heterossexualidade ou a homossexualidade. Os 

atos associados à qualidade de cada um são centrais no prazer sadeano, não existem 

limitações de gênero e isso se reflete em suas personagens. Madame de Saint-Ange se envolve 

com homens e mulheres, assim como Dolmancé – mesmo que tenha preferência por homens. 
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Seu interesse por Eugénie se dava desde o convento e acentua-se nos dias de aprendizado da 

jovem. Contudo, é de extrema importância enfatizar que o envolvimento com homens e 

mulheres na narrativa de Sade é estritamente sexual, é apenas pelo prazer, sem nenhuma 

afetividade, visto que esse é um conceito totalmente abominado pelo Marquês. O que importa 

é o prazer independente da forma e dos sentimentos. 

 Contudo, não é como se Sade colocasse o gosto pelo mesmo gênero dentro da 

categoria do ideal. O autor considera até mesmo enquanto um defeito, mas mesmo como um 

defeito é produzido pela natureza e não existe nenhuma justificativa para que um ser humano 

se sinta no direito de criticar algo criado por ela, que lhe é superior. Na fala do Cavalheiro de 

Mirvel podemos compreender melhor a concepção do autor: 

 

MIRVEL - Não te esconderei nossas extravagâncias. És espirituosa o 

bastante para não censurá-las. De fato, gosto de mulheres; só me entrego a 

tais gostos bizarros quando um homem amável me determina a isso. Não há 

nada então que eu não faça. Longe de mim esta arrogância ridícula que 

autoriza nossos jovenzinhos frívolos a responder com bengaladas 

semelhantes propostas. Pode o homem dominar seus gostos? Deve-se 

lastimar aqueles que possuem gostos singulares, mas jamais insultá-los: seu 

erro vem da natureza; eles não são mais responsáveis de vir ao mundo com 

gostos diferentes do que somos em nascer capengas ou bem-feitos. Aliás, um 

homem vos diz algo desagradável quando demonstra o desejo de desfrutar de 

vós? Claro que não, é um cumprimento que vos faz. Por que então responder 

por injúrias ou insultos? Só os tolos pensam assim. jamais um homem 

razoável falará desta matéria diferente do que faço. Mas o mundo é povoado 

por idiotas completos que sentem desrespeitados quando lhes confessamos 

que são talhados para os prazeres, e que, gastos pelas mulheres, sempre 

ciumentas com o que possa ameaçar seus direitos, imaginam-se os Dom 

Quixotes desses direitos vulgares, brutalizando aqueles que não reconhecem 

toda sua extensão  

SAINT-ANGE - Ah, meu amigo, beija-me! não seria meu irmão se pensasses 

de outro modo[...]
101

 

 

Saint-Ange não só está de acordo com o pensamento do irmão como se orgulha dele. 

Este é um ponto diferente na perspectiva feminina de Sade. Muito do que se dizia socialmente 

sobre as mulheres estava ligado ao fato de serem parceiras exclusivamente de um homem e 

reprodutoras. Elas deveriam ser tuteladas pelos homens sendo frágeis por sua função, contudo 

para Sade a mulher não necessita de tutela, visto que o seu único guia é a natureza. A mulher 
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não está fadada apenas a viver apenas com um homem, podendo não só usufruir de ambos os 

sexos como até mesmo apenas por outras mulheres, mesmo que não seja idealmente o que a 

natureza tende a produzir. É importante salientar que não existia no contexto um discurso 

clínico e jurídico sobre as relações homossexuais, contudo a função social da mulher tinha 

lugar complementar ao do homem, esse papel da mulher acaba por perder seu sentido, visto 

que não haver a exclusividade da relação heterossexual. 

 Essa diferenciação nas reflexões de Sade se acentua ainda mais quando trata da 

gravidez, algo sempre tão importante e central aos modelos femininos. Para o Marquês a 

procriação não tem importância alguma e “uma linda mulher só se deve ocupar em foder e nunca em 

gerar”
102, como diz Madame para sua aprendiz. Não existe nenhum vínculo entre a mulher e a 

gestação que deva ser preservado, muito ao contrário, no pensamento sadeano a gestação é 

não só desnecessária como alvo de horror. Nas lições a Eugénie, Madame de Saint-Ange – 

junto de Dolmancé – ensina todas as artimanhas para não engravidar como, por exemplo, o 

coito interrompido e há até mesmo uma exaltação do sexo anal, visto ser um método 

extremamente eficaz para continuar obtendo prazer e sem nenhum risco de acabar 

engravidando. Todo esse pensamento se constrói com base na ideia de sexo apenas por prazer 

e também porque a reprodução não é uma finalidade da natureza, multiplicar o insignificante 

ser humano de nada importa para ela, ou segundo a própria Madame: 

 

SAINT-ANGE - Não imagines, pobre louca, que haja o menor mal em 

proceder assim, desviando do grande caminho a semente do homem, porque a 

procriação de modo nenhum é a finalidade da natureza; ela apenas a tolera. E, 

sê a inimiga jurada dessa fastidiosa procriação, desviando sem cessar, mesmo 

no casamento, esse pérfido licor cuja vegetação só serve para nos estragar as 

cinturas e embotar em nós as sensações voluptuosas, fazendo-nos murchar, 

envelhecer e perturbando nossa saúde. Faze com que teu marido se acostume 

a essas perdas. Oferece-lhe todas as vias que possam afastar a homenagem do 

tempo. Dize-lhe que detestas crianças e implora-lhe que jamais faça em ti. 

Observa bem este ponto, querida, pois confesso ter pela procriação tal horror 

que eu deixaria de ser tua amiga no mesmo instante em que engravidasses. 

Se, no entanto, esta desgraça ocorrer a contragosto, previne-me nas primeiras 

sete ou oito semanas, farei com que escorras isso suavemente. Não receies o 

infanticídio, crime imaginário; somos sempre senhoras do que trazemos no 

ventre, e não fazemos mal pior destruindo essa espécie de matéria do que 

purgando outras com medicamentos quando necessitamos disso. 

EUGÉNIE - E se a criança já estiver formada?  
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SAINT-ANGE - Mesmo que estivesse no mundo, somos sempre senhoras de 

destruí-la. Não há sobre a face da Terra nenhum direito mais certo do que o 

das mães sobre seus filhos; Não existe nenhum povo que não tenha 

reconhecido essa verdade: ela está fundada na razão, nos princípios..
103

 

 

 O ser humano não só é insignificante aos olhos da natureza – ao ponto de que ela 

nunca se esforçaria para incentivar sua multiplicação ou se importaria com sua morte – como 

também não podemos esquecer que o propósito da natureza não é a criação, mas o caos, então 

a natureza pretende apenas destrói, nunca cria. Criar é ir contra tudo o que é necessário para 

conseguir chegar até ela, fere a verdade do ser humano, logo a reprodução, como as próprias 

crianças geradas, são alvo de nada mais que ojeriza. 

 Segundo Madame de Saint-Ange não só se deve evitar a gravidez, mas caso ele ocorra 

é um direito incontestável da mulher se livrar de seu produto, seja com um aborto, seja até 

mesmo com o infanticídio. A mulher tem poder sobre o próprio corpo e sobre o próprio filho, 

é ela quem decide o que ocorrerá, visto que para a natureza isto pouco importa e até mesmo 

contribui para a destruição primordial. 

 Saint-Ange é um exemplo de mulher que passou duas vezes pelo aborto. Vemos no 

pensamento de Sade uma inversão do valor social da gravidez. Aqui ela não é mais 

fundamental para legitimar todo um sistema que coloca a mulher numa posição 

hierarquicamente inferior ao homem, a mulher já não é o ser frágil que necessita de proteção 

por conta de sua função natural, nada mais disso vale, o que vale é o que a natureza quer da 

mulher: o prazer e a destruição. 

 Entretanto, se a reprodução não é a finalidade da mulher, qual seria? É simples, a 

finalidade da mulher parte como a de qualquer outro indivíduo criado pela natureza, alcançar 

os prazeres, praticar os crimes e o mal elevado ao máximo. Além disso, ela deve sempre estar 

pronta para servir ao prazer, é essa sua função, o prazer. Nada pode lhe atrapalhar com relação 

a isso, nada é mais importante. Porém, no que se refere às mulheres, elas acabam por ter um 

papel diferenciado dentro da obtenção dos prazeres. 

 Para Sade as mulheres sempre devem estar prontas para se entregar, não existindo a 

possibilidade de negação caso alguém a queira, até mesmo a força deverá ser usada caso se 

neguem a ser um objeto de prazer. O papel da mulher é sempre atender ao desejo de todos os 
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homens – tanto que se posiciona contra o casamento, visto que ela não deve ser limitada a um 

homem só. Um dos pontos expressos pelo libertino é que dentro da nova república que 

entraria em vigor deveriam existir leis que obrigassem todas as mulheres a se prostituírem, 

para que o homem que a desejasse a tivesse e assim funcionaria a função da mulher em seu 

sistema: 

Para defender-se, as mulheres podem apelar em vão ao puder ou à 

sua ligação com outros homens; esses meios quiméricos são nulos; vimos 

antes o quanto o puder é um sentimento artificial e desprezível. O amor, que 

podemos chamar de loucura da alma, não possui mais títulos para legitimar 

sua constância. Não satisfazendo senão a dois indivíduos, o ser amado e o 

amante, não pode servir à felicidade dos outros; e foi para a felicidade de 

todos, não para uma felicidade egoísta e privilegiada, que nos foram dadas as 

mulheres. Todos os homens têm um direito de gozo idêntico sobre todas as 

mulheres. Não há só um homem que, diante das leis da natureza, possa exigir 

sobre uma mulher um direito único e pessoal. A lei que obrigará a se 

prostituírem quando quisermos, nas casas de deboche que há pouco 

mencionamos, que as obrigará a frequentá-las, punindo-as caso se recusem a 

isso, será uma lei das mais equitativas e contra a qual nenhum motivo 

legítimo ou justo poderia reclamar.  

Um homem que queira gozar de uma mulher ou de uma garota 

qualquer poderá, se as leis que promulgais são justas, intimá-las a comparecer 

a uma dessas casas de que falei; e lá, sob a salvaguarda das matronas desse 

templo de Vênus, ela lhe será entregue para satisfazer, com igual humildade e 

submissão, todos os caprichos que lhe agradar, por mais estranhos e 

irregulares que possam parecer; pois não há nenhum que não esteja na 

natureza, nenhum em favor do qual ela não se confesse [...]
104

 

 

 Em seu sistema Sade aponta uma peculiaridade sobre a natureza feminina que é o fato 

de as mulheres terem uma natureza muito mais aflorada do que nos homens. Visto que a 

natureza sadeana é cercada pela maldade, estereótipos de bondade e doçura ligados aos 

estereótipos do belo sexo não se enquadram em seu pensamento. Sendo assim, na obra é 

afirmado que as mulheres possuem “inclinações muito mais violentas para os prazeres da luxuria”
105

 e é 

de direito das mulheres os satisfazerem da forma como quiserem, ou seja, ao mesmo tempo 

em que são obrigadas a servirem ao prazer quando os homens quiserem, elas têm o direito de 

satisfazer os seus desejos – mais vorazes que os dos homens – da forma que lhes for 

necessária. Em suas reflexões acerca da república sexual, incentiva a existência de casas 

destinadas à libertinagem feminina e devem ser livres dos julgamentos da sociedade moldada 

por costumes que as prendem e limitam. Sem nenhuma censura e limitação, as mulheres 
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devem se satisfazer e mesmo quando por acaso acabem tendo alguma consequência como a 

gravidez, por exemplo, elas podem interromper ou dar o rumo que quiserem para a criança. 

Sade afirma que este é o elemento crucial para a libertação da mulher: 

 

 [...]Sexo encantador, sereis livre! E como os homens gorazeis de todos os 

prazeres que a natureza tornou para vós um dever; e não sereis coagidas a 

nenhum. Deveria a parte mais divina da humanidade submeter-se aos ferros 

da outra? Ah quebrai-os! A natureza o quer; não tenhais outros freios senão 

os de vossas inclinações, outras leis senão os vossos desejos, outra moral que 

não seja a da natureza. Não vos deixeis languescer tanto tempo nesses 

bárbaros preconceitos que murchavam vossos encantos e escravizam os 

impulsos divinos de vossos corações. Sois livre como nós, e o caminho dos 

combates de Vênus está aberto ara vós, assim como para nós; não temais 

absurdas censuras; o pedantismo e a superstição foram aniquilados. Ninguém 

mais vos verá corar devido aos vossos encantadores erros. Coroadas de 

mirtos e de rosas, a estima que concebermos por vós só levará em conta a 

maior extensão que vós mesmas permitirdes lhe dar.
106

 

 

 Segundo a reflexão do Marquês sobre a liberdade das mulheres, encontramos algo que 

nos parece contraditório, um paradoxo no qual elas devem ser livres para consumir seus 

próprios desejos, para não seguirem o papel de reprodutoras e não devem ser submetidas ao 

casamento, contudo a liberdade de escolher ou não praticar o ato sexual não é possível, pois 

não são propriedade de um homem, mas uma obra da natureza, não tendo o direito de se negar 

aos desejos do outro. Contudo, devemos analisar o que é o desejo e o que é a propriedade. 

Nenhuma pessoa pode ser propriedade de outra pessoa, uma mulher não deve ser de seu 

marido nem de seu pai, ninguém tem direito sobre ela, apenas ela mesma. Uma mulher não 

necessita ser tutelada e não deve ter um dono, ela tem todo o direito de ser livre assim como 

os homens, para Sade a mulher não é uma propriedade como uma casa ou um animal. Mas, no 

que diz respeito ao prazer é natural que a mulher sirva. Ela não é uma propriedade, mas deve 

cumprir o papel que a natureza lhe deu perante o prazer que é nunca se negar a dá-lo a 

alguém, assim como ninguém deve negar o prazer a ela. Nas palavras do próprio Marquês de 

Sade: 

Não venham dizer que me contradigo, aqui; é que, depois de afirmar que não 

fartas o direito de ligar a nós uma mulher, eu destruo esses princípios dizendo 

que temos o direito de constrangê-la; repito que tratamos do prazer e não da 

propriedade; não tenho direito de propriedade sobre uma fonte que encontro 

em meu caminho, mas tenho direito de nela saciar minha sede aproveitando 
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da água límpida que se oferece a meu destrate; assim também não tenho 

direito de propriedade sobre as mulheres, mas em função de meu prazer, 

posso constrangê-las a me satisfazerem caso queiram se recusar.
107

 

 

Obviamente que isto está relacionado à Saint-Ange. Ela é uma mulher casada, mas 

como já comentado, seu casamento é apenas um acordo, pois enquanto uma libertina que usa 

sua máscara social o casamento ainda era uma obrigação, mas se limita a isso. Seu marido e 

ela têm uma vida libertina, não se preocupam com o adultério ou a ideia de posse de um sobre 

o outro e muito menos possuem uma relação com base no amor ou em qualquer outro afeto, 

visto que enquanto libertinos tais sentimentos devem ser repudiados. Madame de Saint-Ange 

também exemplifica o que é uma mulher sempre disposta ao prazer, sempre pronta para 

satisfazer os que a procuram: 

SAINT-ANGE - Já estive num bordel. 

EUGÉNIA - O que significa isso? 

SAINT-ANGE - São casas públicas onde, mediante um determinado preço 

um homem pode conseguir mulheres jovens e bonitas, sempre prontas para 

satisfazerem todas as suas paixões. 

EUGÉNIE - E lá te entregastes, querida? 

SAINT-ANGE - Sim, trabalhando como puta. Durante uma semana inteira 

pude satisfazer as fantasias de vários devassos e conhecer gostos bem 

singulares. Por um princípio idêntico de libertinagem, como a célebre 

imperatriz Teodora, mulher de Justiniano, trepei nas esquinas, nos passeios 

públicos e joguei na loteria o dinheiro de toda essa prostituição.
108

 

 

 A personagem inverte inúmeros comportamentos socialmente esperados com relação 

às mulheres e não demonstra em qualquer momento se importar com o que é moralmente bom 

ou mau, usa sua máscara para conseguir consumar seus atos como todo libertino, seja para 

enganar a vítima, seja por proteção, mas nunca por consideração alguma à moral. Ela destrói 

os valores, tornando, por exemplo, bondosa um adjetivo abominável, ao mesmo tempo em 

que puta se torna um título de orgulho: 

 

EUGÉNIE - Como estou contente de ter sido a causa! Mas minha cara amiga, 

não entendi uma palavra que deixaste escapar. O que entendes pela expressão 

puta? Perdoa-me, mas como sabes, estou aqui para ser instruída.  
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SAINT-ANGE - Lindinha, chama-se deste modo as vítimas públicas do 

deboche dos homens, sempre prontas a se entregar ao temperamento deles ou 

ao seu interesse. São felizes e respeitáveis criaturas que a opinião difama, 

mas a volúpia coroa; e que, bem mais necessárias à sociedade do que as 

recatadas, têm a coragem de sacrificar, para servi-la, a consideração que esta 

sociedade ousa lhes tirar injustamente. Viam as que se sentem honradas com 

esse título! Eis as mulheres verdadeiramente amáveis, as únicas filósofas de 

verdade! Quanto a mim, minha cara, que há doze anos trabalho para merecê-

lo, asseguro-te que, longe de me escandalizar, ele muito me diverte. Ou 

melhor: asseguro-te que, chamem assim quando me fodem. Esta ofensa 

ferve-me a cabeça..
109

 

 

As prostitutas são para Madame de Saint-Ange motivo de orgulho e admiração tendo, 

segundo ela, trabalhado muito para conseguir este título que se tornou extremamente 

importante para ela. Em Sade a prostituta não só é alguém aceitável, mas tem um dos papeis 

mais centrais, visto que cumpre o papel natural da mulher e está intimamente ligada com o 

que a natureza clama ao indivíduo, que é o prazer. 

No pensamento sadeano o sexo intimamente ligado com a filosofia, logo como uma 

libertina Saint-Ange está sempre associado ao pensamento filosófico. Ela e Dolmancé não só 

levam Eugénie para o caminho do sexo, mas também para o caminho da filosofia intercalando 

o ato com as discussões para que a jovem tenha seu aprendizado bem sucedido. Podemos ver 

que em Sade a mulher deve ter o acesso ao pensamento tanto quanto o homem, pois não se 

pode ser libertino sem a filosofia. Isto se associa com as questões acerca da educação 

feminina presentes na época. Filosofia não era algo para as mulheres, muito menos refletir 

junto e ensinar filosofia para uma mulher. O belo sexo não deveria se ocupar com isso, campo 

cada vez mais restrito aos homens – mesmo que na prática isso não fosse efetivo. Na 

convicção d e Sade isto é impensável, visto que é exigido do libertino a filosofia. Só se pode 

seguir o exemplo de Saint-Ange articulando o discurso filosófico com a prática sexual.  

 Em relação às reflexões da aristocrata, um dos assuntos mais importantes para a 

personagem, como para Sade, é a discussão sobre a religião. Saint-Ange é uma ateia convicta. 

Tem horror à ideia de Deus e faz, junto a Dolmancé, ferrenhas críticas à religião e aos seus 

seguidores. 

Já no inicio dos diálogos, quando seu irmão e ela conversavam sobre Dolmancé antes 

dela conhecê-lo uma das questões mais valorizadas a seu respeito é ele ser ateu e desprezar 
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Deus e a religião. Durante a educação libertina de Eugénie a sua mestra lhe suplica que nunca 

mais recorrerá ao nome de Deus e que se libertará de tudo que a religião já tentou impor.  

 

DOLMANCÉ - Numa palavra, Eugénie, eis a história de Deus e da religião. 

Vede o caso que estas fábulas merecem e determinai-vos sobre o seu custo.  

EUGÉNIE - Minha escolha não é embaraçosa. Desprezo essas fantasias 

repulsivas. Inclusive esse Deus, a quem eu me ligava ainda por fraqueza ou 

ignorância, para mim agora não passa de um objeto de horror.  

SAINT-ANGE - Então jura-me que nunca mais irás pensar nele, te ocupar 

dele ou invocá-lo em nenhum instante de tua vida, e de não recorrer a ele 

enquanto viveres? 

EUGÉNIA, precipitando-se sobre o seio de Saint-Ange - Ah, faço este 

juramento nos teus braços! Não me é fácil ver que o que estás exigindo é para 

o meu próprio bem e que não querer que semelhantes reminiscências possam 

alguma vez perturbar minha tranquilidade?.
110

 

 

 Por fim, é claro que como uma perfeita libertina, Saint-Ange é adepta do crime. Não 

existe nenhum sentimento de piedade, a personagem tem sangue frio e uma mente calculista. 

Deixa claro para Eugénie que matou a própria mãe quando sentiu vontade. Ela não possui 

vínculos, seu irmão é mais amante do que alguém por quem tenha algum sentimento fraternal. 

Não tem sentimentos por seu marido e não poupou a própria mãe. Todas as características da 

construção do libertino de Sade se encontram em Saint-Ange. Em cada uma de suas ações os 

elementos da libertinagem são reconhecidas, perfeitamente encaixadas no sistema filosófico 

de Sade. 

 Ateia, filósofa, aberta a todas as formas de prazer sem julgamento, disposta a sempre 

dar o prazer, sangue-frio e desprezo pela moral que clama pela piedade e bondade, Saint-

Ange nos oferece o ideal de mestra libertina. Nas passagens em que mostra admiração por 

Dolmancé, visto que nos diálogos é tido como o mais puro libertino e não tendo ninguém que 

se iguale a ele, também é uma mestra, pode estar abaixo na hierarquia, mas nunca por ser uma 

mulher e sim pela experiência dele ser maior que a dela. Dentro das hierarquias ele é o único 

superior a Saint-Ange e também revela admiração por ela. É um contraste interessante com 

seu irmão, por exemplo, que ainda é inferior a ela, demonstrando isso inúmeras vezes ao 

controlá-lo, corrigindo e ensinando, principalmente por conta dele às vezes ainda se referir à 

moral ou tentar amenizar as formas de crueldade.  
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É importante salientar que sendo também uma mestra e sendo a dona da alcova, Saint-

Ange sempre deixa claro seus desejos e posicionamentos, até mesmo dando ordens a 

Dolmancé ou impondo sua vontade sobre a dele, mas nunca desrespeita seus ensinamentos e 

pensamentos por conta da hierarquia. 

 Aqui está o modelo feminino de Sade. A vítima não está associado ao feminino, a 

vítima está ligada a outras questões sociais, mas nunca ao fato de ser mulher. Madame de 

Saint-Ange, que o autor considera ser um exemplo a ser seguido pelas mulheres, é uma 

libertina das mais convictas, portadora dos conceitos complexos que ele formulou sobre a 

verdade do ser humano. O papel da personagem é demonstrar como uma mulher deve ser e 

como se distanciar do papel de vitima ao se entregar aos desejos da natureza, além de também 

ensinar jovens a serem como ela.  

 

3.2. EUGÉNIE, A APRENDIZ. 

 

 Eugénie, na dedicatória de Sade, é destinada as jovens. A personagem não segue 

apenas os exemplos de sua amiga, mas também os de Dolmancé. É nela que encontramos 

como uma novata deve se entregar ao ouvir o chamado da natureza. Eugénie pode ser um 

exemplo para jovens num geral, visto que é um indivíduo saindo da vida em sociedade e se 

tornando libertina, mas sendo uma personagem feminina ela possui suas particularidades e até 

mesmo o aprendizado direcionado para jovens independente de serem homens ou mulheres é 

um fato interessante a ser destacado na concepção sadeana. 

 “Eugénie é um monstro, que saiu melhor do que a encomenda”
111

 é uma das frases proferidas 

sobre a jovem por Madame de Saint-Ange ao final da narrativa. A jovem Eugénie é uma moça 

de quinze anos e é filha de um libertino e de uma mulher que preza pela moral e pela religião, 

contudo optou por se entregar aos chamados da natureza e assim iniciou uma amizade com 

Saint-Ange a quem pediu para ser sua discípula.  

  No decorrer da narrativa temos a passagem de uma virgem formada pelos 

ensinamentos da moral e de Deus – mesmo que já estivesse de certa forma distante de Deus e 

da religião – até ser iniciada como uma libertina cometendo o crime. Eugénie aprende ponto 
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por ponto sobre a vida de um libertino, tanto nos atos quanto na filosofia, assim como mostra 

a diferença entre seus pensamentos iniciais e os pensamentos de uma libertina que se tornou , 

coloca suas dúvidas em jogo e se mostra uma aluna dedicada, mesmo que em alguns 

momentos se sinta em dúvida, mas no final, vemos uma jovem completamente entregue. 

 A primeira informação que se tem sobre ela é por Saint-Ange, enunciando que 

Eugénie estará ali para ser educada. Também se sabe sobre seu relacionamento anterior com a 

aristocrata no convento. Este tipo de contato entre mulheres era bem presente na escrita de 

Sade, na verdade faz parte de uma natureza feminina, pois uma mulher deve se relacionar com 

a outra para descobrirem e desfrutarem do mundo dos prazeres, a própria Saint-Ange nos diz 

que de início de suas práticas foram apenas com outras mulheres. 

 Também sabemos que a educadora de Eugénie se empenhou em fazer contatos com a 

família da jovem para tê-la, seduziu o pai libertino, mas encontrou resistência na mãe de 

Eugénie que, segundo ela, é uma mulher abominável – pensamento que será compartilhado 

pela própria aprendiz. Após todo o esforço as duas conseguem se unir para os ensinamentos 

de uma e o aprendizado da outra. 

 Mesmo que Eugenia já tivesse escutado o chamado da natureza ela ainda estava 

vinculada com o que era socialmente esperado de uma jovem. Chega pronta e empolgada para 

o aprendizado, porém com timidez, até mesmo um pouco amedrontada. Ao encontrar 

Dolmancé, que chega de surpresa, se diz acanhada e que isto até mesmo pode afetar os planos 

do aprendizado. A timidez de Eugénie é compreensível para uma jovem criada numa 

sociedade cercada por costumes completamente contrários aos dos libertinos, mas sua 

determinação para se tornar uma mestra é grande e logo começa a deixar de lado suas 

convenções e entrega-se ao que foi preparado por sua amiga libertina e o homem que acaba 

por conhecer. Aqui podemos ver o primeiro ensinamento de Sade: os jovens podem estar 

presos às convenções e até mesmo se sentirem desconfortáveis de início, mas se a voz da 

natureza o chama, a entrega acaba por se tornar natural quando está disposto a se desprender 

das amarras morais. 

 Nos diálogos podemos notar as diferentes relações de Eugénie com os personagens. 

Primeiramente, a jovem que já é conhecida da libertina Saint-Ange, tem uma relação que 

mescla desejo com admiração pela sua mestra. Para ela ninguém poderá lhe dar um exemplo 

melhor do que Madame de Saint-Ange. Ouve atentamente tudo que ela tem para lhe dizer e 

segue todas as suas ordens. Eugénie escuta as lições de Dolmancé e se volta para Saint-Ange 
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em busca de uma confirmação do que foi dito ou curiosa sobre como as experiências de sua 

mestra se relacionam com o que lhe foi dito. 

 Também se aproxima de Dolmancé e admira tudo o que ele tem para lhe dizer. Mostra 

interesse e responde bem a todas as suas instruções e até mesmo rejeita ouvir outros como 

Mirvel, pois acha que o mestre libertino pode instruí-la muito melhor, principalmente nos 

discursos filosóficos. Contudo, mesmo com toda admiração que tenha por ele e por tudo que 

lhe ensina, Eugénie mostra uma inclinação por Saint-Ange: 

SAINT ANGE - Que as atrocidades, os horrores e os crimes mais hediondos 

não te espantem demais, Eugénie; o que há de mais sujo, de mais infame e de 

mais proibido é o que melhor excita a cabeça... é o que sempre nos faz 

esporrar mais deliciosamente.  

EUGÉNIE - A quantos desvarios incríveis deve ter vos entregado, um e 

outro! Como gostaria de conhecer os detalhes! 

DOLMANCÉ, beijando e apalpando a jovem - Bela Eugénie, amaria cem 

vezes mais vos ver experimentar tudo quanto eu gostaria de fazer, do que vos 

contar o que já fiz. 

EUGÉNIA - Não sei se me faria bem me prestar a tudo.  

SAINT-ANGE - Não te aconselharia a isso, Eugénie. 

EUGÉNIE - Muito bem, dispenso Dolmancé de seus pormenores; mas tu, 

doce amiga, diz-me, peço-te, o que fizeste de mais extraordinário em tua 

vida? 
112

 

 

 Ela precisa ouvir Saint-Ange, ela precisa conhecer as ações de Saint-Ange, pois ela 

tem a necessidade de se tornar Saint-Ange. Enquanto os jovens devem se inspirar na vontade 

de sua personagem para quebrar a moral e se entregar ao chamado da natureza, ela enquanto 

mulher, deve seguir o exemplo de Saint-Ange como desejado pelo Marquês. 

 Eugénie revela como deve ser a aluna perfeita. Ela é dedicada, tem sua mente aberta e 

acima de tudo é curiosa. Afirma seu papel de aluna sempre questionando e exigindo 

explicações com o intuito de não perder nenhum ponto. Além de tudo, demonstra 

determinação afirmando que não sairá da alcova da Madame sem ter aprendido tudo que sua 

amiga tivesse para lhe ensinar e que seu propósito era se tornar uma mestra, não deixando 

nada atrapalhar isso. 
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 Contudo, mesmo sendo a aluna perfeita o Marquês usa Eugénie como exemplo de 

alguém que internalizou os padrões sociais, o que interfere na sua educação de libertina. A 

jovem possui algumas dificuldades durante o aprendizado, a primeira é o fato de ser difícil 

para Eugénie se ver sem qualquer virtude, inúmeras vezes questiona Saint-Ange e Dolmancé 

se pelo menos alguma das virtudes que aprendeu são boas e fica em dúvida sobre algumas 

coisas que aprendeu por conta do rastro das virtudes ainda estarem em si: 

 

EUGÉNIE - Compreendo, querida. Também eu, embora longe de merecer tal 

título, não ficaria zangada se o portasse. Não crê, porém, que a virtude nos 

proíbe de assim nos comportarmos? Não a ofendemos com todos os atos que 

aqui temos praticado?  

DOLMANCÉ - Renuncie de vez à virtude, Eugénie! Haverá jamais um só 

sacrifício imposto por essa falsa divindade que valha um minuto dos prazeres 

fruídos quando a ultrajamos? A virtude é uma quimera cujo culto consiste em 

perpétuas imolações e sacrifícios, em revoltas sem número contra tudo 

quanto o nosso temperamento exige. Como poderiam ser naturais 

semelhantes impulsos? Como poderia a natureza aconselhar que agíssemos 

contra todas as suas regras? Eugénie, nunca seja vítima dessas mulheres que 

se dizem virtuosas. Talvez elas não sirvam às mesmas paixões que nós, 

servem, porém, a paixões mais desprezíveis e mais baixas; a ambição, o 

orgulho, os interesses particulares e mais frequentemente um temperamento 

glacial que nada exige. Para que, pois, copiarmos semelhantes criaturas? Por 

que razão há de ser mais honesto fazer sacrifícios no altar do egoísmo do que 

no altar da paixão? Elas obedecem apenas, cegamente, o amor de si 

próprias... Creio, pois, que entre essas duas paixões uma não pode ser inferior 

a outra, escutemos a voz da natureza que tem sempre razão, é a única que 

vem do fundo do nosso ser, enquanto a outra é bobagem e preconceito. Uma 

só gota de porra que minha pica ejacula, Eugénie, é mais preciosa para mim 

do que os atos mais sublimes duma virtude que eu desprezo.(Pouco a pouco 

nossos personagens se acalmam, as mulheres vestem novamente as túnicas e 

deitam-se no canapé, enquanto Dolmancé senta-se numa poltrona).  

EUGÉNIE - Há, porém, virtudes de várias espécies. Que me dizem, por 

exemplo, da piedade?  

DOLMANCÉ - Ora, pequena, que significa essa virtude para quem não tem 

religião? E quem pode crer em religião? Reflita um pouco: não se chama 

religião o pacto que liga o homem ao seu criador e que o solicita a lhe 

testemunhar, por um culto, o reconhecimento que tem pela existência 

recebida desse sublime autor de seus dias?  

EUGÉNIE - Não pode haver melhor definição.
113
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 É notável a insistência da jovem nas virtudes, procurando pelo menos alguma que lhe 

sirva para a vida, contudo, ao ouvir Dolmancé ela passa a se abrir para o entendimento que 

qualquer virtude é negativa. Percebemos que no processo de aprendizado libertino nem 

sempre os pensamentos já interiorizados abandonam a pessoa de imediato, mas a partir do 

discurso filosófico bem elaborado com questionamentos e com a centralidade na vontade da 

natureza o individuo que está no papel de aprendiz passa a repensar e aumentar sua entrega ao 

sistema libertino. 

 Na dedicatória de Sade um dos motivos pelo qual Eugénie deve ser a inspiração para 

jovens é a rapidez com a qual absorve as lições. Mesmo que como já demonstrado ela ainda 

tenha questionamentos, ainda consegue absorver com rapidez as lições por conta de estar 

aberta e determinada a se tornar uma Saint-Ange. 

 A jovem não é mais a doce virgem que chega à moradia de Madame de Saint-Ange, 

que se mostra tímida ao conhecer Dolmancé, mas ainda tem questionamentos vinculados à 

moral. No final dos diálogos temos uma mudança rápida e intensa em Eugénie. Ela começa a 

apresentar todas as características de um libertino como sua clara repugnância por deus e a 

religião, cada vez mais se mostra ativa para os atos sexuais, até mesmo inferioriza Mirvel por 

ele ainda não ser um libertino completo como Dolmancé e Saint-Ange. É esta intensidade que 

Sade pede aos seus leitores, a realmente se inspirar na determinação da jovem em se tornar 

uma libertina e imitar sua rapidez: 

 

EUGÉNIE - [...] E tu, Dolmancé, ainda me enrabas?... Sou ao mesmo tempo 

incestuosa, adúltera, sodomita, tudo isso numa garota que só foi deflorada 

hoje!... Quantos progressos, meus amigos!... com que rapidez percorri a 

estrada espinhosa do vício!... Oh, sou uma moça perdida! [...]
114

 

 

 É esta mentalidade que qualquer aprendiz deve ter: ser determinado, aberto, rápido e 

assumir para si a identidade de libertino. Por meio de Eugénie observamos a compreensão do 

que é se tornar libertino e a mudança em sua personalidade, ao atender os ditames da 

natureza. Não existem mais resquícios da moral com as culpas pelas ações, não existem mais 

dúvidas, todos os conceitos da sociedade foram destruídos e tudo que é necessário para se 

tornar um mestre libertino foi absorvido, com exceção de um ponto muito importante: a 

consumação do crime libertino. 
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 É o crime o que percorre a narrativa de Eugénie e que começa enquanto uma das 

dificuldades de seu aprendizado. No início temos seu posicionamento com relação a ele como 

algo para o que ainda não se sentia preparada: 

 

EUGÉNIE - Ah, Deus! Como as vossas lições me inflamam! Acho que 

preferia morrer a praticar uma boa ação! 

SAINT-ANGE - E se uma ação má se apresentasse, estaria pronta a praticá-

la?  

EUGÉNIE - Cale-se, sedutora amiga... Só responderei quando estiver 

completamente instruída. Recapitulando: Dolmancé explicou que nada tem 

importância na terra, nem bem nem o mal; devemos tão somente escutar 

nossos desejos, nossos gostos e seguir nosso temperamento. Não é assim?
115

 

 

 Entretanto, ao discorrerem ainda mais sobre o assunto durante as lições, Eugénie conta 

que a natureza tem sussurrado em seus ouvidos, mas que não gostaria de consumá-lo, apenas 

aquietá-lo em sua mente. Porém, a dúvida não se delonga nos desejos da rápida aprendiz, ela 

não se demora para tomar sua decisão com relação à execução do crime: 

 

EUGÉNIA, em voz baixa e entrecortada - Você me disse que os crimes não 

existem... Só quero arquitetá-los na cabeça, sem os executar.  

DOLMANCÉ - Mas haverá coisa melhor do que executar aquilo que se 

concebeu?  

EUGÉNIA, enrubescendo - Pois bem, executarei... Terão vocês a coragem de 

me persuadir que não executaram tudo quanto delinearam?  

SAINT-ANGE - Claro que muita coisa executei.  

EUGÉNIA - Então, eu bem dizia.  

DOLMANCÉ - Que cabeça, hein? Que aluna!  

EUGÉNIA - Eis o que quero saber: o que planejou? o que executou?
116

 

 

 Assim que pensa em executar o crime volta-se para sua amiga no intuito de mais uma 

vez se identificar e seguir o exemplo de Saint-Ange. Sua trajetória para se tornar uma libertina 

deve ter o crime como consumação. Dentro dos diálogos ele está intimamente ligado a 

Eugénie, pois é ela quem necessita cometê-lo, os outros personagem já o conhecem e 
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executaram, logo o exemplo vem da jovem e assim o aprendizado vai continuar até que ele 

aconteça. 

 Quando encontramos uma Eugénie diferente no fim da obra, agora descolada da moral 

e tendo suas ações feitas a sangue-frio chega a hora dela cometer o seu crime e antes de tudo, 

todo crime necessita de uma vítima para o libertino, uma vítima que se enquadre nos 

elementos já aqui enunciados. A vítima é o duplo do libertino e aqui Eugénie não é nem a 

libertina nem o duplo, pois está no momento de transição. 

 É uma característica das obras sadeanas a demonstração de uma contraposição da 

personagem que esteja inserida no mundo libertino com a sua vítima, assim como Justine e 

Juliette, o herói libertino sempre necessita de uma vítima. No caso da obra aqui analisada um 

duplo de Dolmancé ou de Saint-Ange. Dolmancé é o mestre libertino mais alto na hierarquia, 

mas o história conta do processo de educação de uma jovem mulher no mundo libertino onde 

seu exemplo, muito mais que Dolmancé, é Madame de Saint-Ange. A vítima do crime 

desejado por Eugénie é a sua própria mãe. 

 

3.3. MISTIVAL, A VÍTIMA 

 

 Senhora Mistival é uma personagem que surge no final da narrativa. No começo da 

obra e durante os diálogos temos referências à ela, a primeira delas vem de Saint-Ange que ao 

contar sobre Eugénie para seu irmão diz que ela é filha de um casal onde o marido “é tão 

libertino quanto sua mulher é devota”
117

, ou seja, a primeira informação que temos é o contraste da 

personagem materna com um libertino e ainda caracterizada por um adjetivo que já nos 

mostra sua relação com a religião. 

 Com o decorrer dos diálogos aparecem algumas outras informações sobre a Senhora 

Mistival e a mais é enfatizada é o fato de ser odiada pela própria filha. A relação entre as duas 

personagens faz parte das reflexões de Sade sobre as mulheres, principalmente no que se diz 

respeito à maternidade. 

Como demonstrado a partir de Saint-Ange, Sade não só desacredita do papel da 

mulher quanto reprodutora, como chega a considerar a maternidade algo abominável. O 
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Marquês, durante um diálogo entre Saint-Ange, Dolmancé e Eugénie aponta que alguns 

naturalistas afirmavam que a mulher não tem relação com o feto, como se fosse uma 

hospedeira de um ser inteiramente feito pelo homem e por isso seria compreensível que os 

filhos tivessem afeto pelo seu pai e ao mesmo tempo pudessem nada sentir pela mãe: 

 

SAINT-ANGE - Seguramente, embora esteja comprovado que o feto só deve 

sua existência à porra do homem; se lançada sozinha, sem se misturar à da 

mulher, ela não trinfuaria; mas a que fornecemos só faz elaborar, nada cria; 

ajuda na criação sem ser sua causa. Vários naturalistas modernos até afirmam 

que ela é inútil; de onde os moralistas, sempre guiados por essa descoberta, 

terem com concluído, com muita verossimilhança, que neste caso a criança, 

uma vez formada pelo sangue do pai, só deva sentir ternura por ele. Tal 

asserção aprece-me plausível, e, embora eu seja mulher, não ousarei 

combatê-la. 

EUGÉNIE - Sinto no meu coração a prova do que foi exposto. Amo meu pai 

com loucura e sinto que detesto minha mãe.  

DOLMANCÉ - Essa predileção não me admira: penso do mesmo modo. 

Ainda não me consolei da morte do meu pai e, quando perdi minha mãe, 

fiquei alegre; detestava-a cordialmente. Adote sem temor esses mesmos 

sentimentos que são naturais. Formados unicamente do sangue de nossos 

pais, nada devemos às nossas mães, elas apenas se prestaram ao ato de amor 

enquanto que nossos pais o solicitaram. O pai quis que nascêssemos, 

enquanto a mãe apenas consentiu nisto. Quanta diferença entre esses dois 

sentimentos!
118

 

 

 O papel de mãe, tão importante no pensamento elaborado à época sobre a natureza 

feminina aqui é completamente descartado. A mulher não possui um valor maior ou deve ser 

amada e protegida por ser mãe, na verdade nenhum sentimento lhe deve ser creditado e caso 

seja, que seja o ódio. Não existe um vínculo natural entre mãe e filho, não existe a construção 

da maternidade instintivamente amorosa, isto porque a natureza é caos e destruição, criar é 

algo que vai contra os princípios naturais, sendo assim, não existe admiração ou piedade para 

a Senhora Mistival por ser mãe de Eugénie e um vínculo familiar não impede que ela seja a 

vítima na história. Mas o que a caracteriza como uma vítima? 
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 Ser o duplo de um libertino é ser uma vítima, logo são as características contrárias às 

de Saint-Ange que vão definir a Senhora de Mistival. Encontramos uma relação similar à de 

Justine e Juliette. 

 Senhora de Mistival é mãe, é religiosa e é alguém que incorpora as normas sociais. A 

personagem não se desvencilhou da sociedade e não se entregou ao chamado da natureza. 

Desde cedo ela educou sua filha na religião, assim como é uma esposa devotada, mesmo que 

seu marido, um libertino, tivesse uma vida completamente oposta à sua. O relacionamento 

não era apenas um acordo de ambas as partes enquanto viviam de forma individual, assim 

como Saint-Ange e seu marido, ela era uma esposa que estava presa à sua família, amava a 

filha e desejava que a jovem seguisse o mesmo caminho dela, mandando-a para o convento, 

representando o obstáculo que a jovem teve para se entregar à natureza pelo modo como foi 

criada. É ela quem reproduz todas as quimeras sociais criticadas por Sade: os bons 

sentimentos, a importância da família, os costumes e a religião. 

 Observamos na personagem um vínculo com os modelos sociais para as mulheres 

produzidos sobre o feminino por alguns pensadores da época. Ela é uma mulher doce e 

maternal, sempre disponível para a filha, além de ser uma boa esposa que só confronta seu 

marido caso a moral pela qual tanto prezava estivesse ameaçada – se posicionando 

contrariamente ao seu esposo em deixar sua jovem filha passar um tempo na casa de Saint-

Ange, pois isso não seria bem visto. Além de tudo é religiosa, tem apresso pelos conventos, 

uma beata, como apontado por Saint-Ange. Por fim, nada é mencionado sobre sua educação, 

não podemos afirmar se ela era uma leitora ou não, mas como duplo da libertina ela se 

encaixa na educação diferenciada dedicada às mulheres, não sendo preparada para pensar, 

mas sim para agir de acordo com as normas sociais. 

 Quando a narrativa se aproxima do final com a entrada em cena de Mistival ela 

aparece novamente como um obstáculo no caminho que sua filha está trilhando para a 

libertinagem: 

MIRVEL - Lafleur trouxe esta carta. Não esqueceu suas ordens e retirou-se o 

mais depressa possível. Acha, porém, que este caso deve ser importante.  

SAINT-ANGE - Quem poderá ser? Ah, é de seu pai.  

EUGÉNIE - De meu pai? Estou perdida, então!  

SAINT-ANGE - Vamos ler primeiro, antes de nos desesperarmos. (Lê): 

"Minha insuportável mulher, alarmada pela demora de minha filha em sua 

casa, parte incontinenti à sua procura. Imagina coisa horríveis, que, mesmo 
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que fossem certas, seriam simplesmente naturais. Peço-lhe que castigue 

minha mulher com todo o rigor. Ontem já a castiguei bastante, mas nada 

obtive. Pode agir como bem lhe parece que jamais me queixarei. Há muito 

estou cansado de suportar essa puta, tudo quanto a senhora fizer acharei 

perfeito. Compreenda-me... Esteja atenta, que ela não tardará a chegar. Só 

sinto não estar presente para melhor ajudar a senhora. Eugénie só deve voltar 

perfeitamente instruída. Concedo-lhe as primícias, mas pode estar segura de 

que trabalhou para mim..." Veja, Eugénie, nada temos a recear, mas que 

mulher insolente é sua mãe!  

EUGÉNIE - Que puta! Mas desde que meu caro pai nos dá carta branca, 

receberemos essa imunda como merece.  

SAINT-ANGE - Beije-me, querida, gosto das suas boas disposições. Fique 

tranquila; aqui não a pouparemos. Desejava uma vítima, Eugénie; aqui tem 

uma, dada ao mesmo tempo pelo destino e pela natureza.
119

 

 

  Ela é uma vítima que também cumpre o papel de obstáculo para a natureza, então 

nada mais simbólico que Eugenia, para ser uma libertina, cometa seu primeiro crime ao 

mesmo tempo em que supera seu maior obstáculo. O crime contra a própria mãe é o ato que 

vai libertá-la das convenções sociais, assim como é o ritual de entrada para o mundo libertino. 

Não poderia existir uma forma tão intensa e significativa de Eugénie romper com a vida 

social, cometendo o crime contra quem a ligava à sociedade e à moral. 

 Madame de Mistival se orgulha de sua conduta social, ela é um indivíduo moralmente 

correto, uma senhora religiosa e se mostra assustada com a forma como é tratada por Saint-

Ange e Dolmancé, pois ela deveria receber um tratamento caloroso e honrado, segundo seus 

preceitos, mas como ambos estão fora destes padrões, eles lhe dispensam um tratamento 

oposto. 

MISTIVAL, à senhora de Saint-Ange - Queira perdoar, chego sem prevenir, 

mas soube que minha filha estava aqui. Ela não deve andar sozinha na sua 

idade. Vim reclamá-la, espero que não desaprovará meu ato, minha senhora.  

SAINT-ANGE - Seu ato é dos mais grosseiros. Compreende-se, ouvindo-a, 

que sua filha não se encontra em boa companhia!  

MISTIVAL - Se devo julgar pelo que vejo, tenho toda a razão pensando 

desse modo.  

DOLMANCÉ - Começa mal, madame. Sem conhecer bem as laços que 

existem entre a senhora e Madame de Saint-Ange, posso afimar que se fosse 

ela, já a teria feito arremessar pela janela a fora, pelos meus criados.  
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MISTIVAL - Jogar-me pela janela! Uma senhora da minha qualidade! Não o 

conheço nem quero saber quem seja, basta olhá-lo nesse desalinho e ouvir 

suas palavras loucas, para bem julgar dos seus imundos hábitos. Siga-me, 

Eugénie!
120

 

 

 Mistival foi educada para uma sociedade que exigia auto-controle e educação por parte 

das mulheres, se pode até mesmo notar sua entrada formal. Ela não está ali por querer causar 

algum mal, ao contrário, está ali pelo bem de sua filha, pois acha que na idade da jovem não 

ficava bem estar só naquelas companhias e enuncia seu pensamento de forma muito polida. 

Acaba então por contrastar com a fala de Saint-Ange que já na primeira frase que dirige para 

Mistival é grosseira. Mistival age como uma mulher de sua classe e Saint-Ange como alguém 

que seria desprezada, mas ao mesmo tempo a falta de tato de Saint-Ange a caracteriza como 

libertina e as boas maneiras de Mistival como uma boa vítima. 

 Podemos perceber também que a mãe da jovem Eugénie desaprova toda a situação que 

encontra ali e julga a todos como más influências para sua filha, apontando os hábitos de 

Dolmancé como imundos, mesmo que seu contato com ele tenha sido apenas visual. 

 Observamos também que Mistival não só é uma mãe preocupada com a imagem de 

sua filha, como acredita no papel de uma mãe, até mesmo usando sua autoridade materna e se 

apoiando nos direitos da mãe sobre um filho: 

 

MISTIVAL - Como? Minha filha me desobedecendo e resistindo?  

DOLMANCÉ - Resistirá formalmente como está vendo e ouvindo, Madame. 

Mas não se preocupe com isso. Quer que eu vá buscar varas de marmelo para 

castigar essa criança mal comportada?  

EUGÉNIE - Pode ir buscá-las, mas com elas fustigaremos Madame de 

Mistival.  

MISTIVAL - Que criatura insolente, contenha-se, atrevida!  

DOLMANCÉ, aproximando-se - Cuidado, beleza, contenha-se. Nós 

protegeremos Eugénie e a senhora se arrependerá de suas ameaças.  

MISTIVAL - Como? Minha filha me desobedece e não hei de exercer os 

direitos que tenho sobre ela?
121
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 Como a filosofia de Sade não pode se restringe aos atos pelo prazer ou pelos crimes 

contra a vítima, devendo sempre estar ligados ao discurso, esse pensamento de Mistival é 

desautorizado pelas palavras de Dolmancé, a sua crítica ao ideal de mãe que a vítima aciona 

para ter autoridade sobre sua filha. Aqui não existe uma justificativa para que a mãe seja mais 

importante do que a vítima. Não existe uma fraternidade que irá salvá-la de ser alvo de sua 

própria filha. 

 Existe, por parte de Mistival, o recurso aos conceitos que são extremamente criticados 

por Sade. Piedade é algo que aparece nas falas da Madame de Mistival, que implora por sua 

segurança tentando inspirar a bondade de alguém , contudo, até mesmo Eugénie é insenível e 

tal conceito já não faz efeito algum sobre ela. Madame faz suplicas e se coloca de joelhos 

frente à filha, chora com todas as suas forças, mas é alvo de deboche dos presentes. 

 Ao contrário de Saint-Ange, Mistival é fraca, é bondosa, tem medo e está longe de ter 

sangue-frio, e a moral e a religião lhe são características marcantes. Eugénie tinha tudo para 

ser como sua mãe, mas se libertou das amarras sociais e se entregou à natureza, seguindo o 

modelo de Saint-Ange e assim como sua mestra, usando a vítima. Não há na jovem nenhum 

remorso e o tratamento dispensado à sua mãe é digno dos piores tratamentos direcionados às 

vítimas. Mistival tem sua vida poupada, mas não por compaixão, e sim porque decidem que 

ser contaminada pela sífilis e ter a lembrança daqueles momentos pelo resto de sua vida seria 

bem merecido a uma vítima como ela. No final da narrativa a mestra libertina está satisfeita 

com mais um crime, assim como a transformação de Eugénie está completa com a vítima 

humilhada e destruída.  

 Cada uma das personagens femininas da obra tem um final diferente condizente com o 

que Sade idealiza sobre seu papel na obra. Vemos uma importante diferença entre Saint-Ange 

e Eugénie – que completa sua transição para libertina – e Madame de Mistival. As duas 

primeiras fecham sua trajetória na narrativa por meio do crime, elas não são subjugadas e 

exercem o seu poder como mulheres libertinas. Ambas são superiores, ao contrário de 

Mistival, que ao adotar para si a vida social e as características da mulher idealizada acaba por 

ser a vítima.  

 

 

 



78 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A literatura sadeana tem muito a nos dizer em com relação à inúmeros assuntos 

relacionados ao século XVIII. Uma literatura que tem suas reflexões muitas vezes 

negligenciadas por um imaginário que ao mesmo tempo pode nos instigar a curiosidade, pode 

também nos afastar dos propósitos do autor sempre tão intensos em cada uma de suas palavras 

e cenas. 

 Seu contexto foi de efervescência cultural e política, trazendo transformações intensas 

para aquela França da segunda metade do Setecentos. A expectativa de mudança era algo 

presente no dia a dia: costumes que se dissolviam, novos símbolos adotados, a batalha pela 

mudança política que se intensificava, fosse a dos revolucionários ou a reforma política de 

muitos aristocratas . As reflexões filosóficas do período foram centrais para as agitações que 

aconteciam, sendo o Iluminismo, tão crítico e tão necessitado da razão, como uma síntese do 

pensamento da época. Outros símbolos do período foram os romances onde encontramos o 

gênero o libertino. Aqui encontramos páginas e mais páginas regadas a aventuras sexuais e 

personagens muito diferentes, cuja finalidade não é apenas a expressão de uma sexualidade 

intensa, mas também elaborar críticas e reflexões que se entrelaçam ao sexo e criaram um 

gênero que até hoje causa um interesse singular. Tantos são os autores da literatura libertina 

como Marquês d'Argens, autor de Teresa Filósofa ou Denis Diderot que escreveu o grande 

Joias Indiscretas. Esta literatura contou com inúmeros adeptos e grande recepção, como 

também a censura não só pelos viés sexual, mas também por serem filosóficos, por 

expressarem ideias críticas. Em tal terreno, Sade foi o mais marcante. Até os dias de hoje é 

nele que se pensa ao tratar da literatura erótica e libertina do século XVIII. 

 O motivo de sua fama é o resultado tanto da singularidade de suas obras, que trazem 

uma sexualidade intensa, atos cruéis e narrativas que chocam os leitores, assim como as 

histórias contadas sobre sua vida, regadas a escândalos. Suas personagens envolvem o leitor, 

seus atos não passam pelo crivo de nenhuma sutileza, suas narrativas são de cenas sem pudor 

e sem nenhuma piedade, tudo de uma forma tão única que para caracterizar tais personagens 

foi necessário que a ideia de sádico entrasse em jogo. Muitos consideraram Sade um louco, 

suas obras foram proibidas, queimadas, circundadas por tabus que infelizmente deixaram de 

lado uma filosofia única que o autor nos oferece. 
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 A intenção de Sade em suas obras não era a crueldade sem fundamento ou sem sentido 

como muitos até mesmo chegam a atestar. O que o autor propõe é o mesmo que inúmeros 

pensadores de sua época: uma análise profunda do ser humano. O libertino constrói um 

sistema filosófico para entender o indivíduo por sua essência, ele está interessado na natureza 

do ser humano e tudo isso partindo de ideias que eram comuns dentro da crítica Iluminista, 

como a natureza humana ou o contrato social. O diferencial é que em Sade a natureza humana 

é ligada à criação, regida pelo caos, cujo resultado é um ser humano tão caótico quanto. Ele é 

mau, frio, sem nenhum sentimento que amenize sua essência. A sociedade e a religião, os 

costumes e a moral moldam um ser humano completamente diferente, mas isto é uma afronta 

aos desejos da natureza e, segundo o autor, o indivíduo deve voltar para sua verdade, ser livre 

das convenções sociais e seguir o que a natureza deseja. Assim nasce o libertino. 

 O libertino não é apenas um personagem de Sade. Os libertinos, como sabemos, 

existiam, mas nas reflexões do Marquês eles ganham um contorno mais intenso e até mesmo 

sombrio, onde vivem por seu prazer e filosofam como os filósofos contemporâneos a Sade, 

contudo, os libertinos têm uma essência má que deve ser exposta e vivida, sem limites sociais, 

sendo impelidos pelo desejo ao crime.  

 Ao se desvincular da conduta social e se alinhar às demandas caóticas da natureza o 

libertino acaba por se isolar socialmente, é um indivíduo sozinho e que não pertence mais ao 

âmbito social. Para tanto usa uma máscara, que o protege socialmente, mas ainda assim é 

isolado. Seu pensamento é solitário, suas ações são isoladas, mas isso não era um problema 

para ele, visto que ele queria ser independente da sociedade. Os personagens de Sade eram 

assim, mas mais que eles o próprio Sade era assim. 

 Envolto na solidão o Marquês vivia como os personagens que criava. Era intenso 

demais para aquela sociedade, afrontava os seus limites. Era solitário em sua vida e ainda 

mais em seus pensamentos, pois mesmo que os pontos sobre os quais ele refletia fossem 

muito similares aos debatidos por muitos, as conclusões eram completamente diferentes e 

ninguém o seguiu, ninguém compartilhou daqueles pensamentos, eles eram apenas julgados e 

deixado de lados pela forma que ele expunha o ser humano e a natureza. Assim foi até que sua 

filosofia foi esquecida e aquele indivíduo tão horrível que ele mesmo criou se tornou apenas 

um espectro de um homem louco e escandaloso, da qual a própria família tentava se livrar 

com frequentes internações em hospícios e prisões. 
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 A questão é que este pensamento desviante requer entendimento. Sade nunca deixou 

de estimular o pensamento, mas o imaginário ainda é mais forte que suas reflexões – talvez 

nunca deixe de ser. Podemos observar que este movimento vem sendo feito principalmente na 

área das Letras e até mesmo também vem se dando uma retomada de seu sistema filosófico. 

Nesta monografia buscamos analisar a relação de Sade com as ideias circulantes na época 

sobre a feminilidade, pois não só ele, como os outros pensadores dos Setecentos que queriam 

compreender a natureza humana, passavam não só por uma reflexão acerca do feminino, 

como ao fazê-lo produziram um estereótipo que deveria ser seguido. 

 Nas reflexões sobre a feminilidade durante o século XVIII muito já foi dito. Os 

homens ilustrados falaram muito sobre como era a mulher ou como ela deveria ser, até que 

Jean-Jacques Rousseau – mesmo que acabasse por se distanciar do movimento iluminista em 

certos pontos – criou uma idealização de natureza feminina que ainda nos alcança. Rousseau 

atribuiu uma natureza doce e bondosa para a mulher, como anjo do lar, sendo posteriormente 

adotado por toda uma literatura romântica e enraizado na sociedade ocidental. A mulher era 

considerada o belo sexo, não precisava pensar, ela não precisava de autonomia, apenas 

deveria ser bondosa e bela e sua função era agradar, cuidando do homem e gerando seus 

filhos. Ela não precisava da preciosa razão do Iluminismo, não precisava nem da liberdade e 

nem da igualdade, ela só precisava ser a doce mulher idealizada pelos homens cultos do 

período. 

 Entretanto, ao contrário do que a história nos mostrou durante tempos, nem só de 

homens são feitas as reflexões filosóficas do século das luzes e muitas mulheres filosofavam e 

escreviam. As pensadoras do século XVIII muito tinham a falar sobre as mulheres entrando 

em conflito com a idealização restritiva. Elas defendiam que a natureza feminina em nada 

diferia da masculina, e o que diferenciava o homem e a mulher eram sua educação. As 

pensadoras defendiam que a partir de educação e de oportunidades igualitárias, nada 

diferenciaria o homem da mulher, as capacidades seriam as mesmas. Logo, não surpreende os 

brados de pensadoras como Mary Wollstonecraft – que mesmo fora da França estava ligada 

com o debate de ideias do Iluminismo e as críticas aos pensadores deste movimento – pelo 

reconhecimento da mulher enquanto ser humano e não como um adorno, ou os de Olympe de 

Gouges que afirmava a necessidade de igualdade jurídica das mulheres, assim como os 

homens a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão elaborada pela 

Revolução. 
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 Neste debate encontra-se a singularidade de Marquês de Sade. Ele não queria produzir 

a verdade sobre as mulheres, mas mais uma vez ele pensa de uma forma diferente, com sua 

obra mulheres cheias de complexidades. Para entender sua visão do feminino analisamos sua 

ontologia da libertinagem: a Filosofia na Alcova. Tal fonte apresenta a construção de 

feminilidade libertina o que já podia ser visto em Juliette e Justine, mas neste livro destaca-se 

seu caráter pedagógico, a qual interpretamos como um manual da libertinagem, que ensina 

como é ser uma mulher. Sade constrói personagens femininas diferente, desde sua libertina 

idealizada até a sua vítima, tudo acontece em uma narrativa que se passa dentro de uma 

alcova, que se torna importante ao passo que além de ser o local favorito dos libertinos, 

também é um espaço feminino por definição. 

Sade não foi um defensor da igualdade entre homens e mulheres, no entanto ele 

aborda um tema fundamental, o poder, mas com conotações muito diferentes. Em Sade o 

libertino, a partir de sua posição de poder, explora tudo e todos ao seu redor para alcançar sua 

plena satisfação na relação dominador/dominado. Sua lógica se sustenta numa teoria que 

justifica a desigualdade entre os indivíduos, ele parte de Hobbes, pressupõe um pacto e uma 

sociabilidade não natural. Um pacto que ocorre por proteção, um pacto que faz o homem 

abdicar de seus desejos para garantir sua segurança pelo vínculo social, contudo, o libertino 

não participa desta sociabilidade, somente suas “vítimas”, os fracos, que são alvo do crime 

libertino. Ou seja, a relação de poder não acontece pelo lugar de gênero dos indivíduos, mas 

sim entre libertino/vítima, não importando se é homem ou mulher a ocupar cada um desses 

lugares. 

 No livro há três personagens femininas: a libertina Madame de Saint-Ange, a jovem 

Eugenia que seria educada pela libertina, e a mãe da jovem, Madame de Mistival. A partir 

destas três personagens inúmeras construções de gênero são elaboradas. No caso de Saint-

Ange compreendemos o que é fundamentalmente a mulher libertina e mais, qual é o papel que 

a mulher deve desempenhar, segundo Sade, assim como a transição de uma jovem para o 

mundo libertino, saindo do mundo social e se libertando de suas amarras. Por fim ele mostra 

também uma mulher no papel de vítima. São as três representações do feminino do autor.  

Quanto a Sain-Ange, a mulher idealizada de Sade, ela rompe radicalmente com os 

modelos normativos de gênero. O primeiro elemento relacionado a esta ruptura normativa de 

gênero é a relação entre a mulher e a maternidade, algo sempre muito valorizado na época. 

Sade abomina a ideia de gravidez e de mãe, para ele ser mãe é uma construção da moralidade 



82 
 

social com a qual o libertino deve romper. O que a natureza espera da mulher não é a criação, 

mas a destruição, mais precisamente é o que a natureza quer de todos que se entregam ao seu 

chamado. Sade põe em xeque a relação da mulher com a maternidade, diminuindo a diferença 

entre o homem e a mulher, porém este não é realmente o mais importante para Sade, pois ele 

despreza as hierarquias sociais. Para ele, independente das hierarquias, o indivíduo libertino 

devia estar fora da sociedade e viver em seu próprio isolamento seguindo as verdades da 

natureza. Além da destruição – ou o crime libertino – o prazer é o outro ponto central da vida 

segundo os interesses da natureza e é aí que se encontra o novo papel da mulher. 

 Além disso, ao pensar a natureza feminina o libertino constrói o estado de natureza da 

mulher sem muitas distinções do homem, mas a grande diferença é radicalmente oposta às 

imagens sobre a mulher presentes nos escritos filosóficos e médicos da Ilustração. Não existe 

mais o belo sexo dotado de características boas e puras, a mulher agradável aos homens. Nas 

reflexões do libertino, a natureza caótica e o mal são muito mais fortes na mulher, a relação 

entre a mulher e a natureza é muito mais intensa, então não existe bondade feminina, existe o 

mal e a busca pelo prazer de forma intensa.  

Contudo, não se pode associar a ideia do mal feminino em Sade com visões históricas 

tradicionais que associavam a mulher ao mal, com um juízo de valor negativo. Para Sade o 

mal é o ideal do ser humano, não importa se é um homem ou uma mulher, para ser libertino 

era necessário estar envolto na maldade, portanto não havia nada negativo em ter o mal dentro 

de si. Aqui o modelo feminino romântico tão enaltecido por Rousseau e seus admiradores foi 

destruído e substituído por uma mulher cuja natureza é forte, má e busca somente o prazer. O 

autor reforça que a natureza exige que a mulher sempre esteja disposta a proporcionar prazer. 

Para Sade a mulher não pode se negar ao ato sexual e até mesmo, caso seja necessário, a força 

deve ser empreendida pelo homem, pois é o papel natural da mulher e ela não pode se recusar. 

Há aqui um ponto extremamente crítico na concepção do autor, pois vemos que a partir da 

justificativa do desejo da natureza existe uma restrição da escolha pessoal da mulher em 

relação ao sexo.  

Já Eugénie se associa à juventude. É por meio dela que Sade vai mostrar como os 

jovens devem se entregar à natureza e empreender sua vida libertina. É na transição da virgem 

para a libertina que os diálogos se desenvolvem. Eugénie tem papel central na história e a 

partir de seu aprendizado e de suas dúvidas o manual da libertinagem adquire sentido. A 

jovem se torna uma personagem de grande importância em nossa análise principalmente pelo 
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fato de que seu desenvolvimento é relativo ao de Saint-Ange. Ela segue o modelo de sua 

amiga libertina para ir se transformando durante a narrativa, sempre buscando a confirmação 

e aprovação de sua mestra conforme trilha seu caminho para ser uma libertina. O libertino 

Dolmancé também tem uma influência sobre Eugénie, mas é na relação com Saint-Ange que 

ela se molda. Eugénie se torna uma libertina e para tanto ela deve executar seu primeiro 

crime, algo que lhe trouxe certo receio, mas ao atrelar o sexo e a filosofia, se aprofundando no 

seu conhecimento sobre o desejo da natureza e cada vez mais rompendo com a moral, acabou 

por se entregar a este mundo e decide cometer seu crime, o ato simbólico que representa a 

passagem da Eugénie social para a Eugénie libertina. A vítima de seu crime é sua própria 

mãe, pois ela sempre foi o obstáculo entre a jovem e a natureza, foi ela que aproximou 

Eugénie da moral social e da religião. Além disso, Madame de Mistival, a mãe da jovem, faz 

parte de um jogo onde atua como um duplo de Saint-Ange, algo muito comum da narrativa do 

autor de maneira geral, pois Sade adora criar o contraste entre o libertino e sua vítima, como 

Juliette/Justine, seu duplo mais reconhecido e aqui Saint-Ange/Mistival. 

 Madame de Mistival é escolhida para ser a vítima de sua filha não por ser uma mulher. 

Ser a vítima do libertino não tem relação com o discurso de gênero, mas sim com um discurso 

social mais complexo. A diferenciação entre o libertino e a vítima está no fato de que um 

aceita a natureza e o outro aceita a sociedade, apenas isso. A partir do momento em que o 

indivíduo se torna um ser social e segue suas normas ele absorve para si os elementos que o 

tornarão uma vítima. Seguir a moral e os bons costumes, não praticar o mal, se submeter às 

regras da sociedade e principalmente, ser religioso, são os indícios da condição de vítima. No 

caso de Madame de Mistival ela é um duplo de Saint-Ange: ela é a vítima que contrasta com a 

libertina, está associada aos costumes e às normas sociais, associada ao estereótipo da mulher 

romântica, boa, religiosa, presa à moral. O perigo para Mistival não reside em ser uma 

mulher, mas sim em ser o que a sociedade queria de uma mulher. Não ter se entregue à 

natureza foi sua ruína e o que a fez ser vítima da própria filha. 

 Podemos então concluir que Sade elabora um pensamento próprio e singular sobre a 

feminilidade, ligado à maldade e intensidade do libertino, independente do gênero. Sade 

arruína suas vítimas, mas isso não se deve por seu gênero, e sim por sua vida social, sendo 

assim uma mulher que para ele segue os padrões normativos está pronta para ser uma vítima, 

mas nunca somente por ser mulher. Percebemos também que o modelo de feminilidade de 

Sade não só se afasta dos modelos normativos, mas o ataca com a construção da figura da 

libertina perfeita, Saint-Ange. Ela não só difere radicalmente de Julie ou Sophie, personagens 
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exemplares da feminilidade submissa de Rousseau, como se divertiria com seus crimes 

usando as mais belas e doces jovens que serviam de exemplo para as mulheres setecentistas. 

Marquês de Sade, portanto, é um iconoclasta. Raras são as convergências com as 

pensadoras e os pensadores de sua época. Sade não foi um defensor das mulheres e muito 

menos advogou pelos seus direitos. No entanto, o Marquês de Sade construiu mulheres 

complexas sem enveredar pelas dicotomias, introduzindo no imaginário libertino uma nova e 

perigosa relação da mulher com o poder. 

 Por fim, é de extrema importância que as representações de gênero continuem a ser 

pensadas e repensadas, bem como nos empenharmos em desconstruir os discursos de gênero 

enraizados na sociedade. O século XVIII criou uma definição do feminino que ainda nos 

alcança e essa percepção é a base de uma desigualdade que está presente nas sociedades 

ocidentais e limita homens e mulheres. Logo, entender Sade não significa associá-lo ao 

verídico; entender Sade faz parte de todo um movimento para analisar e questionar a 

construção dos estereótipos de gênero construídos no Setecentos e que são de suma 

importância para pensarmos o gênero nos dias atuais. 
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