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Tese: “Ao contrário de seus apologetas, os escritores sombrios da burguesia não tentaram distorcer 

as consequências do esclarecimento recorrendo a doutrinas harmonizadoras. Não pretenderam que 

a razão formalista tivesse uma ligação mais íntima com a moral do que com a imoralidade. Enquanto 

os escritores luminosos protegiam pela negação a união indissolúvel da razão e do crime, da 

sociedade burguesa e da dominação, aqueles preferiram brutalmente a verdade chocante” (p. 97).  

 

Desenvolvimento: 

 

1. “As doutrinas morais do esclarecimento dão testemunho da tentativa desesperada de 

colocar no lugar da religião enfraquecida um motivo intelectual para perseverar na 

sociedade quando o interesse falha. Como autênticos burgueses, os filósofos pactuam 

na prática com as potências que sua teoria condena” (p.84).  

2. “A obra de Sade, como a de Nietzsche, forma, ao contrário, a crítica intransigente da 

razão prática, comparada à qual a obra do ‘triturador universal’ aparece como uma 

revogação de seu próprio pensamento” (p. 80).  

 

Mesmo tendo se esforçado ao máximo em sua tentativa de fundar a moral, as doutrinas 

morais do esclarecimento – em especial a doutrina kantiana – são, em larga medida, contraditórias. 

Se a “teoria” é “dura e coerente”, a doutrina moral é “propagandística e sentimental”. Da razão 

formalista não é possível derivar nenhum fundamento para a vida em comum. Uma moral derivada 

da ratio só pode ser tão formalista quanto esta e, dessa forma, ‘neutra’.  Tomando-se por referência 

essa moral formalista, não seria possível apontar nenhum conteúdo que, por si, seja imoral. Nesse 

sentido, a moral esclarecida é uma moral do “rigor” e da “coerência sistemática”. Se a ação for 

coerente com sua máxima então ela é aceitável. Assim, o esclarecimento flerta com o ceticismo. Não 

há, desse modo, para o esclarecimento, nenhuma antinomia entre “rigor moral” e “absoluta 

amoralidade”. 

O burguês, com sua moral baseada na liberdade formal do contrato e guiada pelo princípio 

da autossatisfação individual é “o sujeito lógico do esclarecimento”. Em prol da autossatisfação ele 

está disposto a negociar até mesmo com seus inimigos. Diante da impossibilidade, ou do pavor, de 
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advogar a moral cega, relativista e formalista que é de fato compatível com os princípios do 

esclarecimento, a “doutrina moral do esclarecimento” colocou em cheque a própria sistematicidade 

e, assim como o burguês, realizou um pacto com o inimigo, isto é, com a mitologia e a superstição. 

Um procedimento típico do pensamento burguês que procura para si “uma fundamentação diversa 

do interesse material e da força” (p. 74). As doutrinas morais do esclarecimento escamotearam a 

incompatibilidade entre razão esclarecida e compaixão, amor recíproco e respeito, fingindo ter 

derivado estas daquela. Está aí a verdade do imperativo categórico que, de fato, não tem nenhuma 

conexão com o sistema crítico kantiano e não é mais do que um artifício. “O burguês que deixasse 

escapar um lucro pelo motivo kantiano do respeito à mera forma da lei não seria esclarecido, mas 

supersticioso” (p. 74). Por isso, essa doutrina moral não pode ser mais do que mera “afirmação 

consoladora” que, ao fim e ao cabo, esconde, por um lado, a impossibilidade de se derivar a 

compaixão da ratio e, por outro, a verdadeira natureza do esclarecimento, i.e., a sua adequação 

plena à situação presente. 

Os “escritores sombrios da burguesia”, por sua vez, ao contrário das doutrinas morais, não 

procuraram esconder a verdade de uma moral derivada da razão esclarecida que, de seu ponto de 

vista, só pode ser uma moral formalista fundada no princípio da autoconservação e da 

autossatisfação autoritária dos próprios desejos. A tentativa “esclarecida” de advogar uma moral 

alternativa denuncia apenas o pavor diante daquilo que o próprio esclarecimento reivindica. Ao 

apontarem para seu aspecto formalista e autocentrado, Sade e Nietzsche colocaram a nu a verdade 

do esclarecimento moral, qual seja, seu ceticismo e relativismo. 

 

“o princípio kantiano de ‘fazer tudo com base na máxima de sua vontade enquanto 
tal, de tal modo que essa vontade possa ao mesmo tempo ter por objeto a si 
mesma como uma vontade legisladora universal’ é também o segredo do super-
homem. Sua vontade não é menos despótica que o imperativo categórico. Ambos 
os princípios visam a independência em face de potências exteriores, a 
emancipação incondicional determinada como a essência do esclarecimento” 
(p.95). 

 

Juliette, personagem de Sade, é um exemplo da realização literária da moral esclarecida 

que a sociedade industrial – na qual “as pessoas assumem em facedos outros aquela relação 

racional, calculadora” (p.90) – efetivou, e que a ordem totalitária levou ao seu grau mais 

elevado.Todos os crimes de Juliette são completamente coerentes e suas ações friamente calculadas 

e rigorosas, o que faz com que, sob o ponto de vista de uma doutrina formalista, elas sejam 

plenamente racionais. Ela é a imagem do sujeito autônomo burguês esclarecido liberado de todo 

constrangimento. 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
2 



 

O elogio da “apatia” – do autocontrole racional e do expurgo das emoções – prescrita por 

Juliette ao criminoso diante de suas vítimas ecoa uma tese kantiana. Para Kant, a apatia é um 

“pressuposto indispensável à virtude”. “O entusiasmo é mau. A calma e a determinação constituem a 

força da virtude” (p.82). A virtude, diz Kant, tem como mandamento afirmativo o de “submeter 

todos os seus poderes e inclinações ao poder (da razão), por conseguinte, o mandamento do 

domínio de si mesmo, que se acrescenta à proibição de deixar-se dominar por suas emoções e 

inclinações (o dever da apatia): porque, se a razão não toma em mãos as rédeas do governo, aquelas 

agem sobre os homens como se fossem seus amos” (p.81).Seguindo a tese de Kant, Clairwill, a amiga 

de Juliette, afirma: “minha alma é dura, e estou longe de achar a sensibilidade preferível à feliz apatia 

de que desfruto”. (p.82). A apatia tem por objetivo evitar o remorso que é em si mesmo irracional do 

ponto de vista da razão formalista. “A liberdade de remorso é tão essencial para a razão formalista 

quanto à do amor ou do ódio” (p.81). Para Adorno e Horkheimer: 

 

“A apatia surge nos momentos decisivos da história burguesa (...). Ela assinala o 
recuo da espontaneidade individual-humana para a esfera privada, que só então 
logra se constituir, assim como a autêntica forma de vida burguesa. O estoicismo – 
e é nisto que consiste a filosofia burguesa – torna mais fácil para os privilegiados, 
em face dos sofrimentos dos outros, enfrentar as ameaças a si próprios. Ele 
preserva o universal, elevando a vida privada ao nível de um princípio para se 
proteger dele” (p.82).  

 

Sade antecipou a transvaloração dos valores, tarefa à qual Juliette, como “boa filósofa”, “fria 

e refletida”, se dedica minuciosamente, não por entusiasmo, mas por pura diversão (p.87). “A 

bondade e a beneficência tornam-se pecado, a dominação e a opressão virtude” (p.87). “Todas as 

coisas boas foram outrora ruins; todo pecado original transformou-se em virtude original” (p.87), 

exclama Juliette. A crítica da compaixãofeita por Nietzsche já havia sido formulada por Sade em seus 

romances. “Sade e Nietzsche viram que, após a formalização da razão, a compaixão subsiste como 

‘consciência sensível da identidade do universal e do particular, como mediação naturalizada. Ela 

constitui o preconceito mais compulsivo” (p.85). A compaixão é um resquício do cristianismo que não 

resiste à crítica.Segundo Nietzsche: “Exigir da força que ela não se manifeste como força, que ela não 

seja uma vontade de vencer, abater e dominar, que ela não seja uma sede de inimigos, resistência e 

triunfos, é um contrassenso tão grande quanto exigir da fraqueza que ela se manifeste como força” 

(p.84).Para Nietzsche “a compaixão é o pecado pura e simplesmente. Quem cede a ela ‘perverte a lei 

universal: donde resulta que a piedade, longe de ser uma virtude, se torna um verdadeiro vício tão 

pronto ela nos leva a interferir com uma desigualdade prescrita pelas leis da natureza ” (p. 85). Por 

isso, “Os fracos e os malformados devem perecer: primeira proposição de nossa filantropia. E 

convém ainda ajudá-los a isso” (p.83). “Os culpados, eis aí a doutrina de Nietzsche, são os fracos, eles 
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iludem com sua astúcia a lei natural” (p.84). Vê-se como essas teses ecoam a situação das mulheres 

(pp.92-93) e dos judeus na sociedade industrial. Estes, fracos que são, também atraíram para si “a 

fúria da ratio”. 

“A explicação do ódio contra a mulher, enquanto criatura mais fraca em termos de 
poder físico e espiritual e marcada na testa pelo estigma da dominação, é a mesma 
do ódio aos judeus. Nas mulheres e nos judeus é fácil ver que há milênios não 
exercem qualquer dominação. Eles vivem, embora fosse possível eliminá-los, e seu 
medo e fraqueza, sua maior afinidade com a natureza em razão da pressão 
incessante a que estão submetidos, é seu elemento vital. Isso irrita e leva a fúria 
cega o homem forte (...)” (p.93) 

 

Por outro lado, “Sade não deixou a cargo dos adversários a tarefa de levar o esclarecimento a 

se horrorizar consigo mesmo”. Sua obra é a exposição da “história do pensamento como órgão de 

dominação” (p.97). A crítica nietzschiana da “compaixão”, por sua vez, é também a crítica da 

tentativa esclarecida de “consolar” suas próprias vítimas. Nesse sentido,  

 

“O fato de ter, não encoberto, mas bradado ao mundo inteiro a impossibilidade de 
apresentar um argumento de princípio contra o assassinato ateou o ódio com que 
os progressistas ainda hoje perseguem Sade e Nietzsche. Diferentemente do 
positivismo lógico, ambos tomaram a ciência ao pé da letra. O fato de que 
insistem na ratio de uma maneira ainda mais decidida que o positivismo tem o 
sentido secreto de liberar de seu invólucro a utopia contida, como no conceito 
kantiano de razão, em toda grande filosofia: a utopia de uma humanidade que, 
não sendo mais desfigurada, não precisa mais de desfigurar o que quer que seja. 
Proclamando a identidade da dominação e da razão, as doutrinas sem compaixão 
são mais misericordiosas que as doutrinas dos lacaios morais da burguesia. ‘Onde 
estão os perigos para ti? ’, indagou Nietzsche. ‘Na compaixão’. Negando-a, ele 
salvou a confiança inabalável no homem, traída cada vez que se faz uma afirmação 
consoladora” (p. 98). 
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