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A perversão sob a ótica da teoria da sedução generalizada

Fábio Belo1

Ponto de Partida

A teoria  da sedução afirma a  prioridade do outro  na constituição do ser 
humano e da sua sexualidade. Não o Outro lacaniano, mas o outro concreto:  
o  adulto  face  à  criança.  Um  adulto  perverso?  Sim,  pode-se  dizer;  mas 
perverso  intrinsecamente,  pelo  fato  de  que  suas  mensagens  são 
comprometidas por seu próprio inconsciente. (Laplanche, 1992c: 454)

A  partir  da  TSG,  o  abuso  sexual  infantil  e  a  violência  contra  a  criança  devem  ser 
pensados em termos de grau. A sedução é generalizada e condição universal indispensável para a  
constituição do humano. O ponto de partida é acolher a impossibilidade de distinguir  muito 
claramente  o  que deixa  de  ser  mera  sedução “libidinizante”  –  necessária  para  trazer  a  cria  
humana ao  mundo simbólico  dos  afetos  –  e  o  que  passa  a  ser  sedução  mortífera,  perversa  
propriamente dita. Não há fronteiras nítidas aqui. O que não quer dizer – e seria perverso dizê-
lo – que toda maternagem dá no mesmo... e que toda perversão se equivale.

Isso  parece estar  de  acordo com o que a  tese fundamental  da psicanálise  acerca  da 
sexualidade humana:

A onipotência do amor talvez nunca se mostre com maior intensidade do que 
nessas aberrações. O mais nobre e o mais vil, por toda parte da sexualidade,  
aparecem na mais íntima dependência mútua (“vom Himmel durch die Welt 
zur Hölle”). (ESB, VII, 153; GW, V, 61)

1ª. Tese: O sexual perverte o biológico

Acredito  que  a  distinção  entre  agressividade  e  sadomasoquismo,  esboçada  por 
Laplanche,  em seu livro  Vida  e  Morte  em  Psicanálise,  é  um ponto fundamental  na definição da 
perversão tendo em vista a TSG. A passagem é bem clara:

(...) reservamos, pois, os termos sádico (sadismo), masoquista (masoquismo) 
para tendências, atividades, fantasias, etc., que comportam necessariamente, 
de modo consciente ou inconsciente, um elemento de excitação ou de gozo 
sexuais.  Assim  nós  os  distinguimos  da  noção  de  agressividade  (auto  ou 
hetero-agressividade)  que,  então,  será  considerada  como  de  essência  não 
sexual. Essa distinção prévia não supõe em absoluto a existência efetiva de 
uma agressividade não sexual  e,  inversamente,  não desmente  a  priori que 
comportamentos  comumente  chamados  “sádicos”  possam  em  realidade 
depender de elementos instintivos não sexuais. (Laplanche, 1985[1970]: 91)
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Laplanche coloca a agressividade no campo do auto-conservativo justamente para fazer 
notar que, a partir desse apoio, ela adentra no campo do sexual. Talvez seja possível pensar que a 
agressividade puramente biológica só exista antes da constituição do aparelho psíquico. Uma 
vez constituído o ego, a agressividade passa a ser traduzida como sadismo ou masoquismo. O 
biológico serve, portanto, apenas como apoio. É pela via da sedução generalizada que o sexual é  
implantado: apoiado nas funções biológicas.

O ponto que nos interessa é a afirmação – muitas vezes proferida por Laplanche – de  
que a sexualidade só aparece posteriormente ao biológico, graças à sedução. O sexual é o que  
perverte o biológico.

Primeira tese, portanto: há que se distinguir entre dois campos e examinar as relações 
entre eles. (1) A sexualidade, na medida em que nos é aportada do outro, é, ela mesma, perversa.  
(2) Há uma posição subjetiva, geralmente em tensão com o que o social chama “normal”. Quais 
as relações entre esses dois campos? Onde se encontram, quando se afastam? Lembremos alguns  
exemplos:

• o beijo é a perversão da boca (início do tubo digestivo);

• o prazer anal: qual seu sentido biológico?

• as auto-mutilações artísticas (Orlan) ou religiosas;

• a dietética (anorexia, bulimia, jejuns).

Uma consequência geral dessa primeira tese é que sempre será necessário estabelecer 
relações entre a sexualidade humana – fundamentalmente infantil, inconsciente e perversa – e  
uma posição subjetiva que designamos perversão. 

2ª. Tese: a posição originária do masoquismo

Em sua leitura de “Uma criança é espancada”, elaborada em Vida e Morte e no artigo “La 
position  originaire  du  masochisme”  (1992b),  Laplanche  demonstra  a  posição  originária  do  
masoquismo.  Essa  é  uma  das  primeiras  consequências  que  devemos  tirar  da  TSG  quanto  à 
perversão.

Depois dos Três Ensaios, o artigo sobre o fetichismo é o texto mais importante de Freud 
sobre a perversão. Nele, Freud lembra que o fetiche é o substituto do falo (Phallus) da mulher 
(da mãe)2 e que o protótipo do fetiche é o “pênis dos homens” (a tautologia é importante). A  
leitura  do  texto  freudiano  poderia  nos  levar  a  pensar  no  fetichismo  como  perversão 
paradigmática, pois ele é resposta ao complexto de Édipo. Com a TSG, porém, fica evidente que  
o Complexo de Édipo já é uma tradução bem posterior à situação originária. É com relação à ela 
que Laplanche insiste no masoquismo como paradigma da perversão.

2 Importante mencionar: Freud parece usar como sinônimo os termos falo e pênis nesse texto. 

Ele utiliza tanto o Phallus quanto a expressão Penisersatz (cf. GW, XIV, 312).
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Numa  releitura  de  seu  próprio  artigo,  Laplanche  (1992c)  lembra  que  é  o  segundo 
momento – a fantasia inconsciente de que sou espancado pelo meu pai – é que é o momento 
inaugural da sexualidade.

A situação originária, seu protótipo, é sado-masoquista. Há uma enorme discrepância 
entre o adulto e o bebê. A passividade da situação infantil é inelutável e ela o alvo de enorme  
esforço  de  simbolização  e  recalcamento.  A  tradução  impossível  (no  sentido  de  ser  sempre 
incompleta, pois a criança não possui material narcísico à disposição para traduzir) deixa um  
resto,  esse  resto  é  a  fantasia  inconsciente.  É  ela  “a  única  fonte  da  pulsão  sexual  humana”  
(Laplanche, 1992c: 455).

O ponto aqui é pensar como se dão as traduções posteriores dessa posição originária – o  
masoquismo – para outras perversões. O que determina os destinos do masoquismo originário?

3ª. Tese: algo entre a intromissão e a implantação

No  artigo  “Fetichismo”,  Freud  lembra  que,  no  fetiche,  “um  fragmento  da  realidade 
(Stück der Realität)” é escotomizado. Acredito que essa observação é importante pois traz evidentes 
relações com a psicose. É bastante curiosa a análise de Freud. Ele começa falando da diferença  
entre neurose e psicose. Ele lembra que na neurose duas “correntes” (Strömung) se preservam: 
uma ligada ao Isso e outra ligada ao Eu. No exemplo dado: o jovem obsessivo que “escotomizou”  
a morte do pai. De um lado, ele achava que o pai ainda estava vivo e atrapalhava suas atividades; 
de outro, ele se achava o sucessor do pai. O que quero destacar dessa leitura é que Freud não 
traça nenhuma diferença radical entre a neurose obsessiva e a perversão. Ele recusa, nas duas 
patologias, uma “escotomização” e defende ainda a ideia de um recalcamento / recusa da ideia 
angustiante. A oposição se faz, de fato com a psicose, na qual ele acredita que essa “corrente”  
que  está  de  acordo  com  a  realidade  realmente  se  perdeu  (...  im  Fall  der  Psychose  die  eine,  die  
realitätsgerechte Strömung, wirklich vermiβt werden würde) [cf. GW, XIV, 316].

De um lado, neurose e perversão; de outro, psicose. É importante fazer trabalhar esse 
texto com os  Três  Ensaios,  nos quais Freud lembra que a neurose é o negativo da perversão.  
Negativo, nesse caso, não quer dizer contrário; quer dizer o outro lado, o reverso. A metáfora do  
filme fotográfico ainda é importante é preciso uma longa elaboração para transformar o negativo 
na fotografia revelada.  O neurótico teme “queimar o filme” o tempo todo:  isto é,  expor suas 
fantasias à luz do dia.

Uma outra distinção entre fenômenos como a perversão e a neurose, pode ser pensada a  
partir das noções de implantação e intromissão. Pressupomos que a origem do sujeito psíquico 
da perversão está a meio caminho – mais  uma vez,  uma questão de grau,  de gradação – da 
neurose e da psicose, na medida em que pressupomos que o adulto que cuidou do bebê que se 
tornará perverso tanto implantou quanto intrometeu no bebê sua sexualidade inconsciente.  
Vejamos como Laplanche define esses termos:

A implantação é um processo comum, quotidiano, normal ou neurótico. Ao 
lado dela, como sua variante violenta, é preciso situar a intromissão. Enquanto 
que a implantação permite ao indivíduo uma resposta (reprise) ativa, com sua 
dupla face tradutiva-recalcadora, é preciso tentar conceber um processo que 
faz obstáculo a essa resposta, curta-circuita as diferenciações das instâncias 
em via de formação,  e coloca no interior um elemento rebelde a qualquer 
metábole.
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Eu  não  duvido  que  um  processo  aparentado  à  intromissão  desempenha 
também  seu  papel  na  formação  do  supereu,  corpo  estrangeiro  não 
metabolizável.
(...)  A  intromissão  está  mais  relacionada  com  a  analidade  e  oralidade.  A 
implantação se refere mais à superfície do corpo no seu conjunto, à periferia 
perceptiva. (Laplanche, 1992a: 358)

Pontos  importantes:  é  uma  questão  de  gradação,  da  forma...  e  talvez  nem  tanto  do 
conteúdo; algo da intromissão está presente no neurótico, no seu supereu: daí a possibilidade de  
se pensar num “supereu sádico”; a forma da sedução tem a ver com as zonas erógenas visadas  
pelo adulto sedutor: o bebê visto como orifício é aquele com mais probabilidade de se tornar 
psicótico ou perverso; o bebê visto mais “inteiro” é o que vai se tornar neurótico.

Essa distinção da forma da sedução tem muito a ver com o que aparece nos textos iniciais 
de Freud também. Ele dizia da idade da sedução: quanto mais cedo, mais traumática, mais grave 
a patologia a surgir... quanto mais o ego estivesse preparado, isto é, quanto mais tardiamente 
fosse tradução, mais amena será o sofrimento psíquico.

4ª. Tese: não há perversão fora do campo moral 

É importante retomar uma reflexão de Durkheim sobre o crime. Ele argumenta que não 
se pode julgar muito apressadamente o crime como uma ação humana contra o laço social. O 
autor lembra que a autoridade que a consciência moral possui não pode ser excessiva, pois esse  
excesso impediria que o crime aparecesse, mas também obstruiria o idealismo e qualquer crítica 
ao  status  quo.  Durkheim  adverte:  “Quantas  vezes,  com  efeito,  o  crime  não  é  senão  uma 
antecipação da moral por vir, um encaminhamento em direção ao que será!” (Durkheim, 2003 
[1895]: 72).

Essa  reflexão  de  Durkheim  se  coaduna  com  o  que  a  psicanálise  postula  acerca  da 
virulência do superego. Assim como acreditamos que a internalização da lei moral contribui 
para a contenção do crime e de comportamentos tidos como perversos, também lembramos que 
o superego pode ser extremamente cruel e violento. 

Mais  uma  vez,  é  importante  lembrar  o  artigo  “Fetichismo”,  de  Freud.  Ele  termina 
lembrando o caso do  coupeur de nattes e dos chineses que mutilam o pé feminino para depois 
reverenciá-lo como fetiche. Além de mostrar que as duas correntes existem na vida psíquica –  
uma contra e outra a favor da castração – os exemplos apontam para algo da crueldade social. 

Do ponto de vista da TSG, seria possível pensar no outro da cultura como um outro que 
também envia mensagens enigmáticas, cujas traduções são mais ou menos concedidas, aceitas,  
recusadas... Pensemos na discussão que o etnocentrismo levanta. Afinal, podemos ou não julgar 
como perversão o sepultamento de bebês vivos por algumas tribos indígenas apenas porque eles 
apresentam algum defeito físico? Podemos ou não julgar como perverso o apedrejamento das 
mulheres adúlteras nas religiões tradicionais? 

Para  início  de  análise  é  preciso  questionar  a  lei  social  de  forma  geral,  pois  ela  é 
depositária  das  forças  de  recalcamento.  É  preciso  acolher  o  paradoxo  que  isso  traz:  se  
questionamos demais a lei, estamos correndo o risco de ir contra o laço social e sermos julgados 
como perversos; por outro lado, se acolhemos a lei como verdade absoluta, também a utilizamos  
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como fetiche – algo que nos protege contra os enigmas da ética, que por sua vez são os que nos  
obrigam  a  questionar  e  pensar  nos  nossos  vínculos  amorosos  e  políticos  –  e  impedimos 
quaisquer modificações no laço social. O ponto parece ser mesmo uma questão de grau: até que 
ponto defendemos a lei e até que ponto a questionamos? Freud, no I Ensaio, “As aberrações  
sexuais”, insiste na presença de algumas perversões nas “pessoas normais”. Fica muito claro o  
caráter  quantitativo,  de  grau,  na  definição  de  Freud.  O  patológico,  diz  ele,  tem  a  ver  com  
“exclusividade e fixação”: é essa característica que ele define como “sintoma patológico”. (ESB, 
VII, 152-3)

Sem dúvida, parecem existir pontos, na nossa cultura, que não admitem concessão. A 
violência física contra mulheres e crianças é apenas um exemplo. Esse núcleo duro tem bastante  
a ver com a tese ampla sobre o que é perversão sob o ponto de vista da TSG:  manter-se ou  
manter  o  outro  na  posição  passiva  originária.  É  acreditar  que  apenas  um ocupa  o  lugar 
passivo.
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