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Resumo 

Para este breve estudo da maldade enfocou-se o sadismo e sua natureza. Forçar alguém a               
sofrer dor ou humilhação é um indício de desejo de controle e domínio absolutos. As               
questões da pulsão de morte e a influência do ambiente são consideradas como agentes              
etiológicos propulsores da maldade. A desfusão pulsional, associada a momentos históricos           
desumanos é concisamente enfocada. Em condições individuais, a balança pulsional, sob           
condições adversas, também poderia pender para a nocividade. Alguns autores que           
consideram o papel do objeto nas relações primitivas são considerados, quer com a ideia de               
que o objeto interage com o propósito da pulsão de morte, quer com a ideia de minimizar a                  
questão pulsional. O tema da vingança à constituição narcísica do sujeito, por situações             
traumáticas ambientais, é examinado. Os objetos atuais serviriam ao desígnio revanchista           
daqueles que se sentem prejudicados. Neste sentido, a transformação ilusória da impotência            
na experiência da onipotência parece reger o caráter sádico. Através deste olhar, a analidade,              
seus caminhos e possíveis metabolizações, é examinada numa perspectiva intersubjetiva, em           
que a experiência de castrar e dominar os objetos proporcionaria um engodo de aumentar o               
próprio poder. Sucintamente alguns comentários diferenciais entre sadismo e masoquismo          
foram realizados. 
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Para este breve estudo da maldade a proposição adotada foi a de enfocar o sadismo e                

sua natureza. Termo criado pelo psiquiatra alemão Krafft-Ebing (1840 – 1902), em 1886,             

construído a partir do nome do escritor francês Donatien Alphonse François, mais conhecido             

como Marquês de Sade (1740-1814), designa uma perversão sexual embasada em satisfações            

com a dor e o sofrimento de outrem. Inicialmente concebida essa perversão como vinculada              

ao sexual (flagelações, humilhações físicas e morais, degradações) foi, posteriormente,          

amplificada sua acepção para além da sexualidade em si (ROUDINESCO & PLON, 1998).             

Para Fromm (1975), o sadismo pode ser sexual, físico e mental. E essas formas possuem               

sempre um denominador comum e se tangenciam. Este autor sugere que o núcleo do sadismo,               

e que está presente em qualquer manifestação sádica, “é a paixão para ter um controle               

absoluto e irrestrito sobre um ser vivo, seja animal, criança, homem ou mulher”. (p. 387).               

Está implícita nessa caracterização que forçar alguém a sofrer dor ou humilhação, sem que              

haja possibilidade de defesa, é um indício de desejo de controle e domínio absolutos.  

A questão da pulsão de morte e a influência do ambiente 

A psicanálise clássica, embasada fundamentalmente na dualidade pulsional freudiana         

(FREUD, 1987c), e depois nos trabalhos sobre inveja, ansiedade e culpa de Melanie Klein              

(1991a; 1991c) e nos autores pós-kleinianos, como por exemplo, Meltzer (1971) convida a             

que se pense na pulsão de morte como agente etiológico propulsor no que tange ao sadismo e                 

à destrutividade. O homem na sua constituição possuiria uma mistura de Eros (pulsões de              

vida – sexualidade) e Tanatos (pulsões de morte - destrutividade). Não que estes autores não               

levem em conta o ambiente e sua influência. Levam sim, mas é atribuída uma relevância               

substancial às condições instintivas inatas. Essas teorizações, vinculando destrutividade com          
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a pulsão de morte, vem sendo apuradas por autores contemporâneos. Enfocando períodos            

importantes em que a maldade sobressaiu na civilização, como no nazismo e holocausto,             

Ferrari Filho (2013) discute, baseado em Freud, a tese da desfusão pulsional. Momentos em              

que poderiam existir condições sociológicas e culturais que movimentassem a balança em            

favor da pulsão de morte. Cita o autor, enfocando a questão do nazismo e do holocausto: 

Desmentida a destrutividade, nomeia-se a morte como limpeza, e         
suprema ironia, como limpeza do mal. Depois de certo ponto, parece           
que as coisas adquirem moto próprio. É como entrar em um túnel            
desconhecido e que parece surgir do nada, numa imagem metafórica          
que tenta dar conta do início de um período histórico de apagamento            
da consciência civilizatória. A seguir virá outro tempo, no qual          
torna-se necessário construir novas categorias de significação para a         
pulsão. Não se sabe o que acontecerá quando fica para trás o tempo             
de irrepresentabilidade. O certo é que nada permanece como antes.          
(FERRARI FILHO, 2013, p. 19). 

 

Se fosse pensada uma condição individual, a balança também poderia pender para o             

lado “maligno” em função de alguns fatores predisponentes, regentes do psiquismo. Ferrari            

Filho (2013) argumenta que, em tempos de crise, decresce a consciência humanitária. São             

épocas propícias à ocorrência de tempestades pulsionais e às consequências do vórtice da             

maldade. Então, se pensada essa balança pulsional em termos individuais, ela também            

poderia pender, em “tempos de crise” , para o lado da destrutividade.  

É provável que as relações sujeito-objeto estejam no âmago da questão. O objeto pode              

sofrer a ação do sujeito e, dialeticamente, pode influenciar a ação deste, desde os primórdios               

das vinculações humanas. Embora as escolas psicanalíticas discordem quanto à relevância do            

objeto, este foi adquirindo, para alguns pesquisadores psicanalíticos, uma função quase que            

vital como eixo estruturante do psiquismo. Desta forma, sobretudo nos primórdios da vida, o              
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ambiente foi sendo cada vez mais considerado pela psicanálise contemporânea como           

partícipe crucial da formação da personalidade. (WINNICOTT, 1975, 1990a, 1990b;          

GREEN, 2010; GRUNBERGER, 1979; OGDEN, 1996; KOHUT, 1984).  

À vista do exposto, há autores que esmerilham teorias em que a pulsão de morte pode                

estar atrelada à destrutividade para fora (sadismo) ou para dentro (depressões graves,            

patologias ligadas à inércia, masoquismo), em conjunção máxime com o papel do objeto nos              

primórdios da vida (GREEN, 1988, 2010). As falhas dos objetos primevos exerceriam papel             

prevalecente na existência e na manutenção das angústias do bebê humano. O objeto poderia              

aplacar o alastramento das vicissitudes maléficas instintivas, vinculadas às expressões da           

pulsão de morte nos vínculos intersubjetivos. Winnicott é rigoroso quanto ao papel do objeto              

nos primórdios da vida. Embora não adepto do conceito freudiano clássico da pulsão de              

morte, Winnicott (1975; 1990a) refere que a capacidade autêntica de preocupação do sujeito             

se dá muito antes do surgimento do superego freudiano, que seria a partir dos dois - três anos                  

de idade, com a participação da presença do pai ou da figura paterna.  

Um exemplo do papel do objeto em conexão com o sadismo ou a maldade, bastante               

explorado em publicações psicanalíticas, desde o próprio Freud (FREUD, 1987b), é a peça             

clássica de Shakespeare, Ricardo III, drama histórico escrito entre 1592 e 1593, e que se               

baseou na história do rei Ricardo III. Para Vollmer Filho et all. (2014), neste personagem, as                

mais diversas vertentes psicanalíticas acerca da formação da mente e do mundo subjetivo,             

foram antecipadas em alguns séculos. É realçado o papel do objeto desde os primórdios da               

vida do ser humano.  
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Entendemos que partindo do extremo desamparo e dependência do         
ser humano do objeto cuidador e do profundo impacto que exercem           
as experiências de rejeição, Ricardo estruturou seu caráter. Seu self          
central permaneceu soterrado e dominado pelas identificações       
defensivas, e maciças, com o objeto sedutor e rejeitante, sua mãe.           
Entretanto, com todo o poder conquistado e após todos os          
assassinatos perpetrados por ele, não conseguiu atingir seu mais         
recôndito objetivo, “curar” o desamparo e rejeição de seu self .          
(VOLLMER FILHO, et all., 2014, p. 6). 

 

A questão da impotência 

Fromm (1975) afirma que o controle absoluto sobre outro ser cria a ilusão de              

transcender as limitações da existência humana, sobretudo para quem a vida é carente de              

produtividade e de alegria. “É a transformação da impotência na experiência da onipotência,             

é a religião dos aleijados psíquicos”. (FROMM, 1975, p 389). Ajusta-se a ideia de que               

controlar e dominar outro ser promoveria um sentimento ilusório de compensação da própria             

fraqueza. Isto em relação a um determinado sujeito que necessitaria, mais ou menos,             

incidentemente ou não, de uma “promoção” da sua grandeza em cima da fraqueza do outro.               

Assim, não há como não se pensar numa noção vinculada à palavra vingança. Mais, uma               

noção de identificação com o agressor pode ser presumida, para que a ideia de vingança se                

efetive. Ou seja, o sujeito “vira” o objeto agressor e algum objeto do mundo atual “vira” o                 

sujeito, numa dialética atemporal própria da transferência e do funcionamento do sistema            

inconsciente.  

A questão do sadomasoquismo 

Talvez seja prudente um comentário concernente ao termo sadomasoquismo,         

empregado não só nas lides psicanalíticas, como na terminologia comum. Termo cunhado por             
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Freud pressupõe uma complementaridade de ordem pulsional, assente na correspondência e           

na reciprocidade entre o passivo (masoquista) e o ativo (sádico) (ROUDINESCO & PLON,             

1998). Parece, através de observações derivadas da clínica, sem dúvida, existir esse modelo             

conjuntural. Mas, também pela via de observações clínicas, pode ser visualizada outra            

dimensão. Que o verdadeiro sadismo, assim como o verdadeiro masoquismo, possuem eixos            

estruturais distintos. Em significativo estudo, Deleuze (2009) evidencia que essas duas         

perversões ou estados patológicos que habitam o ser humano, ao menos nuclearmente,            

possuem estéticas e dialéticas distintas. Aponta este autor a existência de uma injustiça             

histórica para com o escritor austríaco Leopold Sacher-Masoch (1835-1895), no          

entendimento de que a sua obra é o complemento simétrico da obra sadeana. Para Deleuze               

(2009), o tema da unidade dialética sadomasoquista foi nocivo a Masoch; pois que, em              

relação a Sade, tratar-se-iam de concepções com alicerces diferentes. Nesses projetos, não            

reversíveis um no outro, o núcleo sádico é algo mais maligno que busca a negação completa                

do outro sujeito. “Sob todos os aspectos, o sadismo apresenta uma negação ativa da mãe e                

uma expansão do papel do pai, o pai acima das leis...”. (DELEUZE, 2009, p. 60). Também                

para Chasseguet-Smirgel (1991), o sujeito sádico transforma-se, ele próprio, numa essência           

superegóica. “Trata-se de substituir deus, para tornar-se o criador de uma nova realidade,             

para tornar-se o Criador ”. (CHASSEGUET-SMIRGEL, 1991, p. 215). O ideal masoquista           

teria outro escopo: uma função de resgate de uma ligação materna, que proporcionaria ao              

sujeito, ao mesmo tempo, uma sentimentalidade fusional com a mãe e uma desmentida da              

castração e da impotência.  

Na projeção masoquista sobre a mulher espancadora, vê-se que o          
Supereu só toma uma forma exterior para se tornar ainda mais           
derrisório e servir às finalidades de um Eu triunfante. Do sádico           
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pode-se dizer quase o contrário: ele tem um Supereu forte e           
esmagador, e nada mais. O sádico tem um supereu tão forte que se             
identificou com ele: ele é o seu próprio Supereu e só encontra um Eu              
no exterior. O que ordinariamente moraliza o Supereu são a          
interioridade e a complementariedade de um Eu sobre o qual ele           
exerce seu rigor, e também a componente materna, guardiã dessa          
complementariedade. Mas, quando o Supereu parte impietuoso,       
expulsa o Eu e, com ele, a imagem materna, a sua imoralidade de             
base se manifesta nisso que chamamos sadismo. (DELEUZE, 2009,         
p. 120). 

 

Então, tratar-se-iam de expressões exteriores oriundas de núcleos etiológicos         

distintos, os quais, de modo dialético, podem habitar o mesmo sujeito. Feitas essas             

considerações, tratar-se-á agora de enfocar aquilo que se concebe, em psicanálise, como algo             

próximo de vinganças relacionadas a falhas na constituição do sujeito, isto é, vinganças             

narcísicas. 

As vinganças narcísicas 

A ideia fundamental é a de que traumas primitivos, atingindo a constituição do sujeito              

(seu narcisismo), ficariam “pedindo indenizações” ao longo da vida (KOHUT, 1984;           

GRUNBERGER 1979a, 1979 b, 1979c). E, através daquilo que se entende por transferência,             

o ambiente atual, com seus objetos atuais, teria que pagar a conta. O paradoxal é que o sujeito                  

pode se vingar nos objetos atuais (por exemplo, nas relações familiares ) com colorido similar              

àquele quando sofreu o maltrato, numa identificação atemporal com o agressor. Essa questão             

compreende então uma dialética entre identificação e vingança. A expressão “aleijados           

psíquicos” (FROMM, 1975, p. 389), definiria um estado que, em termos genéricos, poderia             

ser aplicado a todo e qualquer sujeito humano, já que, em maior ou menor grau, todos são                 
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sujeitos da frustração. Para Fromm (1975), o sujeito com caráter sádico predominante só sabe              

amar quando controla, isto é, quando tem o poder sobre o objeto.  

De outra forma, cada pessoa pode ter a capacidade de transformar suas marcas             

idiossincraticamente. Libermann (2015), sobre o conceito de “après-coup” , argumenta que          

as noções de causalidade psíquica e temporalidade podem ser modificadas, pois estão            

relacionadas a um fenômeno em dois tempos; por conseguinte marcas mnêmicas poderiam            

passar por remodelação, a partir de fatos posteriores que, mesmo com relação simbólica com              

os fatos passados, experimentariam mudança de ordem benigna. Assim, contingências felizes           

poderiam atenuar estados sádicos e, num segundo tempo, através da continência ambiental,            

interagindo com capacidades internas do indivíduo, atenuar tais condições nefastas.  

Se o sadismo é constituído pelo desejo de controle absoluto sobre o outro, Grunberger              

(1979a, 1979b, 1979c), procura ir às origens remotas dessa necessidade. O autor aludido             

associa, ao eixo do narcisismo, fenômenos referentes às disputas nas relações, os quais,             

através de outro olhar teórico, estariam contemplados somente numa dimensão pulsional           

(pela via da agressividade e pulsão de morte). O sujeito carregaria consigo uma imposição              

interna de, nas relações, sempre necessitar “poner a salvo su honor narcisista” .            

(GRUNBERGER, 1979b, p. 144). A prevalência destes conteúdos caracterológicos         

objetivaria a busca de um sentimento de onipotência e integridade. E, o que é ilusoriamente               

necessário para o inconsciente nesse sentido refere-se à castração dos objetos. Aqui se             

adentra no território intersubjetivo, presente nas relações cotidianas. Esse controle e domínio,            

próprio do sadismo, em que o corpo do outro vira desfrute (posse, propriedade), proporciona,              
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segundo Grunberger (1979c), um engodo de aumento de poder do próprio sujeito que exerce              

a maldade. Como dito antes, o sujeito torna-se uma essência superegóica. 

A Analidade em Grunberger 

Mas, onde reside a âncora dessas fixações vinculadas à priorização dos sentimentos de             

domínio? Amparado nos clássicos trabalhos de Freud (1987a) e Abraham (1970), Grunberger            

(1979b) relaciona essa âncora à analidade, seus (des) caminhos e incapacidade de            

transformações simbólicas. Minimizando a pulsão de morte, há, em Grunberger (1979a,           

1979b), uma profunda ligação entre falhas no ambiente primitivo e posteriores traços            

caracterológicos, essencialmente vinculados às trajetórias do desenvolvimento da analidade,         

que buscariam uma vingança ao narcisismo ferido escolhendo, para tanto, se apoderar dos             

objetos, castrando-os e dominando-os.  

Recordemos sin embargo en esta ocasión que para nosotros (ver          
artículo sobre la relación objetal anal), la digestión, al implicar fases           
diversas, es el protótipo primitivo de la agressividad, de sus          
manifestaciones brutas: la captación gobierna el metabolismo       
digestivo exteriorizando de alguna manera la pulsión, que se extiende          
desde la digestión hasta el sistema muscular, fonatorio, etc.         
(GRUNBERGER, 1979a, p. 32). 

 

Esta concepción de la agressividad es clinicamente más facilmente         
demostrable que el Instinto de Muerte, tanto más cuando a través de            
numerosas verificaciones nos há permitido desgajar al par antinômico         
‘analidad-narcisismo’ cuyo estúdio presenta um interes heurístico       
cierto. (idem). 

 

Para Chasseguet-Smirgel (1991), o contrato sádico envolve uma submissão do objeto           

“à única lei que rege os processos que se desenrolam no interior do trato digestivo” (p.                

196); o superego edipiano fica reduzido à lei das funções intestinais. Para Grunberger             
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(1979b), na dimensão narcisista regida pelas vicissitudes da analidade, a graduação da            

castração do objeto adquiriria uma importância (ilusória) relativa para o engrandecimento do            

sujeito.  

Considerações finais 

A lógica de controle e domínio sobre o objeto, com a ilusão de manter a salvo a honra                  

narcísica (do sujeito) e, ao mesmo tempo, incrementar a sua imagem, estão presentes no              

âmago relacional e fazem parte do cotidiano. Exemplos eloquentes aparecem nos relatos            

selvagens que despontam na película cinematográfica homônima (RELATOS selvagens,         

2014). Apesar de atravessado pela veia da comédia, o filme adentra profundamente nas linhas              

paradoxais contidas na questão enfocada acima: castrar o outro implicaria amplificar o            

próprio poder? O episódio da briga de trânsito é pródigo nessa ilustração. Afinal, o que está                

em jogo? Outro exemplo, mais pesado, sobre a maldade, aparece no livro “Os Homens que               

Não Amavam as Mulheres” (LARSSON, 2008). Os conteúdos caracterológicos anais          

(controle e domínio) vinculam-se com a ideologia nazista, em que submeter e se apossar do               

corpo de outro (condição básica de um sadismo psicopático), é uma perspectiva do viver que               

se esconde atrás de uma vida aparentemente “limpa”. Além desta vinculação, nessa trama             

ficcional, é mostrada com maestria a identificação entre pai e filho, no que tange à completa                

desobjetalização do ser humano; eles são e fazem a lei. Nos bastidores aparece a mão fria e                 

cruel da esposa e mãe, respectivamente, dos psicopatas aludidos. 

Procurou-se abordar, neste trabalho, teorias que objetivam elucidar a questão da           

maldade e sua preponderância em determinadas situações. No entanto, os caminhos para            
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maior elucidação da matéria continuam em aberto, considerando-se a profundidade e           

complexidade do assunto. 
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