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“Para Deleuze, a literatura é uma

atividade clínica, e o grande

artista é mais um médico 

do que um doente.”

Roberto Machado

As técnicas são célebres: brincar de urso ou de bandido, fantasiar-

se de serviçal, ser caçado, amarrado, sofrer castigos, humilhações 

e até fortes dores físicas causadas por uma mulher opulenta empu-

nhando o chicote; colocar anúncios classificados, assinar “contrato” 

com a mulher amada e, se preciso for, prostituí-la. 

Os fetiches citados caracterizam os gostos amorosos comuns na 

rica obra de Leopold von Sacher-Masoch. O escritor só teve seu 

nome associado à perversão sexual depois que o psiquiatra alemão                

Krafft-Ebing criou o neologismo masoquismo, uma homenagem 

por ter descrito em detalhes “esse tipo de sentimento da vida”. Mas o 

termo virou sinônimo de prazer obtido pela dor e sua obra foi total-

mente esquecida, reduzida a pornografia.

Em Sacher-Masoch: o frio e o cruel, o autor quer reparar a injustiça 

de Masoch não ser tão lido quanto Sade e de clinicamente servir de 

complemento ao sadismo. O filósofo faz uma comparação entre as 

obras dos dois escritores, mostrando que uma unidade sadomaso-

quista é equivocada. O sadismo e o masoquismo têm significados 

totalmente diferentes, sendo um mais do que o desejo de causar dor 

e o outro mais do que o desejo de sofrer.  

“Repetiu-se tanto que o mesmo sujeito é sádico e masoquista, que 

acabamos acreditando. Sendo o julgamento clínico cheio de precon-

ceitos, devemos recomeçar tudo, e de um ponto situado fora da clí-

nica, o ponto literário, a partir do qual, aliás, foram denominadas as 

perversões em questão.”

Nascido na região da Galícia no século XIX, o nobre Sacher-Masoch 

começou a carreira literária com romances históricos, que tiveram 

grande repercussão na época. Sua obra foi influenciada por proble-

mas de minorias, nacionalismos e movimentos revolucionários. 

 

GILLES DELEUZE (1925-95), filósofo francês, foi um dos mais impor-

tantes pensadores da segunda metade do século XX. Escreveu livros 

interpretando filósofos e a obra de artistas, como Francis Bacon:        

lógica da sensação, publicado pela Zahar no Brasil. 
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