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Desejar é tão melhor do que ter! Não há nada mais extraordinário do que aquele instante 
em que se sente o desejo. O instante em que se sente o desejo, quando você sabe que algo 

vai acontecer, é o mais sublime de todos.

Anouk Aimée

O sexo quase nunca é só sexo.

Shirley MacLaine

Não sei nada sobre sexo porque sempre fui casada.

Zsa Zsa Gabor

Vanitas Vanitatum*! Qual dentre nós é feliz neste mundo? Qual dentre nós conseguiu 
realizar seu desejo? Ou, tendo-o realizado, ficou satisfeito?

William Makepeace Thackeray

Existe uma história zen bem conhecida sobre dois monges que se encontram em 
viagem, tentando atravessar um rio. Quando eles estavam quase do outro lado, 

uma jovem gritou para eles da margem da qual tinham saído. Ela disse que estava 
com medo de entrar na água por causa da corrente. “Um de vocês poderia me 
carregar para o outro lado?”, perguntou ela. Um dos monges hesitou, mas o outro 
retornou, colocou-a rapidamente sobre seus ombros, atravessou-a e colocou-a no 
chão na outra margem do rio. Ela agradeceu e seguiu seu caminho.

À medida que os monges prosseguiam em sua jornada, um deles foi ficando 
irritado. Por fim, incapaz de manter-se quieto, explodiu dizendo: “irmão, nosso 
mestre zen-budista nos ensinou a evitar qualquer contato com as mulheres, mas 
você pegou uma e a carregou nos seus ombros!”

“Irmão,” replicou o segundo monge, “eu a deixei do outro lado do rio: é você 
quem ainda a está carregando”.

No âmago da referida história situa-se a questão do desejo. O que é o desejo? 
Por que sentimos desejo? Por que sentimos desejo por aquilo que desejamos? 
Quais as consequências do desejo? E como lidar com o desejo? Essas são pergun-
tas fáceis de se fazer, mas conseguir respondê-las é uma questão inteiramente di-

* N. de T. Citação do autor em latim referente ao desejo, Vanitas Vanitatum, que parcialmente 
reproduz citação do livro de Eclesiastes da Bíblia: vanitas vanitatum, et omnia vanitas (vaidade 
das vaidades, tudo é vaidade), aludindo ao fato de que os prazeres terrenos são transitórios.

À SOMBRA DO 
PECADO MORTAL 1
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4  REFLEXÕES SOBRE O DESEJO SEXUAL

ferente. O desejo é como areia movediça; pode ser encontrado em toda a parte, 
mas é difícil segurá-lo nas mãos.

Recorrendo ao American Heritage Dictionary em busca de uma definição 
para o termo, descobrimos que o desejo significa um pedido, um anseio ou aque-
le que é objeto do anseio, do apetite sexual ou da paixão. O dicionário também 
nos diz que o desejo significa uma ânsia por algo que nos traga satisfação ou 
gozo, ou um desejo intenso – geralmente repetitivo ou duradouro – por algo que 
se encontre além do nosso alcance, mas cuja obtenção seja possível em um mo-
mento futuro. Assim, o desejo também conta com um componente de fantasia. 
Imaginamos possuir aquilo que desejamos. Algumas vezes nossas fantasias sobre 
aquilo que desejamos vão tão longe que acabam por substituir a realidade.

Mas por que não realizar um teste para verificar a possibilidade de identificar 
com exatidão o que se quer dizer ao falar em desejo? E o que dizer dos seus pró-
prios desejos (como no caso dos desejos sexuais)? Se lhe pedissem para descrever 
seu desejo sexual mais selvagem, qual seria ele? Você é capaz de descrevê-lo com 
clareza ou acha difícil imaginar a forma que ele assumiria? O pensamento de ro-
teirizar seu desejo lhe deixa desconfortável? Você acha que o desejo é, em si, algo 
elusivo? Você está tentando desejar algo que é incapaz de imaginar?

Esse pequeno exercício nos faz perceber como é difícil – para não dizer de-
sagradável – articular nossos desejos. O exercício estabelece um outro paradoxo: 
uma vez que conseguimos obter aquilo que desejamos, podemos talvez não mais 
desejá-lo; há uma perda de atrativos no objeto desejado. O poder do irreal é 
mais forte que o do real, porque nada é tão perfeito na verdade quanto é em nos-
sa imaginação. Só ideias, conceitos, crenças e fantasias inatingíveis conseguem 
persistir. Isso explica porque, geração após geração, tantas pessoas sustentam 
que é melhor desejar do que possuir. Será possível que o único instante na vida 
em que estamos mais próximos de realizar nosso desejo seja, de fato, o mais 
“sublime”, como sustentou Anouk Aimée (citada no início)? Foi isso que o poeta 
James Russell Long quis dizer ao afirmar que “aquilo pelo que ansiamos é o que 
somos. Por um momento transcendente?”.

Uma das maiores ironias acerca do desejo é que, quando conseguimos ob-
ter aquilo que desejamos, revela-se o quão efêmero é nosso senso de satisfação. 
Parece que fantasiar sobre o desejo – incompleto como possa parecer – é mais 
atraente do que a realidade. Talvez seja preferível continuar no mundo da fanta-
sia. Assim, pelo menos, temos uma medida de controle sobre aquilo que acontece 
em nossa própria fantasia. Talvez nossos melhores casos de amor sejam aqueles 
que jamais vivemos. Em contrapartida, a realidade pode lembrar um pouco uma 
ducha fria – não sendo tudo aquilo que imaginávamos. O reconhecimento de 
uma potencial desilusão pode nos encorajar a permanecer no estado da fantasia.

Qualquer frustração pode vir de encontro a nós em se tratando de desejos. 
O desejo é uma força sempre presente que mantém nossas vidas em movimen-
to. É como o oxigênio: não estamos sempre cientes da sua presença, podemos 
até tomá-lo como algo certo, mas o fato é que ele está sempre lá. Não importa, 
porém, de que maneira vivenciamos o desejo, o prazer parece residir no ato de 
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desejar, no momento efêmero. Como observado por Robert Louis Stephenson, 
“é melhor uma viagem esperançosa do que o instante da chegada ao destino.” 
O dramaturgo George Bernard Shaw nutria uma opinião parecida. Conforme 
observou, “há dois tipos de tragédia na vida. Uma é não conseguir satisfazer o 
desejo que alguém tem no coração. A outra é satisfazê-lo”.

O desejo é a essência da humanidade. Estar vivo significa ser capaz de desejar. 
É uma força emocional, e não racional, e é difícil de ser controlada – ela possui 
vida própria. Não temos o poder de decidir quando vamos desejar e tampouco 
optamos por desejar; é o desejo quem nos escolhe. Segundo afirmou certa vez um 
famoso praticante do desejo sexual, Casanova, ao tentar explicar a adoração que 
tinha por pular de uma cama para a outra: “Hélas*! Amamos sem nos orientar pela 
razão e não envolvemos em nada a razão quando deixamos de amar.”

O que surpreende é que só em décadas mais recentes tenhamos alcançado 
um melhor entendimento sobre aquilo de que trata o desejo. Recentes trabalhos 
de neurocientistas e psicólogos desenvolvimentistas, cognitivos, psicodinâmicos 
e evolucionistas serviram de instrumento para a decodificação de alguns dos me-
canismos biológicos e desenvolvimentistas determinantes do desejo.

Mas, a esta altura, cabe fazer uma advertência. É possível discutir-se o tema 
do desejo partindo de muitos ângulos diferentes. No presente capítulo, vou me 
concentrar em um dos mais importantes desejos da humanidade: o desejo sexual 
– a fagulha essencial que põe em ignição o aparato sexual humano. Sustento que 
toda a atividade humana – incluindo muitas decisões em nível de gestão – são es-
timuladas por esse desejo. No mundo imprevisível em que vivemos, há de haver 
uma constante, e essa constante é o desejo sexual. É o nosso sistema de necessi-
dades de motivação sexual que vincula o não ser ao ser. É o desejo sexual que faz 
o mundo girar. Fora isso, embora exista agora um grande número de publicações 
especializadas sobre o desejo sexual homoerótico, no presente capítulo trato da 
heterossexualidade. O desejo homoerótico merece mais atenção que o tipo de 
tratamento superficial que eu teria de dar a esse tópico, em minha determinação 
de não tornar o presente livro demasiado extenso.

O LEGADO DE ADÃO E EVA

Para compreender as atitudes da humanidade em relação ao desejo sexual, preci-
samos examinar a explicação dada às raízes do mesmo. Pode-se também começar 
pela história de Adão e Eva conforme consta no Gênesis, o primeiro livro do Velho 
Testamento na Bíblia. Não seria ela o protótipo de uma narrativa sexista, quando 
o leva a crer que, se você fizer uma mulher a partir de um homem, está fadado a 
ter problemas? Por que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden? Qual foi a 
transgressão que eles cometeram? Eles foram expulsos porque a serpente os sedu-
ziu para que comessem a fruta proibida? Girava tudo mesmo em torno da maçã?

* N. de T.: Hélas!, interjeição em francês incorporada à língua portuguesa e aqui empregada 
no sentido de “Ai de nós!”.
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6  REFLEXÕES SOBRE O DESEJO SEXUAL

São muitos os disparates encontrados nos “fatos” dessa conhecida história; 
deve haver algo mais nela do que apenas aquilo que a visão consegue alcançar. 
O que é que a maçã realmente significa? Não é preciso ser um cientista espacial 
para resolver essa charada. Dada a natureza do castigo, a fruta proibida deve 
simbolizar uma atividade de natureza essencial para o ser humano. Uma expli-
cação plausível para essa história é que toda ela gira em torno do desejo sexual. 
A expulsão de Adão e Eva do Paraíso pode ser interpretada como uma simples 
narrativa sobre duas pessoas que nutriam um forte desejo sexual uma pela outra, 
mas que não tinham permissão para consumar sua paixão. Não é de admirar que 
elas violem a lei. Mas tem mais. A narrativa também encerra uma moral, a adver-
tência de que todo desejo sexual exige que se pague um preço por ele. A perda 
da inocência – a exposição sexual – acompanha a expulsão do Jardim do Éden.

Por ironia, contrastando com o forte conteúdo moral dessa narrativa do livro 
do Gênesis, os antigos gregos e romanos veneravam os prazeres da carne. Eles 
não tinham uma visão nada reprimida do corpo, o qual percebiam como um veí-
culo destinado à busca e à entrega da vivência da sexualidade. Os antigos gregos e 
romanos não demonstravam ter qualquer tipo de constrangimento sobre a sexua-
lidade veiculado a um profundo sentimento de culpa, como aquele que caracteri-
zou a tradição judaico-cristã. A arte e a literatura explicitamente eróticas daquele 
período clássico constituem a própria revelação disso. Aquele era um período 
da história no qual a sociedade ocidental havia erigido muito poucas barreiras 
contra o desejo sexual. E a cultura ocidental não era a única a exibir uma atitude 
liberal em relação a isso. O mesmo se aplicava a muitas outras culturas, como de-
monstram as esculturas eróticas hindus encontradas no conjunto de templos do 
Khajuraho, e também a arte e a literatura eróticas chinesa e japonesa.

Mas essa era de liberdade sexual não perdurou na sociedade ocidental. Após 
o período de relativa liberdade e tranquilidade experimentado na antiguidade 
clássica, uma época sombria se abateu sobre a Europa, quando o Cristianismo 
se tornou a força religiosa e social dominante. A doutrina cristã transmitiu uma 
mensagem anti-hedonista, equiparando o desejo sexual ao pecado. Durante 
muitos séculos, o Zeitgeist* foi dominado pela noção de que o desejo sexual era 
responsável por arrastar as pessoas para o inferno. O Leitmotiv** dos primeiros 
sacerdotes a comandar a Igreja Cristã primitiva – citando o Evangelho de São 
Lucas – era que “somos todos pecadores vivendo em um mar de lágrimas”. A 

* N. de T.: O vocábulo alemão Zeitgeist (“espírito de uma era”), de uso consagrado em inglês e 
em outros idiomas, refere-se ao clima intelectual e cultural associado à determinado período da 
história humana, e associa-se, em sua origem, a Johann Gottfried Herder e a outros românticos 
alemães, que entendiam um período histórico quase como sendo dotado de caráter. O termo é 
ainda mais associado à filosofia da história de Hegel, que introduz outros conceitos relacionados 
como, por ex., Weltgeist (espírito do mundo).
** N. de T.: Outra expressão do alemão consagrada em inglês e em outros idiomas, inclusive 
no português, leitmotiv faz referência originalmente a um motivo condutor musical, passando 
a significar, por extensão, na literatura ou no discurso, a ideia ou o fio condutor da obra, e, no 
cinema, uma ou mais imagens simbólicas estruturadoras do filme, ou, em um âmbito mais geral, 
tema que venha à tona com frequência em determinado contexto.
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preocupação da humanidade com os prazeres da carne era suplantada pela preo-
cupação com a vida após a morte. Como veremos, foi só depois do fim do século 
XIX que a sexualidade tornou a assumir, no cenário social, um papel mais explí-
cito e proeminente, não tão vinculado ao sentimento de culpa.

Durante a Idade Média, o desejo sexual era visto como uma prova do pecado. 
As tentações da carne eram algo a ser evitado. Influenciados pela história da ex-
pulsão de Adão e Eva do Paraíso, os primeiros sacerdotes eclesiásticos percebiam 
nos seres humanos uma fraqueza e uma suscetibilidade às tentações sexuais. De 
mais a mais, eles achavam que todos os pecados causavam dependência, e que o 
vício do sexo acabava promovendo a condenação eterna. Especialmente as mu-
lheres representavam um símbolo da extrema tentação. Os referidos sacerdotes 
acreditavam que, se fosse necessário optar entre a dor e o prazer, as mulheres 
escolheriam a rota hedonística, que conduzia ao inferno. Afinal de contas, pelo 
raciocínio deles, fora Eva quem seduzira Adão. Os seus encantos sexuais o distra-
íram do curso do pensamento racional, acarretando desastrosas consequências.

Do ponto de vista clínico, a ênfase dada pelos primeiros sacerdotes da Igreja 
Cristã aos poderes de sedução femininos simboliza o medo arcaico que os ho-
mens sentem das mulheres em geral e do órgão sexual feminino em particular. 
No mais recôndito do ser, a vagina se transforma na representação simbólica da 
ambivalência masculina para com a mãe que invade e contém, a grande mãe 
mitológica – a mãe capaz de proteger, mas igualmente capaz de destruir, uma 
mulher como Medusa*.

As mulheres não só eram criaturas perigosas, como os homens também rea-
lizavam confusas associações sobre o maior fator diferenciador, a vagina, foco de 
muitas fantasias masculinas (um processo que começa com as comparações feitas 
durante as brincadeiras infantis). Isso explica porque abundam tantas histórias 
sobre mulheres devoradoras, castradoras, na mitologia e nas lendas folclóricas. 
Ao refletir sobre o conteúdo dessas histórias, parece – pelo menos para a mente 
masculina – que olhar, tocar ou penetrar no orifício feminino é algo repleto de 
medos velados. No inconsciente masculino, o sexo pode equiparar-se à morte, 
cada orgasmo se transformando em uma “pequena morte”. Assim, para a ima-
ginação masculina, o misterioso ventre escondido transforma-se não só em um 
símbolo de fertilidade mas também de sangue e perigo. A vagina se torna um 
órgão de desejo e intimidação, uma parte especial do corpo que atrai e repele – 
muitos ritos e rituais femininos entre as tribos primitivas apoiam essa ideia. Não 
é de espantar que, para os cristãos ascéticos, a boca do inferno e a vagina evocas-
sem um simbolismo análogo. A vagina era fonte de grande ansiedade. O desejo 
sexual também ficou tomado de apreensões.

Uma estratégia óbvia para controlar a expressão da sexualidade era denegrir 
a nossa natureza sensual. O sexo era negro, perigoso e sujo. Os genitais das mu-

* N. de T.: Medusa, figura mitológica grega e a única imortal das três irmãs Górgonas, trans-
formadas em monstros com serpentes em lugar dos cabelos e com um olhar capaz de petrificar 
todos que olhassem em seus olhos pela deusa Atena, devido à vida devassa que levavam.
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8  REFLEXÕES SOBRE O DESEJO SEXUAL

lheres não só eram portas de entrada para o prazer sexual, como também poten-
ciais executores de homens. Penetrar a vagina implicava entrar em contato com 
uma realidade incompreensível e prazerosa, mas igualmente temida. Isso explica 
um mito que perdura até hoje, fazendo-se presente em inúmeras culturas, o da 
vagina dentata*, uma vagina provida de dentes. Esse mito simboliza o medo mas-
culino primitivo de ansiedade da castração, segundo o qual o homem – durante 
a união sexual – não só estaria preocupado em se mostrar fraco ou impotente, 
mas também temeria perder o pênis. E os homens não só têm de lidar com a 
ansiedade da castração: somam-se a essas imagens, do medo de serem aniquila-
dos por incorporação, fantasias inconscientes de “retorno ao ventre”. Os homens 
frequentemente temem ficar dependentes das mulheres, como se a ternura e a 
proximidade fosse outra vez fazer deles crianças indefesas sob o domínio de suas 
mães. Essa “ansiedade de simbiose” leva alguns homens a separar o amor da 
sexualidade e a encarar a intimidade como uma armadilha.

É obvio que os primeiros sacerdotes eclesiásticos não eram nem psicanalistas 
nem psiquiatras. A profundidade de interpretação – compreensão da linguagem 
simbólica – não era o seu forte. De modo intuitivo, no entanto, eles foram astu-
tos ao reconhecer o referido medo masculino persistente da vagina dentata. Ao 
apontar Eva como culpada, eles argumentaram que o maior erro do homem fora 
permitir que seus impulsos sexuais escapassem ao poder da sua vontade. Para 
eles, a história de Adão e Eva era uma ilustração das desastrosas consequências 
de se permitir que os genitais respondessem aos desejos carnais em vez de ao 
controle intelectual. Essa narrativa admonitória – que eles tomaram quase que li-
teralmente – persuadiu-os a tratar o desejo sexual com grande precaução. Dada a 
fraqueza da carne – o corpo era percebido como uma prisão da mente e da alma 
– era necessário um esforço sobre-humano para desviar a atenção das pessoas da 
sensualidade. O dever daqueles teólogos era lembrar ao seu rebanho que existia 
uma vida melhor que seria descoberta no futuro, e não no presente. O Paraíso 
era a grande alternativa. As tendências hedonísticas da humanidade eram ina-
ceitáveis. Era dever deles esclarecer aos crentes que o desejo sexual só acarretava 
miséria, do mesmo modo que ele fizera Adão cair em desgraça.

É claro que podemos nos perguntar se os primeiros sacerdotes da igreja te-
riam alguma vez conseguido imaginar como seria o mundo inteiramente livre 
daquilo que eles consideravam pecado. Isso não teria criado um vácuo aterra-
dor? Sobre o que seriam eles capazes de falar? Se todos levassem vidas santifi-
cadas, haveria muito pouco para os clérigos fazerem. Isso certamente minoraria 
seu desempenho do papel de Cassandra**. Sem a existência do pecado, a igreja 
não teria muito o que fazer!

* N. de T.: A consagrada expressão vagina dentata provém do latim.
** N. de T.: Cassandra, personagem da mitologia grega, teria recebido o dom da profecia, sendo 
então capaz de antever o acontecimento de um desastre ou de uma desgraça.
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SEXO SEM PRAZER

Santo Agostinho de Hipona, bispo e filósofo da África do Norte no século IV, 
tendia mais para o racionalismo e, em sua argumentação, admitia o desejo se-
xual, porém dentro de determinados limites bastante rígidos. Não foi fácil para 
ele chegar à tal conclusão, já que ele próprio tinha de lidar com o desejo se-
xual que sentia por sua amante e a devoção por seu filho. Em Confissões, obra 
clássica que versa sobre o misticismo cristão e que descreve sua conversão ao 
cristianismo, ele escreveu que rezava a Deus regularmente, proferindo as se-
guintes palavras: “Conceda-me alcançar a castidade e a abstinência sexual, mas 
não me conceda ainda essa graça.” Por fim, no entanto, ele conseguiu atingir o 
estado de graça, declarando então que o único propósito de manter uma rela-
ção sexual desprovida do espírito sagrado era para garantir a procriação. Pela 
orientação de Santo Agostinho, quando um homem e uma mulher estivessem 
prontos para ter um filho, o homem, ao impor sua vontade sobre o corpo físico, 
deveria provocar uma ereção funcional, destituída de lascívia, a fim de consu-
mar o ato sexual. Santo Agostinho, contudo, lamentou a necessidade da realiza-
ção do ato sexual e deixou claro que os participantes não deveriam deleitar-se 
com a prática de tal ato. Um homem e uma mulher casados precisavam “descer 
de nível, tomados por uma certa tristeza” e tomar parte na relação sexual. Agos-
tinho apontava o uso dos genitais para qualquer outro propósito que não fosse 
o da procriação como algo distante da natureza humana, descrevendo o sexo 
como um ato intrinsicamente diabólico. É claro que o estado preferido para a 
humanidade seria o da castidade.

Santo Agostinho era suficientemente realista (ele mesmo havia tido um filho) 
para perceber que o corpo masculino era capaz de ludibriar a vontade mediante 
ereções involuntárias, sonhos de excitação sexual, impotência, ejaculação preco-
ce ou outras formas de perda do controle durante o orgasmo. Infelizmente, ele 
não foi suficientemente realista para perceber que, dentre as aberrações sexuais, 
a castidade talvez seja a mais estranha de todas.

Rimos hoje das recriminações feitas por Santo Agostinho, mas precisamos 
examinar a sexualidade em seu contexto social. As pessoas não só tinham de 
pelejar contra as palavras recriminatórias dos padres eclesiásticos; também 
havia uma série de outros fatores relacionados ao sexo que precisavam ser 
considerados. Em primeiro lugar, para muitas pessoas (com exceção, prova-
velmente, da aristocracia libertina e do submundo erótico representado por 
Casanova e por outros equiparáveis a ele), a vida familiar se caracterizava 
por uma verdadeira ausência de privacidade. Como era costume que famílias 
inteiras dividissem quartos e camas, a probabilidade de haver pessoas assistin-
do à realização do ato sexual não contribuía muito para uma autorrealização 
erótica. Além disso, um dos fatores que influenciou as práticas sexuais duran-
te muitos séculos (contrapondo-se aos hábitos sociais cultivados no período 
greco-romano) era o fato de que as pessoas não tinham por hábito se lavar. 
Elas acreditavam, em geral, que o contato com a água era algo perigoso, e que 
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10  REFLEXÕES SOBRE O DESEJO SEXUAL

a água lhes faria pegar um resfriado ou abriria os poros deles, tornando-os 
suscetíveis a infecções. A maioria das pessoas fedia. O desejo sexual também 
era seriamente comprometido pela sarna, pelos piolhos e pelas moscas, que 
se abatiam sobre todos como se fossem uma praga, provocando uma coceira 
crônica. E, como se esses desalentos não bastassem, o sexo era acompanhado 
por um medo real advindo da alta taxa de mortalidade associada à gestação. 
Temos de lembrar que, naquela época, um índice de 10 a 15% de mulheres 
morriam ao dar à luz. Assim como a consciência hoje existente em relação à 
AIDS, essa perspectiva projetava uma sombra escura sobre todos os atos refe-
rentes à relação sexual.

Santo Agostinho foi quem determinou o tom das atitudes para com o desejo 
sexual durante muitos séculos. Sua ampla sombra se abateu sobre muitos dos 
seus sucessores acadêmicos. Sob sua influência, os padres eclesiásticos continua-
ram a pregar que o pecado original, iniciado com Adão e Eva, era transmitido de 
pai para filho, de uma após outra geração, por meio do ato sexual. A mensagem 
por eles apregoada era de que, com a expulsão de Adão do Paraíso, todos nós ha-
víamos pecado. A literatura que prevaleceu após os escritos deixados por Santo 
Agostinho estava repleta de ilustrações de pessoas lutando contra o desejo sexual 
e perdendo essa luta. Os santos eram apresentados como exemplos edificantes 
de pessas que conseguiam triunfar sobre a luxúria, a ânsia desenfreada pelos 
prazeres da carne.

O Papa Gregório I, por exemplo, que reinou no século sétimo, relacionou 
a luxúria como um dos sete pecados capitais. O pensamento de Santo Agos-
tinho ecoa na afirmação feita por Gregório de que “a união carnal legítima 
deve ter lugar a bem de gerar filhos, e não para satisfazer vícios”. A luxúria 
era vista como um pecado capital, já que fazia as pessoas verem os outros 
como meio para um fim, para a busca egoísta dos seus próprios prazeres. Ela 
distraía as mentes do pensamento em Deus. A procura egoísta pela luxúria – 
ignorando os reais encargos que a humanidade tinha na terra – impediria a 
entrada no Paraíso. Como seus antecessores, Gregório se preocupava que a 
luxúria ficasse fora de controle; ele achou que a introdução dessa classificação 
de pecados era uma forma de educar e proteger os discípulos da igreja contra 
essa busca humana básica e de natureza incontrolável. Sua listagem dos sete 
pecados capitais e da punição dos mesmos transformou-se em um valioso con-
junto preventivo cujo objetivo era assegurar que as vidas das pessoas fossem 
governadas por regras ditadas pelas autoridades divinas. Esses sete pecados 
foram denominados “capitais” porque as pessoas acreditavam que eles seriam 
capazes de causar grande malefício à alma. Uma geração após a outra foi dou-
trinada no sentido de adotar a atitude negativa da igreja em relação ao sexo, 
em um processo contínuo que talvez tenha contribuído para a ambivalência 
demonstrada pela humanidade tanto para com o desejo sexual como para 
com os transtornos sexuais.

Transcorridos 700 anos após a elaboração do sistema classificatório pelo 
Papa Gregório I (e contando ainda com o fantasma de Santo Agostinho em 
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um lugar de destaque), Dante Alighieri trabalhou essa noção de pecado em 
sua obra-prima intitulada A Divina Comédia. Em um dos três poemas épicos 
que a integram, denominado Purgatório, Dante também classificou cada um 
dos ditos sete pecados, situando os níveis mais altos mais próximos do Paraíso 
e os níveis mais baixos mais próximos do Inferno. No caso da luxúria, ele ex-
plorou a relação entre a força construtiva da atração sobre a beleza da pessoa 
como um todo e a força destrutiva do descabido desejo sexual. Contudo, ao 
retratar sua visão de pecado, Dante pintou-a com matizes mais sutis que os 
austeros padres eclesiásticos. Para ele, havia uma fina linha separando o amor 
e a luxúria – os lascivos no inferno eram as pessoas que subordinavam a razão 
à ilusão do desejo. Nessa categoria, ele incluiu os libertinos, os adúlteros e as 
pessoas que cometeram transgressões análogas e que não controlaram seus 
impulsos mais básicos.

Fica claro, pelo teor da obra A Divina Comédia, que Dante não sabia bem onde 
situar a luxúria. Por um lado, a posição da luxúria no Inferno – a mais distante 
de Satã – imprime-lhe a marca do pecado menos sério dentre todos; por outro 
lado, a luxúria consta como o primeiro pecado relacionado na listagem de Dante, 
lembrando a associação comumente feita entre o sexo e o pecado original, isto é, 
com a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. No sentido figurativo, con-
tudo, Dante chega a uma solução criativa, a de punir a falta de autocontrole dos 
lascivos. Essas almas desafortunadas veem-se eternamente golpeadas por fortes 
ventos, sendo incapazes de controlar a direção na qual se movem. No Purgatório, 
aqueles penitentes que demonstraram propensão à luxúria têm de caminhar por 
entre chamas a fim de expurgar de si mesmos os pensamentos sexuais ou lascivos.

O retrato negativo do desejo continuou a existir depois de Dante. Seu poema 
épico representa, no entanto, mais um lembrete do forte nível de regimentação 
da vida no fim da Idade Média e no início do Renascimento. No epicentro de 
tal vida, encontrava-se o inquestionável poder da Igreja Católica e a santidade 
do matrimônio, que estavam no cerne da sua doutrina. Condenar o desejo como 
luxúria e o desfrute de outro prazer físico como a gula era parte integrante do 
esforço geral da Cristandade para promover a vida depois da morte mais do que 
a vida presente. O propósito do jejum e do celibato era alcançar a vitória sobre a 
carne. Era preciso renunciar aos prazeres deste mundo em função da obtenção 
dos prazeres do mundo que se seguiria a este.

Infelizmente, para os padres eclesiásticos, a função sexual era um aspecto 
dissociado dos processos psicológicos em curso. Eles se recusavam a admitir que 
os seres humanos eram algo além da soma de suas partes físicas. O que eles não 
queriam ver era que o desejo pode ser uma força revigorante, afirmadora de 
vida e, mais ainda, prazerosa. É claro que os primeiros sacerdotes da igreja cristã 
não estavam familiarizados com a psicologia evolucionista, desenvolvimentista e 
psicodinâmica, e tampouco com a teoria dos sistemas familiares. Eles estavam de-
terminados a não reconhecer a importância da sexualidade humana na estrutura 
biológica da humanidade. Eles não percebiam o elo entre sexualidade, gênero, 
personalidade e desenvolvimento humano. Eles também não estabeleciam uma 

Kets_01.indd   11Kets_01.indd   11 27/09/11   16:3827/09/11   16:38



12  REFLEXÕES SOBRE O DESEJO SEXUAL

distinção entre entre sexo e fazer amor. E, embora os padres eclesiásticos se mos-
trassem dispostos a aceitar o sexo no contexto do matrimônio como um pecado 
menor, esse era o ponto delimitador da sua tolerância e eles não estavam dispos-
tos a passar disso. Para eles, o fruto proibido do Éden era o pecado, que eles igua-
lavam ao sexo, sustentando assim a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden 
como um aterrorizante exemplo das consequências de se ceder ao desejo sexual.

Dotados de uma atitude limitada e negativa frente à fisiologia, os padres 
eclesiásticos não tiveram possibilidade de ver que talvez fosse melhor realizar um 
trabalho de acordo com a nossa biologia, e não contra ela. Bem pelo contrário: 
a partir da poderosa posição que ocupavam, eles se mantiveram no controle, re-
jeitando nossa herança fisiológica. A igreja continuou, ainda por muitos séculos, 
a exercer grande influência sobre a atitude das pessoas em relação ao desejo, e a 
teologia religiosa se pronunciava de forma autoritária sobre a questão da sexuali-
dade. Por fim, contudo, os primeiros a empreender estudos sobre a sexualidade, 
como Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis ou Alfred Kinsey, e psicanalistas 
como Sigmund Freud, Theodor Reik e Erich Fromm, ajudaram a transformar 
a opinião popular sobre tudo que se referia ao sexo. Esses indivíduos apregoa-
ram que a sexualidade é mais do que uma mera atividade física e genital. Eles 
reconheceram a dinâmica psicológica. Mais importante ainda, eles ajudaram as 
pessoas a ver que a sexualidade deveria ser encarada como parte normal da ex-
periência humana. De fato, conforme sustentado por Alfred Kinsey, “o único ato 
sexual que escapa à natureza humana é aquele que você não consegue realizar”. 
E, para citar Sigmund Freud, “analise qualquer emoção humana, não importa 
quão distante ela possa estar da esfera sexual, e você com certeza descobrirá, em 
algum ponto, o impulso primal ao qual a vida deve a sua perpetuação”.

Hoje, é difícil percebermos, mas, naquela época (e muitos dos referidos au-
tores, inclusive Kinsey e Fromm, só foram publicar seus trabalhos depois da Se-
gunda Guerra Mundial), alterar a mentalidade cultural reinante sobre o desejo 
sexual era uma batalha contra a corrente. Era imenso o nível de resistência às 
ideias dos referidos pioneiros. Mas eles perseveraram e desafiaram as críticas que 
rotulavam suas contribuições de desavergonhadas e que insistiam que seus estu-
dos fossem barrados. Não obstante os esforços heroicos que eles empreenderam, 
a velha persuasão religiosa insistia que Deus criara o torso, a cabeça, os braços 
e as pernas humanas, enquanto que o diabo acrescentara os genitais à mistura. 
A história do desejo sexual é a da luta travada entre o modo como os genes pro-
gramaram nosso cérebro e o comportamento social imposto. Trata-se da história 
sobre os impedimentos erigidos pela sociedade para impedir que o desejo sexual 
fosse materializado.

MÁQUINAS DE SOBREVIVÊNCIA MOVIDAS A GENES?

Felizmente, na sociedade contemporânea, o sexo não é mais considerado um 
ato sagrado a ser desfrutado apenas dentro dos confins do matrimônio para 
fins de procriação. A partir de meados do século XIX, as atitudes em rela-
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ção ao desejo sexual sofreram uma grande transformação, tornando-se mui-
to mais liberais. O pêndulo começou a oscilar para o outro lado e a temida 
listagem do Papa Gregório passou a perder cada vez mais em relevância. As 
barreiras históricas – sociais, culturais e médicas – para a livre expressão do 
desejo sexual estavam esvaecendo, criando um estímulo para que se experi-
mentasse mais com o desejo sexual.

Essa mudança de atitude foi facilitada pelo fato de que um número cada vez 
maior de pessoas estava se mudando do interior para a cidade. Elas não estavam 
mais sujeitas ao repressivo controle sobre sua privacidade que era parte inte-
grante da vida nos vilarejos. O movimento dessa população foi acompanhado 
por uma melhoria nos hábitos sanitários, um melhor atendimento de saúde e 
métodos contraceptivos mais adequados e confiáveis. Além disso, tanto a Igreja 
Católica como a Protestante haviam desenvolvido uma atitude mais tolerante 
frente ao sexo como forma de prazer. O fantasma de Santo Agostinho estava 
sendo gradualmente exorcizado. A sensualidade não era mais vista como uma 
abominação perante Deus, mas simplesmente como um outro aspecto da condi-
ção humana, inspirado por Deus.

Contudo, a sexualidade somente ganhou o merecido reconhecimento no 
início dos anos 60, com a legalização das pílulas para controle da natalida-
de, o que conferiu às mulheres um maior controle sobre seus corpos. Não 
mais tolhidas pelo medo de engravidar, as mulheres mostraram-se muito mais 
capazes de extravasar seus desejos sexuais. Além disso, com o progresso da 
biotecnologia, as pessoas não mais precisavam fazer sexo para assegurar a so-
brevivência da espécie. O sexo podia ser um ato simplesmente social e cultu-
ral. Agora, no século XXI, o sexo não tem praticamente mais nada a ver com 
uma necessidade biológica. No mundo em que vivemos, o comportamento 
hedonista está em alta. Estamos vivendo em uma sociedade direcionada mais 
do que nunca para a gratificação do desejo sexual. Desde a fundação da revis-
ta Playboy, de propriedade de Hugh Hefner, em 1953, até a criação da série 
televisiva Sex and the City, o sexo foi retratado como um evento quase atlético, 
incluindo quebras de recordes, regras, juízes e espectadores. O corpo se trans-
formou em uma área de recreação sexual. Zonas erógenas que permaneceram 
dormentes por séculos estão sendo redescobertas. O sexo deixou de ser refe-
rência só para posições de âmbito restrito, como papai e mamãe; o sexo por 
todo o corpo, envolvendo uma variedade de funções corporais, está agora 
vestido á carater.

O roteiro sexual para aquilo que se passa entre um homem e uma mulher 
também mudou. Houve o acréscimo de novos roteiros sob forma de bancos de 
esperma, sexo por telefone, clubes de sexo e sexo via webcam. Artigos publicados 
em revistas como Cosmopolitan ou Men’s Fitness, com títulos como “O que torna 
uma mulher sexualmente atraente?” ou “Sexo caloroso e rápido: a transa rápida 
e a cama” refletem o Zeitgeist. O número e a variedade de encontros sexuais man-
tidos pelo típico homem ou mulher ocidental poderia se equiparar aos de um 
Casanova. Os casos de amor parecem um tanto antiquados numa era em que as 
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pessoas costumam ficar só uma noite com as outras e fazer orgias. Porém, agora 
que fazer sexo ficou muito mais fácil que no passado, isso diminuiu a sua impor-
tância? Talve o preço que pagamos pelo sexo fácil corresponda à perda da nossa 
capacidade de amar de maneira profunda. As emoções associadas ao sexo – tal 
como a afeição, a intimidade, a preocupação, o cuidado e o amor – desempe-
nham um papel menor na equação do desejo, e o que sobrou foi uma sociedade 
cínica e atormentada pela AIDS, índices elevados de gravidez na puberdade e 
índices extremamente altos de divórcio.

Santo Agostinho e o Papa Gregório não eram psicólogos evolucionistas. 
No que concerne a evolução, seus conhecimentos restringiam-se à história de 
Adão e Eva. Eles viam a luxúria como o desejo de obter prazer sexual fora de 
controle. Eles desconheciam o fato de que a libido humana, diferentemente 
dos nossos demais impulsos, apresenta muitas peculiaridades. Eles não admi-
tiam que, para os humanos, assim como para os outros animais, tudo no desejo 
remete à sobrevivência da espécie. A evolução humana determina muito do 
nosso comportamento, especialmente quando se trata de nossas necessidades 
reprodutórias. Muito daquilo que descrevemos como desejo sexual é produto 
de uma configuração definitiva e permanente em nosso cérebro. Do ponto de 
vista evolucionista, a abstinência sexual é muito ruim para a sobrevivência da 
espécie. Os primeiros sacerdotes da igreja cristã compraram uma briga que eles 
não tinham como vencer.

As pessoas hoje têm de arcar com os mesmos desejos sexuais que impulsio-
navam nossos ancestrais primitivos. O processo evolucionário premia aquelas 
formas de vida capazes de sobreviver, reproduzir-se e ajudar seus descendentes 
a seguir adiante. Todos somos descendentes de indivíduos que foram impul-
sionados e motivados a agir com base em seus instintos sexuais, apesar das 
ameças da igreja sobre arder no fogo do inferno e ser condenado por toda a 
eternidade. Como afirmou George Bernard Shaw, “Por que deveríamos aceitar 
aconselhamento do Papa sobre sexo? Se ele sabe alguma coisa sobre sexo, ele 
não deveria!”

Nosso código genético nos obriga a sermos máquinas de sobrevivência se-
xual, e por isso realizamos muitas coisas em nome da luxúria. Nosso instinto de 
reprodução forçosamente imprimiu a sua marca na maneira como pensamos, 
sentimos e nos comportamos. Nós não só somos movidos por aquilo que o zoó-
logo Richard Dawkins chama de o “gene egoísta”; na maior parte do tempo não 
estamos nem um pouco cientes de como nossos desejos sexuais trabalham em um 
nível subliminar de modo a influenciar nosso comportamento. Mas uma coisa 
é clara: através dos tempos, as pessoas que expressam seus desejos sexuais de 
maneira mais ativa (seja qual for a maneira de que gostam) se reproduzem com 
maior rapidez que os membros mais controlados de nossa espécie. O espírito 
sexual aventureiro sempre fez parte da natureza humana e, apesar das terríveis 
advertências feitas pelos padres eclesiásticos, essa tendência humana nunca con-
seguiu ser controlada pela moral e pelos bons costumes.
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