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RESUMO 

 

Ao negar a sexualidade humana sob vários aspectos, a moral sexual religiosa forjou um 

ideal de santidade baseado na desconsideração do princípio do prazer, donde preconizou o 

imperativo do recalque e reduziu a sexualidade heteronormativamente à função de 

procriação. A partir desse dado, o propósito deste trabalho é “pôr em cena” as incidências 

psicopatológicas decorrentes da submissão imponderada à referida normativa religiosa, 

bem como descrever em termos metapsicológicos o sofrimento resultante desse mal fadado 

processo de santificação sob a égide da noção de neurose de santidade. Para tanto, 

procederemos a uma pesquisa teórica com referencial psicanalítico, donde faremos uma 

incursão na noção de sexualidade nos quadros sintomáticos de neurose, a fim de apreender 

como ela se situa e opera nesse campo. Ademais, correlacionaremos as teses freudianas 

acerca da economia libidinal na gênese das neuroses, bem como os princípios 

metapsicológicos que lhes dão sustentação à premissa de que, em alguns casos clínicos, o 

ideal ascético de santidade pode se apresentar na função de invólucro formal do sintoma 

neurótico. Assim, pretendemos demonstrar que a santidade, concebida em termos de 

prática ritual-devocional eou exercício ascético-espiritual, mostra-se para muitos 

praticantes da fé como uma formação de compromisso que, ao mesmo tempo em que 

comporta as exigências do recalque, reveste o seu possível quadro sintomático de sentido 

religioso e o legitima, configurando, pois, o que conjecturamos como neurose santa.  

 

Palavras-chave: Moral sexual. Recalque. Religião. Neurose de santidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

By denying human sexuality, in many ways, religious sexual morality forged an ideal of 

sanctity based on the disregard of the pleasure principle, from where it advocated the 

imperative of repression and reduced sexuality heteronormatively to the function of 

procreation. Based on this data, the purpose of this paper is to present the 

psychopathological incidents resulting from the impondered submission to the 

aforementioned religious norms, as well as to describe in metapsychological terms the 

suffering resulting from this ill-fated process of sanctification under the aegis of the notion 

of sanctity neurosis. For that, we will carry out a theoretical research with psychoanalytic 

framework, from which we will make an incursion in the notion of sexuality in the 

symptomatic pictures of neurosis, in order to apprehend how it is located and operates in 

this field. Furthermore, we will correlate the Freudian theses about the libidinal economy 

in the genesis of neuroses, as well as the metapsychological principles that support them to 

the premise that, in some clinical cases, the ascetic ideal of sanctity can present itself in the 

function of the formal envelope of the neurotic symptom. Thus, we intend to demonstrate 

that holiness, conceived in terms of ritual-devotional practice and / or ascetic-spiritual 

exercise, shows itself to many practitioners of the faith as a commitment formation that, at 

the same time, includes the demands of repression and covers your possible symptomatic 

picture of religious meaning and legitimizes it, configuring, therefore, what we conjecture 

as holy neurosis. 

 

Keywords: Sexual morality. Repression. Religion. Holiness neurosis. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que a sexualidade e a neurose tem em comum com a noção de santidade Desde 

a perspectiva a qual propomos a questão, a saber, o pressuposto de que o imaginário de 

santidade, tal qual muitos o pensam e anseiam viver, contém elementos que se ajustam 

adequadamente as organizações neuróticas, a resposta é tudo; senão, muita coisa.  

A antropologia teológico-cristã apresentada pelo teólogo Karl Rahner (1989)  em 

grande medida, assimilada pelo Concílio Vaticano II  propõe que o mistério da 

encarnação se prolonga historicamente mediante o movimento humanizador que a graça de 

Deus realiza no mundo; graça esta que, de acordo com o autor, só pode ser devidamente 

acolhida a proporção que o sujeito em particular o faz no pleno exercício de sua liberdade. 

Essa compreensão antropológica sugere que a santidade seja um caminho de 

aprimoramento do que é humano, um itinerário de humanização, não de negação. Nesse 

sentido, o que ainda hoje, em muitos casos, concebe-se de maneira reducionista como 

estado de santidade eou perfeição  vida ascética, pautada em sacrifícios e exercícios 

espirituais , em última análise, trata-se de um modus vivendi que pressupõe a condição de 

inteireza, integridade e maturidade, e o próprio termo grego teleios empregado no 

Evangelho de Mateus (Mt 5, 48) sugere tal disposição1. Portanto, urge justificar que, ao 

longo de nosso trabalho, ao associarmos a noção de neurose à ideia de santidade, fá-lo-

emos desde uma perspectiva diferente da que acabamos de expor, a nosso ver, plausível, 

coerente e consistente do ponto de vista de uma ética eminentemente cristã. Com efeito, o 

que apontaremos com bastante critério como sendo estado neurótico de santidade, refere-se 

aquele modo de vida na fé por demais idealizado, narcísico, escrupuloso, desintegrado, 

assentado em posturas que, em grande medida, diminuem o valor daquilo que é 

intrinsecamente humano nos sujeitos, especialmente, os afetos.    

Isso posto, importa esclarecer que Freud jamais usou o termo santidade para se 

referir a qualquer tipo de neurose. O que ele sugere em seu texto neuroses obsessivas e 

                                                             
1 Se tomarmos o termo grego teleios em seu sentido original, tal qual fora empregado no Evangelho de 

Mateus, o imperativo, Sede santos [perfeitos] como vosso Pai celeste é santo [perfeito], pode ser 

devidamente traduzido por, Sede inteiros como o vosso Pai celeste é inteiro. (Mt 5, 48). Isso porque, nesse 

ínterim, a condição de inteireza ou de perfeição é entendida como telos  fim, finalidade última para a qual 

algo ou alguém se encontra remetido , conjectura que, ontologicamente, pressupõe um itinerário de 

aperfeiçoamento e positivação do ser, cujo desdobramento ético-antropológico e existencial implica uma via 

de positivação e aperfeiçoamento do ser humano; assimilação e aprimoramento daquilo que é humano em 

nós (incluindo o desejo); e nisso consiste a santidade propriamente dita. Afinal, na condição de existente, o 

ser humano tem por finalidade última realizar, ou melhor, significar o seu ser no mundo (Heiddeger, 1989). 

Como se pode perceber, essa é uma noção bastante incompatível com a ideia de negação. 
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práticas religiosas (Freud, 19071996) é que existam algumas semelhanças entre as 

neuroses obsessivas e a religião, sobretudo, no que tange, a seu ver, ao sentido sexual 

subjacente a ação ritualística que permeia tanto uma quanto a outra, salvas as devidas 

proporções. Posteriormente, esse tema retorna em suas obras O futuro de uma ilusão 

(Freud, 19272011) e O mal-estar na civilização (Freud, 19302010), nas quais, Freud 

correlaciona a religião a realização de desejos inconscientes, bem como faz alusão ao seu 

papel social de domadora das pulsões e subordinadora dos indivíduos à figura paterna de 

um Deus protetor.  

Nessa pesquisa, teremos em consideração tais alusões, ao passo que, valer-nos-

emos dos elementos metapsicológicos mencionados nos referidos textos, em especial, o 

mecanismo de defesa do recalque, articulador imprescindível para o nosso estudo, posto 

que o mesmo se encontra na base da etiologia das neuroses. Todavia, ponderamos que, o 

fenômeno que denominamos neurose de santidade, a priori, sem qualquer pretensão de 

estabelecermos uma nova nosografia clínica, mas com o intento de assinalarmos a 

especificidade de algumas incidências psicopatológicas verificáveis no âmbito religioso, de 

algum modo, difere-se formalmente da religião como neurose. Verificamos essa sutil 

diferença na medida em que a nossa proposição não se restringe à neurose obsessiva, bem 

como à lógica mimética da prática religiosa coletiva, tampouco à reedição do desamparo 

infantil na figura do Deus Pai; mas também alude a outras formas de expressão 

sintomática. Com efeito, entendemos que tal ocorrência pode se adequar aos demais tipos 

de neurose, ora interpostas por montagens perversas; ora justapostas por modalidades 

“autodesvalorativas” de espiritualidade”; ou mesmo permeadas por devoções que 

reivindicam a presença da figura materna à paterna (à virgem Maria, por exemplo); e 

ainda, mediadas por atitudes excessivamente conservadoras que se traduzem em modos 

subjetivos de ascetismo religioso.  

Sabe-se que, sexualidade e neurose são duas terminologias que se tornaram 

correlatas no final do século XIX e início do século XX. A bem da verdade, já se pode 

verificar alguma aproximação entre ambas na antiguidade clássica, haja vista Platão que, 

no diálogo Timeu, compara o útero a um animal que, quando insatisfeito, provoca 

perturbações no raciocínio (Platão, 2001). Vale também dizer que, num período pré-

Charcot e pré-Freud, ainda se acreditava que a manifestação histérica (neurose histérica) 

derivava do mau funcionamento do aparelho sexual feminino e era um transtorno que 

acometia exclusivamente as mulheres. (Poletto, 2012). Doravante, a noção de neurose 
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sofreu inúmeras transformações e ganhou características bem mais definidas, referindo-se 

fundamentalmente às doenças funcionais nervosas.  

Ao se incumbir do termo, Freud pretendeu organizar um modelo psicogênico de 

compreensão de como as neuroses se constituem e se apresentam sintomaticamente nos 

sujeitos em particular. Nesse ponto, sexualidade e neurose se associam de maneira tal a 

configurarem uma singular relação de causa e efeito. Não obstante, compreender a 

incursão da sexualidade nos quadros sintomáticos de neurose implica se inteirar acerca de 

como ela se localiza e atua nesse âmbito.  

É de conhecimento que a sexualidade é um assunto bastante controvertido.  

Múltiplas são as concepções a respeito deste domínio, pois, uma vez que a sexualidade 

sofre diretamente os efeitos da linguagem e pode ser produzida discursivamente segundo 

as mais variadas representações, imaginários e interesses institucionais, trata-se de uma 

pedra de toque que sempre transitou entre o dito e o interdito, o lícito e o ilícito, o normal e 

o patológico. Neste sentido, Foucault (1988) apontou o ocidente como o território 

privilegiado no qual a sexualidade foi posta em discurso, em um enunciado técnico 

balizado pela ciência, transformando-se em um dispositivo de poder, um conjunto de 

técnicas, tratados e concepções que produzem a prática sexual de determinada maneira.   

Conquanto, outrora, Freud já tinha percebido que havia um desacordo entre a 

sexualidade normativa vigente em sua época e os reais desejos que habitavam a mente de 

seus pacientes. Disso, pareceu-lhe claro que, onde há imposição e assimilação de certa 

norma de conduta, outras tendências e práticas consideradas incompatíveis com a 

normatividade em curso são refreadas por meio de um processo civilizatório que, via 

discurso, coage as pessoas a reagirem contra o próprio desejo. Este contra-ataque externo, 

por assim dizer, teria o seu correlato psíquico em um contra investimento pulsional interno, 

ao qual Freud (19151980) denominou recalque. Por conseguinte, o analista constatou que, 

tal cerceamento em torno do princípio do prazer poderia resultar em consequências 

funestas para os indivíduos, uma vez que, tudo o que é recalcado tende a retornar nas 

formações do inconsciente. Nesse caso, o desejo recalcado retornaria em forma de uma 

neurose. 

Doravante, Freud reparou que os sintomas apresentados pelos seus pacientes 

tinham íntima ligação com a sua vida sexual mais remota. Ao dar voz aos seus analisandos 

e os permitirem a entrar em contato com as representações que estavam ocultas sob o 

recalque, curiosamente, Freud se deparou com um grande contingente de fantasias sexuais. 

A partir desse dado clínico, ele desenvolveu a sua polêmica concepção acerca da 
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sexualidade, cuja matriz se encontra na obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 

(Freud, 19052016a). Nesse ponto, sexualidade e adoecimento psíquico se tornaram 

domínios convergentes, ao passo que, o recalque passou a ser considerado por Freud como 

sendo o mecanismo primário da etiologia das neuroses.  

Faz-se mister ponderar que, o conceito de sexualidade com o qual trabalharemos 

nesta pesquisa, tal qual fora proposto por Freud (19052016a), alude a toda e qualquer 

conduta que, partindo de uma região erógena do corpo e se apoiando em uma fantasia, 

proporciona certo tipo de prazer, não da ordem da necessidade, mas no campo do psíquico, 

enquanto a satisfação de uma pulsão; conquanto, não se restringe ao ato sexual genital; 

embora, evidentemente, o englobe.   

Isso posto, a ideia de um estado de santidade baseado na negação da sexualidade 

nos ocorreu à proporção que, verificamos na história do cristianismo a produção de um 

discurso regulador que previu como excelência de conduta moral e caminho de 

santificação a interdição do desejo e das práticas sexuais que não estivessem orientadas 

para a heteronormatividade, por conseguinte, para a finalidade da procriação. (Ranke-

Heinemann, 1996). Tal discurso, contrariando aos princípios da autonomia e do bom senso, 

gozou (e ainda goza) de força o suficiente para introjetar em muitos indivíduos que 

abraçaram a fé cristã a ideia de que o prazer em si mesmo, qualquer que seja a sua ordem, 

é considerado uma falha, um desvio que deve ser evitado, por conseguinte, recalcado. 

Nesse ponto, ao nos depararmos com alguns modos particulares de atuação apresentados 

por algumas pessoas no âmbito religioso, acreditamos não ser descabido supormos que, aí, 

é possível que esteja em operação o mesmo mecanismo patogênico causador das neuroses 

atestado por Freud. (Freud, 19071996).   

Importa reiterar que, o que designamos como neurose de santidade  incidência à 

qual estamos relacionando o potencial caso referido acima , não se trata de uma nova 

nosografia clínica, tampouco de um quadro sintomático que possua substrato distinto dos 

demais tipos de neurose classificados por Freud, mas sim de um particular modo de 

organização, no qual, encontrar-se-iam justapostos a afecção psíquica e o escrúpulo moral 

religioso que a sanciona (Fiores; Goffi, 1989), e, de alguma maneira, significa as 

expressões sintomáticas como condição de santidade. Nossa linha de raciocínio é a de que, 

na medida em que se exige o recalque e se apresenta o ideal de vida santa em estreita 

relação com determinadas práticas aceitáveis e incentiváveis no âmbito da fé, o que acaba 

se efetuando é uma espécie de legitimação da condição psicopatológica, posto que, aqui, a 



16 
 

 
 

santidade se apresenta na função de invólucro formal do sintoma neurótico. Este invólucro, 

seria, pois, uma espécie de dispositivo normativo, categórico, da ordem da jurisprudência 

eclesiástica, no sentido de que, apropria-se das leis que reputam sobre a moral e os 

costumes; regulamentação na qual os indivíduos espelham moralmente as suas ações; por 

isso; formal. Portanto, em última análise, o que presumimos e pretendemos argumentar 

neste trabalho é que, a santidade concebida dessa maneira, pode ser interpretada à luz do 

mecanismo psíquico da formação de compromisso, dado que, na situação em questão, a 

mesma autoriza formalmente o sintoma enquanto satisfação substituta de uma pulsão. 

Desde essa perspectiva, não é de se admirar que na história de muitos Santos, 

hagiografias a parte, encontre-se episódios pitorescos, tais como, castração em nome do 

Reino de Deus (Orígenes), agressão física as mulheres caso elas exigissem sexo nos dias 

santos (preceito direcionado aqueles que aspiravam a santidade em estado laical), gozos 

místicos (projeção da libido para a esfera do sagrado – Santa Tereza D’ávila), dentre 

outros. (Ranke-Heinemann, 1996; Santa Tereza, 1977). 

É bem verdade que, do ponto de vista da ética cristã, a linha que separa a 

manifestação neurótica daquilo que se pode chamar de santidade é bastante tênue, haja 

vista a apologia da cruz elaborada pelo Apóstolo São Paulo em sua primeira carta aos 

Coríntios, na qual ele afirma que “[...] a palavra da cruz é loucura para os que perecem; 

mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. [...] a loucura de Deus é mais sábia 

do que os homens; e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens”. (Cor1, 18 – 25).  

Com efeito, delimitar o que é normal ou patológico no campo da fé, ou em qualquer 

outro âmbito, constitui tarefa bastante delicada, dado que, tais formulações são construções 

históricas e culturais que não escapam às malhas de determinados paradigmas clínicos, 

éticos, sociais, religiosos e antropológicos de compreensão. Destarte, esta não é a nossa 

intenção. Nesse tocante, o que pretendemos é verificar as incidências da moralidade 

reducionista da aversão ao sexual nos sujeitos religiosos desintegrados, alheios a sua 

própria condição de seres desejantes, estes que não toleram a fragilidade do amor, o 

convívio com o diferente, a criatividade e pluriversidade do desejo. 

Desde esse panorama é que acreditamos ser cabível a pergunta que sobreexcede a 

situação problema a partir da qual se delineia o nosso objeto de pesquisa, a saber, A 

“neurose de santidade”, enquanto expressão da exigência do recalque, pode ser entendida 

como manifestação subjetiva na qual a religião toma um aspecto totalitário   

Com efeito, tal questão ganha pertinência na medida em que constatamos o quanto 

as preditas indisposições referentes a supressão da sexualidade são incentivadas e 
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reforçadas pelos discursos de inúmeras instituições sociais e religiosas que, ao contrário de 

discutirem seriamente as questões relativas ao campo dos afetos, insistem em educar, 

doutrinar e formar opinião a partir da moral sexual recalcitrante. Ademais, tem-se a 

agravante de que, tais discursos podem acentuar o narcisismo das pequenas diferenças2 e 

encorajar inúmeras modalidades de preconceito que podem se substanciar em atos de 

violência física eou psíquica contra os tidos desviantes em sua conduta moral. 

Importa dizer que, a motivação primeira para que eu possa desenvolver esta 

pesquisa correlacionando elementos oriundos dos campos da fé e da sexualidade é o 

trabalho pastoral que eu realizei ao longo dos quinze anos nos quais eu fiz parte de uma 

instituição religiosa, a Ordem dos Frades menores (OFM), popularmente, conhecida como 

os franciscanos. Ao efetuá-lo, pude me deparar com inúmeras pessoas, simples, honestas, 

pessoas de fé que padeciam de grave sofrimento psíquico, ou o impunha aos outros em 

decorrência da maneira escrupulosa mediante a qual se posicionavam frente ao seu desejo 

a partir dos princípios éticos e morais apregoados pelo discurso religioso. Para essas 

pessoas, o dado da fé, em conformidade com a moral sexual religiosa, incidia de maneira 

decisiva na constituição de sua subjetividade, no seu modo de ser, estar e se relacionar 

consigo, com os outros, consequentemente, com o sagrado. Em razão disso, tais sujeitos se 

mostravam consideravelmente lesados em sua capacidade de amar e interagir, e como que 

mantidos na imaturidade da fé pelas rígidas normas morais impostas pela instituição 

religiosa (internalizadas na instância do supereu), viam-se incapazes de aceitarem a si 

mesmos e ao seu mundo; em termos psicanalíticos; entregues a formações de 

compromisso; por vezes; eficazes; não obstante; insuficientes para amenizar o seu mal-

estar e o seu sofrimento. Esse fenômeno, para muitos irrelevante, ou mesmo banal é o que 

eu me proponho a investigar nesta pesquisa sob o escopo da noção de neurose de 

santidade, convencido de que, aí, há uma condição de saber que merece e pode ser melhor 

explicitada pela psicanálise.   

Nesse sentido, acreditamos que os operadores conceituais dos quais dispomos no 

campo psicanalítico podem nos oferecer alguns subsídios metapsicológicos para 

empreendermos uma caracterização geral da neurose de santidade sem o peso clínico, 

moral e biomédico que os termos normal e patológico conotam. Ora pois, tal qual a 

psicanálise, entendemos que não é a ocorrência ou a ausência de afecções psíquicas que 

                                                             
2 O narcisismo das pequenas diferenças diz respeito às pequenas dessemelhanças que diferenciam as massas 

e se apresentam como pretexto para a negação da alteridade, por conseguinte, justificando o exercício da 
destrutividade e da ação agressiva para com o diferente. Este fenômeno coletivo também pode se manifestar 

na esfera subjetiva. (Freud, 19212011). 
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torna o ser humano bom ou mal, digno ou indigno, melhor ou pior, decente ou degenerado, 

santo ou “diabólico”; até porque; subjazem a essas formas duais de expressão (não 

dualistas) uma série de contingências que reportam à encruzilhada relacional a partir da 

qual cada sujeito; em sua história pessoal; constitui-se enquanto subjetividade desejante do 

ponto de vista ético, estético e religioso. Afinal, na historiografia, encontraremos 

personagens potencialmente neuróticos e adoráveis como São Francisco de Assis, a quem 

o próprio Freud reconheceu o mérito de haver orientado de maneira relativamente feliz e 

bem sucedida os seus afetos (Freud, 19302010), e neuróticos censuráveis como o Papa 

Bonifácio VIII, dentre outros.  

Quanto a metodologia a ser empregada neste trabalho, procederemos a uma 

pesquisa teórica em psicanálise. Esse método se caracteriza por um estudo eminentemente 

teórico que, ao admitir a submissão da teoria psicanalítica a uma análise crítica, possibilita 

a verificação de sua lógica interna, a coesão estrutural de seus conceitos, bem como as 

condições de sua efetivação como teoria. (Garcia-Roza, 1993). Ademais, por intermédio do 

tensionamento de conceitos e ideias, esse tipo de pesquisa permite a circunscrição de novas 

temáticas e problemas que podem levar a psicanálise a um aprimoramento de sua 

fundamentação teórica (Couto, 2010). Importa lembrar que, nessa modalidade de pesquisa, 

o investigador, ao se empenhar no estudo do alicerce teórico psicanalítico que pretende 

fazer avançar, estabelece uma relação transferencial com a problemática investigada, pois 

os textos perscrutados, de algum modo, o afetam. (Iribarry, 2003). Desde essa perspectiva, 

procuraremos operar com os conceitos psicanalíticos, tencioná-los em alguma medida, no 

sentido de confrontá-los com o nosso objeto de estudo, bem como instrumentalizaremos a 

transferencial que nos é assentida dentro desse campo de pesquisa, com vistas à confecção 

de um texto metapsicológico. Para tanto, perfaremos mediante a uma atenta revisão de 

literatura o caminho histórico a partir do qual as supracitadas nomenclaturas e 

compreensões acerca da santidade e da sexualidade foram postas em cena, ganharam os 

seus respectivos contornos morais, desdobramentos semânticos e, ulteriormente, foram 

articuladas por Freud na elaboração de sua metapsicologia, por conseguinte, na construção 

de seu método de análise clínica e social. 

A presente dissertação estruturar-se-á em quatro capítulos. No primeiro, ocupar-

nos-emos de reconstituir o itinerário metapsicológico freudiano. Para tanto, faremos uma 

incursão na noção de sexualidade nos quadros sintomáticos de neurose, de modo a 

apreendermos como ela se situa e opera nesse campo. Aqui, atentar-nos-emos, a priori, à 
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prática clínica e verificaremos como a partir dela Freud elaborou os principais conceitos da 

metapsicologia psicanalítica, consequentemente, à primeira e a segunda tópicas.  

No segundo capítulo, por sua vez, visitaremos os principais textos nos quais Freud 

aborda a temática religiosa. Nesse ponto, reportar-nos-emos aos primórdios do debate entre 

a psicanálise e a fé, apresentaremos as premissas freudianas acerca das origens do 

sentimento religioso, bem como elucidaremos as duas perspectivas a partir das quais Freud 

interpretou a religião, a saber, como neurose obsessiva e como sonho  realização de 

desejos inconscientes. A este lugar, teremos particularmente em conta a ocorrência da 

negação da sexualidade pelo discurso religioso, bem como pelos sujeitos da fé que se 

posicionam frente ao seu desejo a partir de tal prédica.  

No terceiro capítulo, problematizaremos a questão da moral sexual civilizada 

(moral religiosa) tal qual posta por Freud nos textos Moral sexual civilizada e doença 

nervosa moderna (1908) e O mal-estar na civilização (1930), considerando alguns 

possíveis resquícios eou reimplementações dessa normativa nos tempos de hoje. Ademais, 

retomaremos os princípios da metapsicologia freudiana, em especial, as noções de pulsão, 

recalque e formação de compromissoretorno do recalcado. Com base em tais princípios, 

correlacionaremos as teses de Freud acerca da economia libidinal na gênese das neuroses à 

premissa de que, em alguns casos de incidência psicopatológica, o ideal ascético de 

santidade pode se apresentar na função de invólucro formal do sintoma neurótico. Nesse 

ponto, descreveremos em “letras metapsicologias” alguns aspectos da noção de neurose de 

santidade, bem como faremos uma caracterização fenomenológica de sua apresentação 

sintomática a partir de alguns tipos religiosos.  

Acrescentamos que, no capítulo III levaremos em consideração alguns pontos 

concernentes a noção de estrutura clínica proposta por Lacan, posto que tal entendimento 

nos permitirá apreender a neurose não somente como o sucedâneo de uma doença 

naturalizada ou de um estado de perturbação mental, mas também, e sobretudo, como um 

modo de se fazer sujeito de desejo na linguagem com o outro; o que; por sua vez; 

caracteriza a obviedade de muitas das soluções que encontramos para nos relacionarmos 

com o outro e com a falta que nos é constitutiva. Importa esclarecer que, ao fazermos 

alusão a predita referência lacaniana em momentos específicos de nosso texto, o nosso 

propósito não será o de examinarmos a fundo a noção de estrutura clínica, mas sim o de 

aproximarmos o quanto nos for possível as ideias que procuramos fundamentar a partir dos 
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princípios metapsicológicos freudianos a certos supostos provenientes da releitura 

psicanalítica empreendida por Lacan.  

Por fim, no quarto capítulo tematizaremos a figura do diabo como metáfora do 

desejo. A começar por identificar a personificação do mal engendrada e propagada no 

contexto do monaquismo cristão, discutiremos alguns impasses referentes a dialética do 

desejo (o trânsito das pulsões) no campo das neuroses, bem como apresentaremos o 

entendimento da psicanálise acerca da figura do diabo como porta voz do desejo a partir 

das obras Uma neurose do século XVII envolvendo o demônio (Freud, 19232011b) e O 

Deus Odioso, o Diabo Amoroso [Cazotte] (Leite, 1991). Com base nesse empreito, 

poremos em relevo algumas questões éticas, no sentido de salientarmos que, de acordo 

com a psicanálise, o signo do demônio diz de uma operação orquestrada pela fantasia, 

desde a qual, os sujeitos  em especial, os que denominamos neuróticos de santidade  

alienam-se de sua estrutura subjetiva cindida (dividida), ao passo que, mostram-se 

incapazes, ou mesmo não inclinados a se reconhecerem no seu desejo [inconsciente]  

dada a sua incompatibilidade com os ideais do eu que tais sujeitos sustentam. Deste modo, 

evidenciaremos como tal postura implica não responsabilização pelo desejo  negação, 

recalque, projeção ; por conseguinte; justifica a pertinência da figura do diabo como 

representação metafórica que dá cabo a uma particular modalidade de formação de 

compromisso: a tentação diabólica. 
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1 NEUROSE E SEXUALIDADE: ELEMENTOS DE METAPSICOLOGIA 

FREUDIANA 

 

1.1 A primeira teoria das neuroses. 

 

A título de registro histórico, o conceito de neurose foi cunhado pelo médico 

escocês Willian Cullen na segunda metade do século XVIII. Seu intuito era dar certa 

inteligibilidade a determinados fenômenos físicos e psíquicos, classificá-los dentro do 

campo da patologia e separar determinados tipos de doenças. (Mijolla, 2005).  

Doravante, no século XIX, a noção de neurose sofreu uma série de transformações 

e ganhou características bem mais definidas, referindo-se fundamentalmente às doenças 

funcionais nervosas. Não obstante, muitos autores ainda a vinculavam a distúrbios 

oriundos de determinados órgãos do corpo, tais como o coração na taquicardia e o útero na 

histeria3; bem como a quadros sintomáticos concernentes a doenças provindas de 

disfunções orgânicas tais como o parkson e a epilepsia (Polleto, 2012), hoje, desvinculadas 

da neurose e devidamente separadas em outros campos. 

Neste contexto, a posição do psiquiatra francês Pierre Janet parece atestar o 

resultado da evolução do conceito de neurose, ao menos na França. Ele propõe uma 

distinção que divide as neuroses em duas grandes categorias: a histeria e a psicastenia - o 

que em Freud, seria denominado neurose obsessiva. (Laplanche; Pontalis, 1998). 

Quando Sigmund Freud cria a psicanálise, o termo neurose já se encontrava em 

circulação na clínica neurológica e psiquiátrica de sua época. Portanto, ao se apropriar da 

terminologia, para além de estabelecer uma distinção que diferenciasse e delimitasse as 

neuroses e as psicoses, Freud pretendeu organizar um paradigma de compreensão de como 

os distúrbios neuróticos são criados e constituídos em cada sujeito. Sua preocupação era 

evidenciar o mecanismo psicogênico das neuroses e as afecções que lhes eram 

concernentes. 

Em termos psicanalíticos, podemos definir as neuroses como sendo afecções 

psíquicas sem substrato anatômico detectável, que não possuem relação direta com a lesão 

                                                             
3 Histeria deriva do termo grego hystéra que significa útero. Platão, em seu diálogo Timeu, compara o útero a 

um animal dominado pelo desejo de gerar filhos. Segundo o filósofo, quando este animal se encontra 

insatisfeito, ele perturba absolutamente tudo, inclusive o raciocínio. Neste contexto, a mulher é compreendida 

como um ser dominado pela animalidade, razão pela qual, não seria capaz de fazer uso da razão. (Platão, 

2001). No período precedente a Charcot e a Freud, ainda se acreditava que a histeria tinha como causa o mau 

funcionamento do aparelho sexual feminino e era um transtorno que acometia exclusivamente as mulheres. 

(Poleto, 2012). 
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de um determinado órgão, cuja sintomatologia está relacionada a expressão simbólica de 

um conflito intrapsíquico que reporta a história infantil do sujeito e constitui compromisso 

entre o desejo e a defesa (Mijolla 2005; Laplanche, Pontalis, 1998). 

Para aprofundarmos o nosso estudo acerca das neuroses e melhor compreendermos 

a peculiaridade de tal noção no campo psicanalítico, faremos um percurso desde o qual 

acessaremos os pressupostos a partir dos quais Freud estabeleceu as bases de sua teoria, 

sobretudo a noção de inconsciente  hipótese fundamental à construção de seu método de 

análise  sem a qual, não poderíamos abranger os dispositivos metapsicológicos mediante 

os quais se constituem as neuroses. 

Nesse ínterim, é impossível pensar o conceito de inconsciente sem relacioná-lo com 

a própria história da psicanálise, uma vez que o mesmo se situa no imo de seu surgimento. 

Se as primeiras considerações feitas por Freud acerca do inconsciente remontam ao 

período referente aos seus estudos sobre a histeria (Freud, 1893-18951996), sua 

formulação conceitual, especificidades e demarcações teóricas dentro da primeira tópica se 

deram no período em que Freud abandonou o método hipnótico e adotou a associação 

livre, período este entrevisto por ele como sendo aquele no qual a psicanálise enquanto tal 

teve lugar. (Freud, 19141980). 

Deveras, a psicanálise nasceu da palavra das histéricas, e o médico vienense sempre 

se guiou pelos descaminhos, descompassos e estreitezas dessas falas para elaborar a sua 

teoria, razão pela qual a mesma jamais pode ser desassociada da clínica, tampouco da 

técnica, isto é, da escuta terapêutica. Assim, no decorrer de nossa exposição, atentaremos a 

prática clínica e observaremos como esta possibilitou a Freud estruturar a metapsicologia 

psicanalítica, por conseguinte, delinear a primeira e segunda tópicas. 

Nesse ponto, o caso “Ana O” bem tipifica no que consistiam os quadros de histeria 

e como Freud, juntamente com Breuer, lidaram com os pacientes acometidos por esse tipo 

clínico. Ana (Bertha Pappenheim) era uma jovem de Viena de 21 anos que apresentava um 

quadro sintomático singular, configurado por uma série de sintomas até então incomuns, 

que continham forte apelo emocional e a “tomavam de assalto” concomitantemente. 

Tratava-se de um caso de histeria. (Freud, 19101996). Neste contexto, os quadros de 

histeria eram considerados pela medicina patologias de segundo plano, já que não 

apresentavam causa orgânica verificável. (Freud, 19101996). Não obstante, ao contrário 

do procedimento adotado pelos especialistas de sua época, Breuer deu especial atenção a 

referida jovem.  
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Ao longo do tratamento de Ana, algo despertou particular interesse em Breuer, a 

saber, o fato de que, nos momentos de crise, além de apresentar alterações da 

personalidade e confusão, Ana também murmurava algumas palavras; as quais ele fez 

questão de tomar nota. Doravante, o psiquiatra induziu sua paciente à hipnose e repetiu 

para a mesma as palavras outrora pronunciadas. Ao fazê-lo, para sua surpresa, a garota 

começou a reproduzir as fantasias desde as quais aquelas palavras haviam se originado, 

que, a saber, sugeriam o cenário de uma jovem a cabeceira da cama do pai doente. 

Ademais, Breuer percebeu que, após findarem os relatos, cessaram-se os sintomas, a jovem 

se sentiu aliviada e retomou o seu estado de “normalidade”. Disso, pareceu claro tanto para 

Freud quanto para Breuer que os sintomas neuróticos apresentados pela jovem tinham a 

sua gênese em traumas vividos no passado, traumas resultantes de experiências emocionais 

frustradas, as quais cada sintoma se relacionava; neste caso, com a morte de seu pai e o 

sentimento de culpa que ela nutria por tal infortúnio (Freud, 19101996). Nisso consiste a 

teoria pré-psicanalítica do trauma psíquico  acontecimento traumático que produz a 

sintomática das neuroses (Freud, 1893-18951996) , a qual, Freud associará o suposto da 

sedução  ideia de que as neuroses se originam de uma experiência sexual de caráter 

traumático que ocorre antes da puberdade, a saber, a sedução da criança por parte de um 

adulto. (Freud, 18961994). 

Nessa perspectiva, Freud e Breuer concluíram que, onde há sintoma, deve-se 

considerar a existência de uma espécie de amnesia, um lapso de memória que, uma vez 

preenchido, suprime as condições mnemônicas que produzem os sintomas. Deveras, entre 

os sintomas e os fatores traumáticos que os antecediam parecia haver uma espécie de 

relação associativa que obedecia a uma ordem de "conexão causal simbólica", relação esta, 

a priori, completamente perdida para o paciente. Em outros termos, o sujeito acometido 

pela histeria apresentava uma perda de memória dos laços simbólicos existentes entre os 

traumas e a afecção psíquica, razão pela qual, em um primeiro momento, via-se incapaz de 

relacionar a lembrança traumática com os sintomas que apresentava – como fora com Ana. 

(Freud, 1893-18951996). De mais a mais, Freud e Breuer observaram que a histeria 

poderia ser causada por cadeias de traumas que se articulam análoga e repetidamente, 

donde a cura se dá pela reprodução dos mesmos em ordem cronológica decrescente, do 

último ao primeiro, a fim de se chegar ao trauma originário. (Freud, 19101996).  

Outro ponto crucial a ser ressaltado é que o caso da doente de Breuer e correlatos, 

deram condições para que Freud reconhecesse na psique a existência de dois estados 
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mentais independentes, mas que se relacionam, o consciente e o inconsciente, bem como 

perscrutar como o segundo exerce influência sobre o primeiro, a saber, algo detectável na 

manifestação da histeria (Freud, 1893-18951996; 18941996a).  

Importa dizer que, no período relativo aos estudos de Freud sobre a histeria, as 

pesquisas do médico psiquiatra Jean Martin Charcot também exerceram grande influência 

na elaboração de seu trabalho. Por volta de 1885, inspirado pelas descobertas de Breuer, o 

médico vienense foi a Paris para realizar um estágio com Charcot em “hipnose” e 

psiquiatria.  Lá, Freud pôde observar como Charcot, mediante a sugestão hipnótica, 

reproduzia em pessoas sadias inúmeras espécies de sintomas histéricos. Seu “espetáculo” 

da histeria, por assim dizer, provocava tanto admiração, quanto indignação entre os 

médicos e leigos que o assistiam, razão pela qual Charcot foi alvo de inúmeras críticas e 

acusações, dentre as quais, a de que a histeria se tratava de uma invenção ou de um ato 

simulado.  

Quinet (2005), em seu ensaio histórico-literário intitulado A lição de Charcot, 

correlaciona de maneira criativa elementos do teatro aos princípios psicanalíticos, para 

demonstrar como Charcot abordava a questão da histeria. Na obra, ele trata a histeria como 

um fenômeno cênico, dotado de plasticidade artística e elevado grau de complexidade, bem 

como apresenta o vigor e o senhorio do “personagem” que atua por detrás da cena: o 

inconsciente. O autor também dedica parte de sua obra à exposição de anexos e a 

abordagem da histeria ao longo da história, desde a idade antiga até os tempos de hoje.  

Com efeito, a partir de seus estudos, Charcot concluiu que a histeria era uma 

doença real, de natureza psíquica, oriunda de conflitos internos desconhecidos ao paciente 

– traumas que o predisporia a uma espécie de auto hipnose  e que poderia acometer 

igualmente homens e mulheres. Por ter se concentrado mais na descrição da doença que 

em suas causas, Charcot propôs uma etiologia bastante simplificada para a histeria (Quinet, 

2005); não obstante, suas descobertas foram de grande valor para a psiquiatria da época e 

decisivas para a incipiente Psicanálise. 

Doravante, Freud se serviu do método da hipnose para tratar os seus pacientes. 

Convencido de que “um jogo de dados não pode simplesmente abolir as causas de uma 

doença”, ou seja, de que havia algo a mais implícito às manifestações histéricas, o médico 

vienense empregava tal técnica no intento de tornar consciente os eventos traumáticos que 

se encontravam subjacentes aos seus sintomas. Assim, as ocorrências traumáticas não ab-
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reagidas deveriam ser verbalizadas, e por meio dessa via se realizaria a catarse4, a “limpeza 

da chaminé”, como diria Ana. (Freud, 19101996).  Não obstante, em um dado momento, 

Freud viu a necessidade de abandonar essa prática devido ao seu caráter não científico, 

bem como a não suscetibilidade de alguns pacientes à sugestão hipnótica.    

De então para cá, o analista implementou outro método terapêutico denominado 

associação livre. Tal método consistia em restabelecer as conexões simbólicas perdidas e 

tornar consciente os fatores traumáticos por meio do recurso à palavra associativa. Deste 

modo, ao realizar as entrevistas clínicas com os seus pacientes em estado consciente, Freud 

sugeria que eles trouxessem a mente o máximo de recordações possíveis, para então, 

identificar as memórias, associá-las ao trauma desencadeador do sintoma e eliminar os 

afetos patogênicos de seus pacientes, levando-os a reviverem os acontecimentos 

traumáticos a eles ligados. Não obstante, o médico vienense notou que os pacientes 

apresentavam resistência5 em acessar determinados conteúdos representacionais. Ele 

observou que as memórias referentes ao trauma originário não vinham à tona devido a 

atuação de uma força que se contrapunha as mesmas e as mantinha inacessíveis no 

inconsciente. Freud denominou esta força de recalque6, e a reconheceu como o mecanismo 

patogênico da histeria. (Freud, 19101996).  

Com efeito, Freud percebeu que as situações patogênicas referentes a organização 

histérica sempre apresentavam um conflito entre desejos ambivalentes (Freud, 19101996). 

                                                             
4 Palavra grega utilizada por Aristóteles para designar o processo de purgação ou eliminação das paixões que 

se produz no espectador quando, no teatro, ele assiste à representação de uma tragédia. Freud e Breuer 

chamam de método catártico o procedimento terapêutico pelo qual um sujeito consegue eliminar seus afetos 

patogênicos e então ab-reagi-los, revivendo os acontecimentos traumáticos a que eles estão ligados. 

(Roudinesco; Plon, 1998). 
5 Chama-se resistência [Widerstand] a tudo o que nos atos e palavras do analisando, durante o tratamento 

psicanalítico, se opõe ao acesso deste ao seu inconsciente. (Laplanche, Pontalis, 1998). Acerca das relações 

existentes entre a resistência e a transferência, ver item 1.4, intitulado: Complexo de Édipo e dinâmica da 

transferência. 
6 Recalque é o processo que visa repelir ou manter no inconsciente todas as ideias e representações ligadas a 
uma pulsão que sejam incompatíveis com as exigências do eu. Nesta lógica, a pulsão sexual é entendida 

como uma força desestabilizadora para o eu, de modo que, o recalcamento seria um mecanismo de defesa 

psíquica que incidiria contra as investidas pulsionais do inconsciente. Disso, tem-se a ideia de um conflito de 

forças (pulsão x recalque). Embora os termos defesa e recalque, a rigor, não sejam sinônimos, Freud os 

identificou como tais nos textos As neuropsicoses de defesa (18941996a) e A hereditariedade e a etiologia 

das neuroses (18961994). A respeito das controvérsias em torno do uso dos termos repressão 

[Unterdrückung] e recalque [Verdrängung], trata-se de um problema de tradução que remonta aos primórdios 

das publicações das obras de Freud em outras línguas. Na tradução inglesa, por exemplo, o termo 

Verdrängung foi traduzido como repression (repressão) por sugestão do próprio Freud. O mesmo ocorreu 

com a palavra alemã Trieb (pulsão), traduzida como instinct (instinto). Embora exista diferença entre ambos, 

há quem os use indistintamente sem demarcar as suas especificidades. Inclusive, Mezan tem preferência pelo 

termo repressão, por acreditar que ele possua maior envergadura semântica. Não obstante, neste trabalho, 

privilegiaremos a tradução alemã, ao passo que, substituiremos o termo repressão por recalque, bem como o 

termo instinto por pulsão, salvas algumas exceções.  
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Ele entendia que, devido à psique não dispor dos instrumentais necessários para lidar com 

a carga afetiva do desejo, a fim de se defender, ela rechaçaria as ideias desprazerosas e 

incompatíveis ao “eu” para o plano do inconsciente, onde estas permaneceriam recalcadas. 

(Freud, 18941996a). Assim, Freud supôs que tal conflito psíquico poderia ser desfeito na 

medida em que as resistências operantes fossem contornadas e o conteúdo recalcado 

retornasse a consciência. Neste sentido, ele propõe três soluções possíveis para desfazer 

satisfatoriamente o conflito e pôr fim ao sintoma, combinadas ou não entre si: a aceitação 

parcial ou total do desejo recalcado, a destinação do desejo para algo considerado mais 

elevado e moralmente aceitável  sublimação7 , e a repulsa definitiva do representante da 

pulsão mediante o controle consciente do desejo (Freud 19101996).  

Por conseguinte, tendo obtido evidencias o suficiente para supor que o psiquismo 

padece de certo determinismo, Freud desenvolve a ideia de que, eventos ocorridos no 

passado, na tenra infância, para sermos mais exatos, incidem decisivamente na maneira 

como os sujeitos agem no presente. Portanto, pode-se identificar a existência de duas 

forças antagônicas contrapostas e atuantes na psique: uma que visa trazer à consciência o 

conteúdo esquecido no inconsciente, e outra impedindo a passagem deste conteúdo 

recalcado para o consciente - a referida resistência. (Freud 19101996).  

Segundo Freud, a resistência é uma força tão operante que, quando o conteúdo 

representacional recalcado retorna à consciência, ele sofre uma espécie de deformação que 

desvia o seu foco do trauma original, permitindo que ele se torne consciente sem agredir o 

eu. O chiste  narrativa cômica breve (“piada”, trocadilho), inofensiva ou tendenciosa, na 

qual, maneja-se criativamente as palavras, a fim de provocar hilaridade ou riso  é um dos 

exemplos oferecidos por Freud para dizer dos mecanismos psíquicos que possibilitam a 

vazão da energia libidinal recalcada por meio de uma ideia substitutiva. (Freud, 

19052017). 

Feitas tais explanações, importa elucidar que, Freud (18941996a), como resultado 

de seus estudos sobre as neuroses, legou-nos uma nosografia que consta de três tipos 

clínicos: a histeria, a fobia e as neuroses obsessivas. Denominadas por ele neuroses de 

defesa ou de transferência, ou ainda, psiconeuroses, tais incidências psicopatológicas 

                                                             
7 A sublimação enquanto mecanismo de defesa, trata-se de um destino um pouco mais otimista para a pulsão 

que o recalque, ou o retorno da pulsão para o eu (narcisismo). Segundo Freud, o ato sublimatório seria uma 

forma de transformar aquilo que é da ordem da sexualidade em algo não sexual, isto é, tornar algo do âmbito 

da perversão polimórfica em algo social. A seu ver, a sublimação transforma aquilo que, para o neurótico, 

apresenta-se como um sintoma, em um objeto estético ou científico, mensurado em seu valor a partir do 
reconhecimento social que lhe é direcionado, bem como de sua importância para a cultura enquanto criação 

que possa promover algum tipo de avanço para a humanidade. (Freud, 19141996; 19151980; 19152004).  



27 
 

 
 

aludem às expressões sintomáticas nas quais, a libido, uma vez submetida à ação do 

recalque, desliga-se da representação sexual original e: 1) fixa-se no corpo, configurando o 

quadro de histeria; 2) liga-se a um objeto, configurando o quadro de fobia; 3) instala-se em 

uma ideia substitutiva, configurando o quadro de neurose obsessiva. (Freud, 18941996a). 

Essas, seriam, pois, as neuroses clássicas relacionadas por Freud. 

 

 

1.2 Complexo, mecanismo dos sonhos e atos falhos. 

   

Ulteriormente, Freud se valeu da proposta conceitual da escola psicanalítica de 

Zurik (a qual pertenciam Bleuler e Jung) e nomeou de Complexo um conjunto de 

representações, ideias e recordações de forte valor afetivo para os sujeitos, parcial ou 

totalmente inconscientes. Este Complexo se constituiria a partir das relações interpessoais 

estabelecidas na história infantil. (Laplanche; Pontalis, 1998). 

De acordo com Freud, uma das maneiras de desvendar um Complexo recalcado é 

utilizando-se da fala desordenada do paciente, estimulando-o a falar abertamente sobre o 

assunto de seu interesse por meio da referida “associação livre” de ideias, exercício que 

tem o seu ponto de partida em uma recordação recente e, subsequentemente, adentra um 

itinerário de inúmeras passagens, atalhos, trilhas e rotas que tem como destino a 

experiência patogênica primária. À associação livre, Freud acrescenta mais duas técnicas 

ou processos por meio dos quais pode-se ter acesso ao inconsciente: a interpretação dos 

sonhos e a leitura dos lapsos de linguagem ou atos casuais. (Freud, 19101996; Freud 

19011996).  

No tocante da interpretação dos sonhos, Freud parte da premissa de que os sonhos 

são a realização de desejos inconscientes, e está convencido de que, embora alguns sejam 

por demais confusos, ou mesmo sem nexo, interpretá-los é possível; O objetivo que 

estabeleci perante mim mesmo é demonstrar que os sonhos são passíveis de ser 

interpretados [...]. [...] Devo afirmar que os sonhos realmente têm um sentido e que é 

possível ter-se um método científico para interpretá-los. (Freud, 19002001, p. 94-97). 

Ademais, o psicanalista reitera que os sonhos são compostos por elementos conscientes 

verbalizados  conteúdo manifesto  e elementos inconscientes não verbalizados  

conteúdo latente , e que o seu mecanismo se assemelha aos sintomas histéricos, uma vez 
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que o seu conteúdo é o substituto deformado dos pensamentos inconscientes, e a sua 

interpretação assemelha-se à associação livre realizada a partir dos sintomas histéricos: 

 

“Foi no decorrer desses estudos psicanalíticos [estudos sobre as estruturas 

psicopatológicas das neuroses] que me deparei com a interpretação dos sonhos. 

Meus pacientes assumiam o compromisso de me comunicar todas as ideias ou 

pensamentos que lhes ocorressem em relação a um assunto específico 

[associação de ideias]; entre outras coisas, narravam-me seus sonhos, e assim me 

ensinaram que o sonho pode ser inserido na cadeia psíquica a ser 

retrospectivamente rastreada na memória a partir de uma ideia patológica.” 

(Freud, 19002001, p. 97). 

  

Segundo Freud (19002001), os sonhos se constituem a partir de quatro 

dispositivos: condensação, deslocamento, representação ou simbolismo e elaboração 

secundária. A condensação diz respeito a fusão de elementos oriundos das vivências 

cotidianas com as representações que se encontram recalcadas no inconsciente em um só 

símbolo unificado no sonho. Ela seria uma espécie de síntese incompleta dos pensamentos 

do sonho, um efeito do deslocamento, por assim dizer. 

O deslocamento, por sua vez, por se tratar de uma obra da censura relacionada ao 

recalque, é o processo por meio do qual um elemento do sonho à nível latente - 

inconsciente - é substituído por um de seus fragmentos manifesto.  

Quanto a representação, ela se refere-se a operação psíquica que converte as ideias 

advindas do inconsciente em imagens cuja inteligibilidade é bastante distinta das 

representações originais. Devido a este recurso simbólico do inconsciente, os sonhos nunca 

são o que parecem ser, razão pela qual podem e devem ser interpretados.  

Por fim, a elaboração secundária alude ao processo que ajusta e remodela os 

conteúdos latentes do sonho às exigências do estado de vigília (estado de consciência), 

dando-lhe coerência formal e compreensibilidade, ao mesmo tempo em que, oculta sob 

este novo “contexto” os desejos inconscientes recalcados.  

Ao trabalho interpretativo que permite acessar os elementos inconscientes (os 

Complexos) latentes do sonho, Freud denominou elaboração onírica. Ademais, Freud 

(19002001) pondera que, a lógica do sonho como satisfação de desejos também se aplica 

aos pesadelos, até porque, a ansiedade que os acompanham teria íntima relação com a 

ânsia do neurótico de realizar o seu desejo recalcado.  

Adiante, Freud também reconheceu que existe um ponto no qual a interpretação de 

um sonho não pode mais avançar, um limite no qual parece haver algo de intraduzível do 

inconsciente para o consciente, um fronteira intransponível, por assim dizer, que atesta 
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sobre a insuficiência da palavra para representar algo. Freud (19002001) denominou este 

ponto limítrofe de umbigo do sonho; Existe pelo menos um ponto em todo sonho ao qual 

ele é insondável – um umbigo, por assim dizer, que é seu ponto de contato com o 

desconhecido. (Freud, 19002006, p. 145). 

No que se refere aos lapsos de linguagem ou atos falhos, Freud argumenta que, 

embora tratem-se de ações corriqueiras e aparentemente desprovidas de valor  trocar um 

termo por outro, escrever algo diferente do que se pretendia, ler palavras diferentes das que 

se encontram grafadas ou impressas, ouvir coisas distintas das que foram pronunciadas, 

brincar com partes de roupa ou do próprio corpo, assim por diante , elas  exprimem 

impulsos e intenções que deveriam ficar ocultos à consciência ou acabam emergindo dos 

desejos recalcados e dos Complexos que causam os sintomas. (Freud, 19011996).  

 

 

1.3 Uma nova concepção sobre a sexualidade (sexualidade infantil) 

 

Prosseguindo com as suas pesquisas, Freud introduziu um assunto bastante 

polêmico, uma pedra de toque em sua teoria, ao mesmo tempo em que, um dos principais 

operadores de sua técnica, juntamente com a prédica do inconsciente: a sexualidade. Com 

efeito, Freud reparou que os sintomas apresentados pelos seus pacientes tinham íntima 

ligação com a sua vida sexual mais remota (na infância). Ao dar voz aos seus analisandos e 

os permitirem entrar em contato com aquilo que estava oculto sob o recalque, 

curiosamente, Freud se deparou com um grande contingente de fantasias sexuais. A partir 

desse dado clínico observado, Freud desenvolveu a sua inusitada concepção acerca da 

sexualidade, cujo modelo se encontra nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 

(19052016a).  

Nessa obra, mesmo reconhecendo o quão é incômodo falar aos seus 

contemporâneos a respeito do tema, Freud argumenta acerca da existência de uma 

sexualidade originária, que se faz presente na infância e se prolonga na vida adulta. Neste 

tocante, três aspectos seriam relevantes para o autor: primeiro, que a vida sexual se inicia 

logo após o nascimento e origina-se de uma função somática. Segundo, que há uma 

distinção entre os conceitos de sexual e genital, uma vez que, neste período, a sexualidade 



30 
 

 
 

não se subordina a genitalidade e é marcada pelo autoerotismo8. Terceiro, que a 

sexualidade abrange a função de obter prazer das zonas erógenas do corpo, ou seja, trata-se 

de uma atividade polimórfico-perversa9, tão logo, apresenta-se de diversas formas. (Freud, 

19052016a).  

Destarte, de acordo com Freud, a libido, a priori, não visa um objeto propriamente 

dito, mas apenas a satisfação, conquanto, uma sexualidade polimórfica e auto erótica é por 

definição desprovida de objeto, por conseguinte, indeterminada, tão logo, perversa (Freud, 

19052016a). A respeito da polimorfia e do autoerotismo que caracterizam a sexualidade 

infantil, e que, por sua vez, determinarão as três primeiras fases de seu desenvolvimento, 

Freud oferece alguns exemplos, tais como, a satisfação do desejo de sucção do bebê no ato 

de chupar/mamar o dedo (fase oral), o prazer oriundo das contrações e estimulações anais 

(fase sádico anal), e a excitação masturbatória dos órgãos genitais (fase fálica). O sadismo 

e o masoquismo  originalmente, associados por Freud à fase sádico-anal  também são 

apresentados por ele como sendo componentes da satisfação sexual. Segundo Freud 

(19152004), o sadismo consiste em ato de violência ou exercício de poder contra uma 

outra pessoa tomada como objeto, ao passo que, o masoquismo diz respeito a um sadismo 

voltado para o próprio eu. Assim, ambos configuram-se as formas ativa e passiva de um 

mesmo prazer proveniente da excitação sexual que se exprime nas ações de infligir eou 

sentir dor, eou ainda, comprazer-se com ela (sentir prazer com a dor alheia). Estes dois 

componentes se enquadram no quadro de perversão, uma vez que as ações decorrentes de 

tais disposições substituem a finalidade sexual “normativa” (procriativa) pela sua própria 

finalidade. (Freud, 19052016a).   

Para Freud (19052016a), é no período da infância que se dá a escolha de objeto de 

desejo por parte da criança, e este objeto diz respeito a uma pessoa que não a ela própria. 

Geralmente, tal escolha objetal encontra-se associada a pulsão de autopreservação, por 

                                                             
8Terminologia proposta por Haverlock Ellis (1859 – 1939), da qual Freud se apropria para designar certas 
práticas sexuais infantis, em virtude das quais o sujeito encontra prazer unicamente com seu próprio corpo, 

sem recorrer a qualquer objeto externo. (Roudinesco; Plon, 1998). Assim, o autoerotismo reporta-se a fase do 

amor próprio na sexualidade infantil, na qual o prazer é alcançado por meio da experiência subjetiva, isto é, a 

partir do direcionamento de uma excitação parcial a uma zona específica do corpo (zona erógena). (Freud, 

19052016a).   
9 Polimórfico, refere-se as múltiplas formas de se obter prazer. Perverso, termo derivado do latim pervertere 

(perverter), empregado em psiquiatria e pelos fundadores da sexologia para designar as práticas sexuais 

consideradas como desvios em relação a uma norma social e sexual: incesto, homossexualidade, zoofilia, 

pedofilia, pederastia, fetichismo, sadomasoquismo, travestismo, narcisismo, autoerotismo, dentre outras. 

Retomado por Sigmund Freud a partir de 1896, o termo perversão foi definitivamente adotado como conceito 

pela psicanálise, que assim conservou a ideia de desvio sexual em relação a uma norma. Não obstante, nessa 

nova acepção, o conceito é desprovido de qualquer conotação pejorativa ou valorizadora e se inscreve, 

juntamente com a psicose e a neurose, numa estrutura tripartite (Roudinesco; Plon, 1998). 
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isso, dá-se inicialmente entre os seus cuidadores, depois entre os seus genitores e, 

finalmente, foca-se em um só objeto como receptor de seus desejos.  Doravante, Freud 

discorre a respeito de vários outros aspectos que envolvem a sexualidade infantil, desde as 

suas fixações e registros no psiquismo, até a sua organização e conformação com a 

sexualidade genital na vida adulta. Neste ínterim, ele nos apresenta alguns aspectos do 

Complexo de Édipo.  

 

 

1.4 Complexo de Édipo e dinâmica da transferência 

 

Em sua concepção clássica, o Édipo é uma disposição que se delineia a partir de 

uma triangulação na organização familiar, onde Pai, Mãe e Filho se encontram 

intimamente interligados. Nessa tríade, as relações de amor, ódio e inveja se inscrevem 

demarcando lugares e funções que influenciarão na estruturação do psiquismo e permitirão 

a criança se constituir como sujeito de desejo. No cerne dessa encruzilhada relacional, o 

amor pelo pai por parte da menina e pela mãe por parte do menino, sob pena da castração 

decorrente da condenação do incesto, convertem-se em angústia de castração no menino e 

sentimento de inveja do pênis na menina, inveja essa que, posteriormente, será substituída 

pelo desejo de conceber um filho do Pai. Todavia, a não efetivação de tal anseio 

inconsciente por parte da criança promove o recalcamento de tal satisfação libidinal que, 

após um período de latência, é reinvestida ou redirecionada para outro objeto de desejo 

eximo a esse Complexo. (Freud, 19241996). 

Édipo é uma noção que sempre perpassou a mente de Freud. Sua primeira menção à 

importância da cena edípica na trama da subjetividade aparece em uma carta endereçada a 

seu amigo Fliess em 1897. (Freud, 1950/1974). Porém, tal conceito só ganhou uma 

elaboração mais sistemática e definitiva nos momentos finais de sua obra. Deste modo, é 

possível conceber a trajetória freudiana na teorização do Complexo de Édipo a partir de 

quatro movimentos: “o Édipo na teoria dos sonhos” (1900), “o Édipo no interior da 

problemática do Pai Totêmico” (1913), “o Édipo no mecanismo da identificação” (1914), 

e, por fim, “o Édipo no Complexo de Castração” (1924). (Moreira, 2004).  

Ao relacionar as noções de sexualidade infantil e Complexo de Édipo com a 

formação dos sintomas neuróticos, Freud conclui que os indivíduos adoecem quando são 

privados de satisfazerem as suas necessidades pulsionais. Nesse ponto, a doença, seria uma 

espécie de refúgio, algo que substitui uma satisfação outrora buscada e impossibilitada de 
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realização no presente devido aos obstáculos externos que se impõe ao desejo. Portanto, tal 

satisfação dar-se-ia por meio da regressão a estágios anteriores do desenvolvimento 

psíquico, mais precisamente, ao estágio infantil da vida sexual, lá onde o indivíduo fantasia 

o seu objeto de prazer para compensar a sua falta no plano da realidade  

Cabe destacar que, ao longo de seu trabalho, Freud também destinou especial 

atenção a um importante fenômeno que se dá no processo analítico: a transferência. 

Transferência é o mecanismo a partir do qual o paciente reproduz no terapeuta uma série 

de sentimentos afetuosos, eou hostis oriundos de suas fantasias inconscientes. Em seu 

texto, A Dinâmica da Transferência (19121976), Freud distingue dois tipos de atitudes 

apresentadas pelos analisandos: a cooperação e a resistência. Ambas atitudes foram 

consideradas por ele na transferência. Assim, a partir de sua teorização, pode-se 

depreender três tipos de transferência: transferência positiva sublimada (a libido sublimada 

sob a forma de um amor não-sexual), transferência erótica (vínculo transferencial que 

adquire apelo sexual) e a transferência negativa (vínculo transferencial que assume caráter 

hostil), sendo as duas últimas, expressões da resistência. Segundo Freud, a análise deve se 

centrar na transferência positiva, uma vez que tal reação se baseia na confiança e na 

simpatia, por conseguinte, age em favor do progresso do trabalho analítico. (Freud, 

19102006; Freud, 19121976). 

A subversão freudiana da sexualidade e o entendimento de que o recalque das 

pulsões sexuais é a causa das neuroses, ao mesmo tempo em que provocou dissensões 

internas na comunidade psicanalítica, sobretudo com Jung que propunha a dessexualização 

do conceito de libido para tornar a psicanálise mais aprazível ao público (Freud, 

19141996), defrontou-se com o discurso moral a respeito da sexualidade que circulava em 

sua época - e que tem retornado nos tempos de hoje. Tal discurso, sustentava que a 

sexualidade equivalia a reprodução, ao passo que, previa uma série de critérios tidos como 

naturais, ou mesmo transcendentes, religiosos, para dizer o que é certo ou errado no uso 

dos prazeres. Assim, uma vez que se entendia que a sexualidade era correlata a reprodução, 

“naturalmente”, só seria considerada uma sexualidade normal aquela que tivesse os seus 

comportamentos voltados à direção da heterossexualidade, sendo as demais manifestações 

consideradas desviantes ou degeneradas.  

Retomaremos esta discussão mais adiante, quando tratarmos do assunto que dá 

título a este trabalho: “a neurose de santidade”. Não obstante, desde já, importa dizer que, 

se do ponto de vista ético, Freud, de algum modo, desconstruiu a concepção de que há uma 
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natureza para a sexualidade humana que a oriente unicamente para a reprodução, do ponto 

de vista clínico e teórico, todas as considerações acima relativas ao recalque acabaram por 

conduzi-lo as argumentações que estruturaram a primeira tópica. 

 

 

1.5 Primeira tópica: o recalque como protótipo do inconsciente e os representantes da 

pulsão    

 

Com efeito, a referida teoria da defesa implicada no processo do recalque, ou seja, 

o entendimento de que o sintoma neurótico emerge de um conflito psíquico no qual as 

representações inconscientes incompatíveis com as exigências do eu são expulsas de seus 

domínios, atesta sobre uma operação que, segundo Freud, conduz a um estado de cisão 

psíquica. Neste ponto, ele entrevê que o inconsciente se define pelo recalque (19141980), 

ao passo que, o recalque é referido como o alicerce sobre o qual se assenta a psicanálise. 

Nas palavras de Freud:  

 

“A teoria do recalque é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da 

psicanálise. É a parte mais essencial dela e todavia nada mais é senão a 

formulação teórica de um fenômeno que pode ser observado quantas vezes se 

desejar se se empreende a análise de um neurótico sem recorrer à hipnose. Em 

tais casos encontra-se uma resistência que se opõe ao trabalho de análise e, afim 

de frustrá-lo, alega falha de memória.” (19141980, p.26). 

 

Por conseguinte, tendo que, no recalque, encontra-se o elemento operacional que 

diferencia os processos psíquicos, Freud estabelece uma distinção entre dois grupos de 

conteúdos representacionais latentes: as representações latentes momentâneas, capazes de 

retornar ao consciente; e as representações latentes, inacessíveis a consciência. Assim, 

Freud demarca a diferença entre o uso descritivo e o uso dinâmico do termo inconsciente. 

(Freud, 1912/2010). A expressão “inconsciente descritivo” seria usada para designar o 

inconsciente em sentido mais geral, por isso, atestaria sobre a presença de fatos psíquicos 

na vida mental, ainda que os mesmos não estivessem presentes na consciência. Não 

obstante, após constatar por meio das manifestações neuróticas e do sugestionamento pós-

hipnótico que as representações latentes no inconsciente, além de manterem a sua 

capacidade de ação na esfera do psíquico, podem influenciar a atividade mental consciente, 

Freud passa a conceber o inconsciente como algo dinâmico. Nesse sentido, o termo 
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“inconsciente” diria respeito aos pensamentos e representações que, embora ativos, 

permaneceriam impossibilitados de virem à tona na consciência. (Freud, 1912/2010). 

Doravante, Freud designou o primeiro grupo de conteúdos representacionais 

passíveis de se tornarem conscientes de pré-consciente, e o segundo grupo de inconsciente. 

Deste modo, delineia-se a primeira tópica, ou teoria topografia do aparelho psíquico 

composta pelas seguintes instâncias ou sistemas: inconsciente (que se rege por leis próprias 

e abriga o princípio do prazer), pré-consciente (filtro que possibilita determinados 

conteúdos retornarem ou não ao consciente) e o consciente (polo perceptivo que recebe 

tanto as informações advindas do mundo exterior quanto as sensações provindas do interior 

do psiquismo, bem como regula o princípio do prazer, submetendo-o ao princípio da 

realidade). 

Ainda na perspectiva de que o recalque é o protótipo do inconsciente, por 

conseguinte, o mecanismo de estruturação do psiquismo, Freud estabelece uma distinção 

essencial entre duas outras operações psíquicas: o recalque primário e o recalque 

secundário. Ao discorrer sobre tais operações, Freud (19151980) não explica de maneira 

aprofundada em que consta o recalque primário. Ele se limita a dizer que, consiste em 

negar entrada no consciente ao representante psíquico (ideacional) da pulsão (19151980, 

p. 171), razão pela qual o mesmo permaneceria inalterado e fixado à pulsão. (Freud, 

19151980). Descrito em outros termos, o recalque primário se refere ao processo por meio 

do qual a pulsão se insere no campo da representação e encontra uma primeira expressão 

psíquica, dando origem ao inconsciente, propriamente dito. Nesse tocante, a propósito, 

André (2016) enuncia que a pulsão é representada no plano da psique pela fantasia. 

Garcia Rosa (2000), ao dissertar sobre o assunto, argumenta que a análise do caso 

clínico do homem dos lobos presente no texto História de uma neurose infantil (Freud, 

1918[1914]2010a) nos oferece uma melhor compreensão do que seria o recalque primário. 

Segundo ele, a cena da relação sexual entre os pais presenciada pela criança de 

aproximadamente dois anos se inscreve em sua mente enquanto um primeiro registro 

representacional, anterior a própria constituição do inconsciente como sistema psíquico, 

por isso, desprovida de apelo traumático. O efeito traumático, por sua vez, só viria a 

ocorrer no momento em que a criança tivesse a possibilidade de significar a referida cena. 

No Seminário I, Lacan usa o termo Pragung (cunhagem), para designar a inscrição desta 

primeira cena ou significante no inconsciente.  
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Disso, urge considerarmos dois fatores importantes: primeiro, que não é a pulsão 

enquanto tal que ingressa no psíquico, mas sim os seus representantes. Segundo, que o 

psíquico, por ser o lócus que acolhe os representantes da pulsão, inaugura os processos 

inconscientes que instauram a divisão do aparelho mental em três sistemas, delimitando os 

âmbitos consciente, pré-consciente e inconsciente, criando as condições necessárias para 

que o recalque secundário ocorra.  

Quanto ao recalque secundário, trata-se do recalque propriamente dito, ou seja, do 

processo psíquico que afeta aos derivados mentais dos representantes pulsionais recalcados 

 aos conteúdos representacionais não consentidos pelo consciente em decorrência das 

restrições morais que são impostas ao sujeito  ou aos pensamentos que se associam a 

estes representantes, que como tais, sofrem o mesmo destino daquilo que foi primevamente 

recalcado. (Freud, 19151980, p.171). Assim, o material originariamente recalcado estará 

sempre pronto para receber [exercer força de atração sobre] aquilo que é repelido pelo 

consciente. (Freud, 19151980, p.172).   

Neste ponto, para um melhor entendimento do mecanismo do recalque, faz-se 

mister apresentarmos de forma mais sistemática o elemento que sofre diretamente a sua 

ação: a pulsão. Importa ressaltar que, somente a partir dos Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (Freud, 19052016a) é que o termo pulsão [Trieb] e seu derivado pulsão sexual 

[sexualtrieb] passaram a ser usados amplamente por Freud. Deveras, a noção de pulsão já 

se encontrava presente em suas elaborações, subscrita em expressões tais como excitação, 

estímulo, afeto, dentre outras, não obstante, pouco explicitada, a ponto de o próprio Freud 

admitir que se tratava de um conceito por demais obscuro; donde propôs em seu texto 

Pulsões e destinos da pulsão (19152004) uma abordagem mais consistente acerca do 

mesmo. Esse estudo deu origem a sua primeira teoria das pulsões.   

Partindo do campo da fisiologia, relacionando a pulsão ao conceito de estímulo, ao 

mesmo tempo em que, diferenciando estímulo pulsional (interno) de estímulo fisiológico 

(externo), Freud (19152004) nos fornece uma primeira descrição da natureza da pulsão a 

partir de suas próprias características, a saber, sua proveniência de fontes de estímulo no 

interior do organismo e sua manifestação como força constante (Freud, 19152004, 

p.147); donde deduz que; mesmo as ações de fuga não conseguem eliminá-la, ela é 

irremovível (Freud, 19152004, p.147). Neste sentido, pode-se dizer que, a pulsão é uma 

força motriz interna, constante, que nos instiga e nos conduz a alguma direção e ação.  
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Em termos gerais, a pulsão tem como ponto de partida a necessidade, mas se 

projeta para além da mesma, uma vez que, dada a propriedade da constância, não se esgota 

na satisfação do desejo. Nessa perspectiva, Freud conclui que a atividade do aparelho 

psíquico submete-se ao princípio do prazer, ou seja, é regulada pelas sensações de prazer e 

desprazer, sendo o desprazer o aumento de estímulos, ao passo que, o prazer, a redução 

destes.  

Na sequência, Freud (19152004) elucida que a pulsão situa-se na fronteira entre o 

psíquico e o somático, entre o mental e o orgânico, isto é, ela parte do organismo e ganha 

expressão no psiquismo mediante uma ideia, uma representação (representante dos 

estímulos). Deste modo, ela pode ser entendida como uma medida da exigência de 

trabalho imposta ao psíquico em consequência de sua relação com o corpo. (Freud, 

19152004, p.148). Essas representações psíquicas da pulsão decorrentes do recalque 

primário é que sofrem a ação do recalque secundário, como vimos acima. 

Para Freud, a pulsão teria quatro características principais: pressão, meta, objeto e 

fonte. A pressão diz respeito ao fator motor da pulsão, ao seu caráter de exercer pressão, 

portanto, alude às permanentes investidas pulsionais e as grandes quantidades de 

excitações internas com as quais o psiquismo tem que lidar 

Quanto a meta de uma pulsão, ela é sempre a satisfação por meio da suspensão da 

estimulação presente na fonte pulsional. Os caminhos para tal meta são os mais diversos 

possíveis.  

O objeto da pulsão, por sua vez, é aquilo por meio do qual a pulsão alcança a sua 

finalidade. Ele seria o elemento mais variável em se tratando da pulsão, pois, a depender 

dos destinos que ela haverá de descobrir, um objeto pode ser facilmente substituído por 

outro ao longo de seu itinerário – o que significa dizer que, a rigor, a pulsão não possui 

objeto fixo. Não obstante, Freud pondera que, há situações nas quais a pulsão pode se fixar 

a um objeto, contrariando a sua própria natureza móbil (geralmente, isso ocorre nas fases 

iniciais de seu desenvolvimento). Urge também considerar que, o termo objeto conota certa 

ambiguidade, uma vez que pode se referir tanto a um objeto externo ou a uma parte do 

próprio corpo, quanto à representação psíquica dos mesmos, ou ainda, às representações 

oriundas das fantasias.  

Por fim, a fonte da pulsão concerne ao processo somático a partir do qual um órgão 

ou uma parte do corpo se constitui o ponto originário de um estímulo. Ela é a operação 

somática que dá origem a pulsão. (Freud, 19152004).  
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Freud classifica as pulsões em dois grupos: o das pulsões do eu, ou de 

autoconservação, e o das pulsões sexuais. As pulsões do eu dizem respeito a todo 

investimento libidinal que visa a conservação de si mesmo (do indivíduo), razão pela qual, 

tende a evitar tudo o que provoca o desprazer por meio do desinvestimento dessa mesma 

libido. Segundo Freud (19152004) uma parte das pulsões sexuais – que conceituaremos a 

seguir - permanece ligada por toda a vida às pulsões de autoconservação, fornecendo-lhes 

componentes libidinais. Isso explica a distinção entre a pulsão de se alimentar, cuja meta é 

suprir uma necessidade física, e a pulsão sexual, que tem por finalidade o prazer da zona 

erógena oral. 

Quanto às pulsões sexuais, Freud as define nos seguintes termos:  

 

São numerosas, provém de múltiplas fontes orgânicas, exercem de início sua 

atividade independentemente umas das outras e só bem mais tarde são 
amalgamadas em uma síntese mais ou menos completa. A meta que cada uma 

delas persegue é obter o prazer do órgão. Só depois de completada a síntese é 

que elas entram a serviço da função da reprodução [...]. (Freud, 19152004, p. 

151). 

 

Neste sentido, pode-se conceber que as pulsões sexuais, embora não estejam 

vinculadas univocamente a reprodução, também visam a conservação da espécie. Portanto, 

os interesses narcísicos do eu e os interesses da espécie demarcam a oposição existente 

entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais.  

Adiante, Freud associa às pulsões do eu os sentimentos de amor e ódio10. Essa 

associação lhe permite dizer sobre a ambivalência de afetos a partir dos quais o eu pode 

estabelecer as suas relações com o objeto de desejo visado.    

Tendo elucidado o conceito de pulsão, retomemos a questão do recalque. De acordo 

com Freud (19151980), embora tal mecanismo de defesa do eu rejeite e rechace do campo 

da consciência os conteúdos representacionais incômodos  tal qual discorremos acima  

ele não os anula ou destrói, razão pela qual, os mesmos continuam a se organizar e a se 

proliferar no inconsciente – “no escuro”, nas palavras do analista , por conseguinte, a se 

manifestar no consciente por meio de distorções (sonhos eou atos falhos) ou formações de 

                                                             
10Ao elaborar uma espécie de genealogia do amor, Freud argumenta que tal sentimento nasce da capacidade 

do eu de satisfazer uma parte de suas moções pulsionais de maneira auto erótica. Somente a posteriori, ele se 

organiza genitalmente em torno de um objeto, tornando-se o oposto do ódio. O ódio, por sua vez, seria a 

exteriorização da reação de desprazer ocasionada no indivíduo pelos objetos exteriores, razão pela qual, tal 
sentimento não pode ser desassociado do eu. Em última análise, amor e ódio dependerão de como o objeto de 

desejo pode se apresentar aprazível ou repulsivo ao eu. (Freud, 19152004).    
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sintomas neuróticos. Este seria, pois, o terceiro momento do recalque, ao qual Freud 

denominou “o retorno do recalcado”11. (Freud, 19151980).   

O recalque é um mecanismo que, em sentido estrito, alude ao dispositivo típico das 

neuroses histérica, fóbica e obsessiva, mas, em sentido lato, aponta para um processo que 

ocorre na psique em geral, visto que constitui originariamente o inconsciente. Por esta 

razão, embora, do ponto de vista psicopatológico, não sejamos todos neuróticos, procede 

admitirmos nossa suscetibilidade a desenvolver tal modalidade de sofrimento, na medida 

em que temos que lidar com os nossos afetos, desejos, angústias e expectativas sociais; e 

não raramente, o fazemos abrindo mão de nossa condição de seres desejantes.  

Neste sentido, casos clínicos tais como O Homem dos ratos12 (19091975), O 

Homem dos lobos (1918[1914]2010a) e o emblemático e irresoluto Caso Dora13 

(19052016b), além de terem possibilitado a Freud reafirmar e revisar premissas 

metapsicologias, rever procedimentos terapêuticos, bem como a evidenciar tipos distintos 

de neurose e tramas inconscientes que se desenlaçam subjacentes aos sintomas; também 

revelam o quanto são complexas as experiências afetivas humanas. Na pluralidade de suas 

trocas simbólicas, tais experiências são marcadas por identificações, fixações, aquisições, 

perdas, concessões, abdicações e tantas outras articulações conflituosas e traumáticas que 

podem resultar em dor e sofrimento psíquico.  

Os transtornos apresentados pelos respectivos personagens dos supracitados casos, 

Ernest Lanzer, Serguei Pankejeff e Ida Bauer (Dora) configuram um quadro paradigmático 

que remete ao drama vivenciado por tantos outros sujeitos que, embora não tenham 

ganhado páginas na literatura psicanalítica, sofreram (e ainda sofrem) os dessabores de 

terem abrido mão do princípio do prazer em nome da civilização, especialmente as 

                                                             
11 O retorno do recalcado pode consistir ou em uma simples “escapada” do processo de recalcamento, válvula 

de escape funcional e útil (sonho, fantasias), ou em uma forma às vezes já menos anódina (lapsos, atos 

falhos), ou, ainda, em manifestações francamente patológicas de fracasso real do recalcamento (sintomas). 

(Bergeret, 2006).  
12 “O Homem dos ratos” é um caso clássico de neurose obsessiva acompanhado por Freud. O que levou o 

paciente Ernst Lanzer a procurar ajuda terapêutica foi o impacto causado pela narração de um tipo de tortura 

provocada pela penetração de ratos no reto de um indivíduo. Esse fantasma ou argumento imaginário não foi 
o que desencadeou sua neurose, mas lhe suscitou angústia o suficiente para engendrar em sua mente o medo 

de que a tortura dos ratos fosse aplicada aqueles que ele amava (a empregada pobre por quem nutria um amor 

idealizado e o seu pai já falecido), caso ele não agisse de determinada maneira. 
13 Dora era uma moça de 18 anos que, desde a infância, sempre apresentou um quadro sintomático bastante 

diverso, configurado por várias categorias de sintomas: dispneia, tosse nervosa, afonia, enxaquecas, 

depressão e insociabilidade histérica. Segundo Freud, todos esses sintomas estavam relacionados ao 

recalcamento de suas fantasias sexuais, e se organizavam a partir de uma textura que envolvia afetos 

ambivalentes de amor e ódio, atração e repulsa, desejo e culpa em relação ao seu Pai e ao Senhor e a Senhora 

K (casal com quem estabelecera afetuosa e conturbada amizade). Do ponto de vista clínico, o caso Dora não 

foi bem sucedido, uma vez que a moça abandonou o tratamento. Não obstante, do ponto de vista técnico, ele 

contribuiu significativamente para que se compreendesse melhor a transferência em sua forma negativa.     
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mulheres14. Ora, pois, não foi por coincidência que, ao considerar tais casos do ponto de 

vista patogênico, Freud verificou que, ainda que de maneira distinta, todos reportavam a 

um elemento em comum: a sexualidade.  

Com efeito, Freud jamais abandonou a convicção de que há um nexo causal entre o 

recalque da sexualidade e as organizações neuróticas, e isso, tanto na primeira quanto na 

segunda tópica, como veremos a seguir. Não obstante, antes de avançarmos para os textos 

referentes a segunda tópica, propriamente ditos, urge retomarmos uma importante questão 

que se impôs a Freud ainda no período relativo aos seus estudos sobre a histeria (1893-

18951996), à qual, prescindimos de abordar nos subtítulos anteriores, a saber, como 

explicar a origem da angústia nas neuroses de defesa. Isso porque, de acordo com a 

teoria da qual Freud dispunha, o fato da libido se desvencilhar da representação sexual 

originária e se fixar no corpo na histeria, no objeto na fobia, ou na ideia substitutiva na 

neurose obsessiva, implicaria a não existência de angústia. (Freud, 18941996a; 

18941996b). Tal questão, por sua vez, levou Freud a rever os seus pressupostos sobre a 

origem da angústia e a realizar um ajuste diagnóstico sobre as neuroses. 

 

 

 

 

 

                                                             
14 A histeria se tornou no âmago da psicanálise a base da metonímia do desejo, de modo que, coube a 

histérica incumbir-se do significante da insatisfação. Deveras, no tocante do desejo feminino, a psicanálise 

sempre trabalhou com duas categorias: a insatisfação e o impossível, por isso, não foi capaz de responder à 

pergunta, “o que querem as mulheres”. É bem verdade que, os sintomas apresentados pelas histéricas 

atestavam sobre o problema da condição feminina que se punha naquele momento. Não obstante, se por um 

lado, Freud se colocou na posição de alguém que escuta uma mulher (histérica) e supõe que ali haja um 

saber, por outro, ele não foi capaz de perceber o obvio, talvez, por se tratar de uma refinada redundância, a 

saber: “as mulheres desejam desejar e se constituir a partir do seu desejo”. Por isso, ele propôs a referida 

pergunta, que se coaduna perfeitamente a ideia de um objeto de desejo inatingível. Com efeito, não é uma 

exclusividade feminina ansiar se constituir desde o seu desejo. Porém, urge ponderar que, nas configurações 

sociais patriarcais, nas quais se propunham (propõe) identidades e papeis fixos tanto para os homens, quanto 
para as mulheres, o imperativo do recalque incidiu (incide) de maneira mais decisiva no âmbito do feminino. 

Deste modo, relegou-se a mulher um lugar de fala passivo. Todavia, como que num movimento de protesto, 

ou mesmo de reivindicação do direito à liberdade, seu desejo ganhou expressão em um corpo mudo que fala 

através de sintomas. Freud ouviu atentamente esta voz desejante, bem como assentiu ser ela o alicerce sobre 

o qual o edifício da psicanálise fora construído. Neste sentido, importa reputar que, embora o médico 

vienense não tenha oferecido uma resposta satisfatória à pergunta acerca do desejo feminino, no ato de 

perguntar pelo mesmo, ele reconheceu a sua presença, latente, recalcada, não obstante vívida, aspirando por 

realização. Tendo em vista o quão conservadora era a Viena de sua época, tal feito é digno de consideração. 

(André, 1998; Birman, 1996, 2001; Neri, 2002). Por outro lado, não se pode negar o fato de que, as 

teorizações freudianas, especialmente, as referentes ao complexo de Édipo, ainda que involuntariamente (o 

que não justifica o ato), tomam o patriarcado como base, edificam-se aos moldes falogocêntricos e 

acomodam a mulher aos parâmetros masculinos que a inferiorizam.   
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1.6 A angústia e o narcisismo na nosografia das neuroses  

 

Segundo Freud, as neuroses de defesa, ou de transferência (histeria, fobia e neurose 

obsessiva) decorriam de um conflito afetivo infantil reorganizado a posteriori na esfera do 

consciente como sintoma, ou seja, constituíam-se a partir do recalque e da fixação do afeto 

a uma outra representação. (Freud, 19121976). Este mecanismo, por sua vez, não era 

capaz de explicar a angústia que os seus pacientes apresentavam. Ora pois, de acordo com 

a teoria freudiana sobre o recalque, a própria condição neurótica desses analisandos 

atestaria que, o afeto outrora desprendido da representação recalcada havia se vinculado a 

uma nova representação, mobilizando outros afetos que os protegeriam da angústia no 

cenário sintomático, como por exemplo, o medo na fobia. Não obstante, se tomarmos em 

miúdos os estudos de Freud acerca da histeria, constataremos que quase todos os seus 

pacientes sofriam de neuroses mistas, ao passo que, ora apresentavam formações de 

conversão, ora manifestavam quadros de angústia. Com efeito, frente a esse fenômeno, 

Freud viu dificuldades de sustentar a ideia de que a angústia é proveniente de um afeto 

desvinculado de sua representação original que permanece à deriva na psique, gerando um 

acúmulo de energia pulsional. (Freud, 1894/1996b).  

Assim, para solucionar o impasse, Freud propôs que a angústia neurótica não 

provém da sexualidade infantil recalcada que se expressa nos sintomas, mas sim da 

sexualidade atual, ou seja, da maneira como os sujeitos se permitem ou se interditam no 

uso dos prazeres no aqui e agora de suas trocas simbólicas e afetivas. Doravante, Freud 

readequou sua diagnóstica criando uma nova categoria nosográfica denominada neuroses 

atuais. Neste ponto, o termo "atual" denota uma temporalidade distinta em relação às 

neuroses de defesa, já que, a angústia verificável nas neuroses atuais não seria resultado da 

elaboração de conflitos psíquicos do passado, tampouco resultaria de um processo 

defensivo tal e qual nas neuroses de transferência, mas decorreria de uma excitação 

somática de cunho libidinal que se converte diretamente em sintoma - na angústia 

propriamente dita - sem mediação psíquica. (Freud 1894/1996b). Por esta razão, sua 

etiologia seria somática.  

Freud separou as neuroses atuais em três grupos: a neurastenia, a neurose de 

angústia e a hipocondria. Definia-se a neurastenia como uma perturbação funcional do 

sistema nervoso, em termos populares, a doença do nervosismo. Este quadro foi descrito 

pela primeira vez em 1869 pelo psiquiatra americano George Beard (18802001). A 

neurastenia tinha por principal característica a reatividade do sujeito aos estímulos 
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perceptivos do meio ambiente, o que se fazia expressar sintomaticamente em sentimentos 

de intolerância, impaciência, irritabilidade, cólera, dentre outros. Freud associava a causa 

da neurastenia à prática excessiva da masturbação (Freud, 18961994), não obstante, suas 

considerações convergiam mais para o campo clínico que para o âmbito dos juízos morais. 

(Freud, 19121976).  

A neurose de angústia, por sua vez, caracterizava-se por sintomas tais como a 

taquicardia, desarranjos gastrointestinais, dores de cabeça, sensação de opressão no peito 

ou na base do pescoço e, especialmente, a sensação de medo e angústia iminente 

relacionada a morte, ao enlouquecimento ou a perda da personalidade (ataques de angústia, 

hoje, denominados ataques de pânico). Freud propôs tal quadro em 1895 em um texto 

intitulado Sobre os critérios para destacar da neurastenia uma síndrome específica 

denominada 'neurose de angústia. Ele sugeriu tal separação ao perceber que, embora tais 

síndromes se vinculassem etiologicamente ao campo da sexualidade, divergiam-se quanto 

a sua ocorrência e investimento libidinal. Deste modo, enquanto que, a neurastenia afligia 

mais comumente os homens e se encontrava ligada a um desvio em relação a forma de 

descarga da libido; a neurose de angústia acometia mais frequentemente as mulheres e 

decorria da inadequação entre uma excitação no nível somático e sua elaboração no 

psíquico. (Laplanche; Pontalis, 1998). Freud relacionava a neurose de angústia à 

insatisfação feminina ante a prática do coito interrompido e a abstinência sexual.   

Por fim, a hipocondria seria um transtorno psíquico no qual a pessoa apresenta uma 

crença infundada e quase inamovível de que padece de alguma doença muito grave. 

Segundo, Freud (18951996b; 19141996), a hipocondria se caracterizava por sensações de 

aflição no corpo que denunciavam um investimento pulsional peculiar, no qual, a libido se 

desprendia dos objetos externos e se concentrava no corpo. Assim, tal síndrome estaria 

associada tanto a dificuldade de sustentação da libido quando a dificuldade de sua entrada 

no campo da fantasia, do devaneio sexual e da produção delirante. Enquanto doença 

factícia, a hipocondria simula outras doenças, ao passo que, o hipocondríaco experimenta 

de maneira somatoforme tais doenças, e nisso consiste o seu principal sintoma.  

Freud ainda estabeleceu uma terceira categoria de neuroses, denominada neuroses 

narcísicas. Com efeito, tal categoria tratava-se das psicoses, porém, como os termos 

neurose e psicose não eram tão delimitados no século XIX, Freud os usa de maneira 

correlata, não obstante, demarcando as suas especificidades etiológicas e sintomáticas. No 

tocante da psicogênese das psicoses, temos como referência dois textos balizares: Notas 
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psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia (Freud, 19111996) 

e Sobre o narcisismo: uma introdução (Freud, 19141996), dentre outros. 

No primeiro texto, baseando-se na análise do relato autobiográfico do advogado 

Daniel Paul Schreber acerca de sua paranoia15, Freud infere que a projeção16 é o 

mecanismo característico da psicose, razão pela qual, os delírios alucinatórios de um 

psicótico sempre remetem a um outro que, porventura, persegue, deseja, ordena, não deixa, 

assim por diante. Segundo Freud, a projeção estabeleceria uma ruptura entre o eu e a 

realidade17. No segundo texto, no cerne das controversas com Jung a respeito do conceito 

de libido, Freud argumenta que o eu também é um objeto que pode ser investido pela 

pulsão sexual. Neste sentido, nos quadros de psicose, o desligamento da libido dos objetos 

externos faria com que essa energia refluísse para o eu e ali permanecesse, gerando no 

sujeito a convicção narcísica e megalomaníaca de que todas as situações, fossem boas ou 

ruins, convergem para si. Conquanto, o mecanismo de projeção e a libido do eu seriam os 

principais dispositivos por detrás das psicoses, ou seja, das neuroses narcísicas. As 

psicoses foram subdivididas em três tipologias patológicas: a paranoia, a esquizofrenia e as 

alterações severas de humor (melancolia, mania). 

Isso posto, temos a classificação dos inúmeros transtornos emocionais em três 

grupos: as neuroses atuais, as neuroses de defesa e as neuroses narcísicas. As neuroses 

atuais, como vimos, caracterizam-se pela ausência ou inadequação sexual, razão pela qual 

tal transtorno deveria ser investigado tendo em vista as desordens sexuais atuais, não os 

acontecimentos da vida passada. (Laplanche; Pontalis, 1998). As neuroses de defesa, por 

sua vez, referem-se aos quadros sintomáticos nos quais a libido se desliga da representação 

sexual original e se instala no corpo, no objeto ou em uma ideia substitutiva, configurando 

                                                             
15 Daniel Schreber (1842), filho de um renomado médico alemão, teve brilhante carreira em Direito, 

chegando a ocupar por curto tempo uma posição de destaque no sistema jurídico da época (presidente da 

corte de apelação). Em 1884, Daniel Paul Schreber apresentou os primeiros sinais de distúrbio mental, sendo 

tratado pelo neurologista Paul Flechsig. Após alguns anos de razoável estabilidade, a psicose se manifestou e 

Schreber passou a ser acometido por terríveis alucinações e delírios. Neste contexto, ele escreveu o seu livro, 

Memórias de um doente dos nervos, que foi lançado em 1903. Nesta obra, Schreber apresenta um sistema 
delirante de uma pessoa perseguida por Deus. Seu discurso apontava para uma existência terrível: sem 

estômago, laringe, perseguições de pássaros etc. Ele se transformaria em uma mulher que engravidaria de 

Deus. Freud nunca teve contato com Schreber. Sua análise sobre o caso baseou-se nos relatos presentes no 

referido livro. (Roudinesco; Plon, 1998).  
16 Projeção diz do arremesso dos desejos, insatisfações, mal-estares e impossibilidades do sujeito para o 

mundo externo, para o campo do outro. 
17 Aqui, a realidade perdida é a “castração simbólica”, que diz respeito ao Édipo, a diferenciação sexual, a 

interdição do incesto, ao limite, a lei. Esta realidade é o que organiza a relação do sujeito com o mundo 

exterior, com o desejo do outro. A não inscrição dessa representação na psique, implica na perda da realidade 

exterior, na perda da capacidade do sujeito de manejar e, ainda que neuroticamente, rearranjar as relações 

com o mundo externo. Neste sentido, o delírio do psicótico seria uma tentativa de reparar a relação perdida 

com o mundo.    
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respectivamente os quadros de histeria, fobia e obsessão (neuroses obsessivas). Por fim, as 

neuroses narcísicas dizem respeito aos casos nos quais os sujeitos não são capazes de 

reviver os seus conflitos e superar as suas resistências, operando uma espécie de ruptura 

com a realidade exterior, criando a sua própria realidade psicótica. (Freud, 1916-

19172014). 

Doravante, na medida em que o médico vienense aprimorou a sua diagnóstica da 

angústia, a referida caracterização das neuroses atuais foi suspensa. Em sua obra de 

maturidade Inibições, sintoma e angústia (Freud, 19262014), ele considera que existe uma 

íntima relação entre os vários grupos de sintomas. Nessa perspectiva, a angústia poderia se 

manifestar associada a histeria; a neurose obsessiva à neurastenia, ou mesmo a hipocondria 

sinalizar o desencadeamento de um quadro de psicose, como se verifica no caso do 

advogado Schreber. Além disso, Freud reputa que, a angústia, por derivar diretamente de 

um trauma, ou melhor, dois traumas  o desamparo original (a necessidade de ser cuidado, 

amado pelo outro) e a castração simbólica (a interdição edipiana que obriga ao sujeito dar 

um destino mais ou menos fortuito a questão pulsional, de acordo com aquilo que é 

possível ao desejo) , serve de sinal para que o aparelho psíquico evite a revivescência de 

certos eventos traumáticos, ou o retorno das representações vinculadas a tais eventos  o 

que significa, defender-se dos desejos e afetos com os quais o sujeito não consegue lidar. 

(Freud, 19262014).  

Por conseguinte, as neuroses atuais foram ligadas as modalidades de renegação e 

recalque da sexualidade em sentido histórico, criando uma noção mais bem sedimentada de 

estrutura clínica18.  

 

 

1.7 Segunda tópica: o surgimento da pulsão de morte.  

 

No texto, Além do princípio do prazer (19202006), ao constatar que, para além das 

disposições afetivas oriundas da série prazer-desprazer elucidadas na primeira tópica 

haveria no ser humano um desejo aterrador e destrutivo de cunho pulsional, Freud 

suspeitou que poderia existir uma outra categoria de pulsão. O que o levou a se convencer 

                                                             
18 O termo estrutura clínica, embora implícito na obra de Freud, surgiu a posteriori na psicanálise, a partir 

dos ensinos de Lacan. Valendo-se da linguística de Saussure, bem como do estruturalismo de Levi Strauss, 

ao mesmo tempo em que readequando-os ao campo psicanalítico, Lacan propôs que uma estrutura clínica se 
define pelo modo de se estar na linguagem, de se fazer sujeito na linguagem com o outro, portanto, diz 

respeito a forma de se estar e se relacionar com o outro sob transferência. (Lacan, 1957-19581999).     
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disso foi uma série de questões que se lhe apresentaram na própria clínica. Ora, pois, se o 

princípio do prazer era considerado por ele o motor básico do funcionamento psíquico, 

então, seria no mínimo estranho que os seus pacientes repetissem em suas vidas situações, 

em sonhos ou em atos, que lhes fossem extremamente desagradáveis. Deveras, o fato de 

que, algo parecia se realizar enquanto satisfação no retorno a experiências traumáticas não 

fazia muito sentido à luz da primeira teoria das pulsões.  

Diante disso, Freud cogitou a existência de uma pulsão de natureza distinta das 

pulsões sexuais, que, de algum modo, visaria a reestabelecer um estado anterior que o 

sujeito foi obrigado a abandonar, e acreditava que tal ocorrência explicaria alguns 

fenômenos clínicos contraditórios ao princípio do prazer, tais como, as compulsões de 

repetição de eventos dolorosos, o ódio, o fracasso e a culpa. (Freud, 19202006). Desde 

essa premissa, ele formulou o conceito de pulsão de morte (Thanatos). Sua primeira 

caracterização, deu-se nos seguintes termos: 

 

Aqui se nos impõe a ideia de que viemos a deparar com uma característica geral 

das pulsões, talvez de toda a vida orgânica, que até agora não foi claramente 

reconhecida ou, explicitamente enfatizada. Uma pulsão, seria um impulso, 

“presente em todo ser vivo, tendente a restauração de um estado anterior, que 

esse ser vivo teve que abandonar por influência de perturbadoras forças externas, 

uma espécie de elasticidade orgânica ou, se quiserem, a expressão da inércia da 

vida orgânica. (Freud, 19202010b, p. 147-148). 

 

Deste modo, a pulsão de morte seria uma força de caráter conservador que, 

alinhada as próprias leis do organismo, objetiva a redução de toda e qualquer tensão ao 

ponto zero, o que só pode ser obtido a partir da recondução do ser vivente a um estado de 

inorganicidade absoluta, ou seja, à morte, ao cessar de todas as excitações, atividades e 

necessidades que lhe provocam desprazer. Sobre isso, Freud explica que: 

 

Se o objetivo da vida fosse chegar a um estado nunca alcançado anteriormente, 
isso estaria em frontal contradição com a natureza conservadora das pulsões. 

Portanto, esse objetivo deve ser muito mais o de alcançar um estado antigo, um 

estado inicial, o qual algum dia o ser vivo deixou para trás e ao qual deseja 

retornar tendo de passar por todos os desvios tortuosos do desenvolvimento. Se 

pudermos admitir como um fato sem exceção que todo ser vivo morre, ou seja, 

retorna ao estado inorgânico devido a razões internas, então podemos dizer que: 

O objetivo de toda a vida é a morte, e remontando ao passado: O inanimado já 

existe antes do vivo”. (Freud, 19202006, p.161).   

 

Doravante, Freud reitera que, sob a égide da pulsão de morte, o organismo destina-se a: 
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[...] morrer à sua maneira e, assim, também essas pulsões que preservam a vida 

na verdade foram originalmente serviçais da morte. Daí o paradoxo de que o 

organismo lute tão energicamente contra as forças (os perigos) que poderiam 

ajudá-lo a alcançar por um atalho bem mais curto seu objetivo vital de morrer 

(por assim dizer, um curto-circuito). Na verdade, o que ocorre é que o 

comportamento de buscar a morte a seu próprio modo é algo de cunho 

puramente pulsional e por isso está em oposição a uma ação inteligente. (Freud, 

19202006, p. 162-163).  

 

Segundo Freud (19202006), a priori, a pulsão de morte é investida no interior do 

organismo. Não obstante, noutro momento, ela tende a se flexionar em grande parte para o 

exterior e a se expressar em modalidades agressivas e hostis de conduta.   

Nessa direção, em O mal-estar na civilização (19302010), Freud explica como a 

civilização procura reverter parte do caráter destrutivo da pulsão de morte em “potencial” 

para o estabelecimento de relações sociais mais ou menos harmônicas, respectivas a sua 

antítese, a pulsão de vida, (Eros), na qual, a partir do trabalho de 1920, Freud engloba os 

impulsos de autopreservação e os impulsos sexuais que caracterizavam a sua primeira 

teoria pulsional.  

Com efeito, desde a introdução do conceito de narcisismo em 1914, houve um 

considerável remanejamento das noções até então empregadas por Sigmund Freud. Se em 

1920 ele reformula a sua teoria sobre as pulsões e implementa os conceitos de pulsão de 

vida e pulsão de morte, em 1923, na obra intitulada O eu e o id, Freud introduz as noções 

de id [Es] e supereu [Uber – Ich], bem como apresenta uma nova visão do eu [Ich].  

Urge frizar que, ao propor a segunda tópica, Freud não abandona a primeira, mas a 

integra nesta nova concepção. Deveras, a primeira tópica se mostrou bastante eficiente para 

Freud enquanto ele se dedicava à compreensão da constituição do inconsciente e da 

natureza das representações mentais submetidas ao recalque. Aqui, ele entendia que o 

adoecimento psíquico decorria de um conflito travado entre o eu consciente que não 

admite determinados pensamentos e o conjunto de representações inconscientes recalcadas 

que ansiavam por vir à tona na consciência.  

Não obstante, na medida em que Freud voltou a sua atenção para o eu, ele percebeu 

que alguns fenômenos escapavam ao enfoque da primeira tópica. De fato, a experiência 

clínica foi lhe mostrando que, parte do eu parecia ser inconsciente, ou melhor, que o eu era 

como que um prolongamento do inconsciente (Freud, 19232011a), deste modo, não sendo 

uma instância unificada, tampouco unificadora (Garcia-Roza, 1990). 

Sabe-se que, em uma análise, a principal evidencia do recalque se dá mediante a 

dificuldade do paciente em acessar determinadas lembranças. Esse bloqueio, por sua vez, é 
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realizado pela força da resistência. Todavia, Freud percebeu que a resistência, embora 

fosse uma operação do eu, não parecia se restringir a um fenômeno consciente, dado que, o 

processo ocorria sem que os próprios pacientes tivessem consciência de estarem acessando 

tal força. Nesse ponto, torna-se problemático sustentar que o inconsciente é um dos polos 

do conflito psíquico, bem como que o inconsciente coincide com o recalcado, ao passo que 

ele permeia o próprio consciente, que por sua vez, também cuida do recalque. (Freud, 

19232011a). Portanto, diante do impasse, Freud propõe a referida redescrição do aparelho 

psíquico. 

Importa reiterar que, na nova tópica, o id não se distingue da descrição de 

inconsciente outrora feita por Freud, a não ser por sua vinculação à essência biológica do 

homem, no sentido de que abriga as pulsões de vida e de morte. Nas Novas conferências 

introdutórias em psicanálise (1932 [1933]1976), Freud o caracteriza como sendo a parte 

obscura e inacessível de nossa personalidade, um caldeirão de agitação fervilhante repleto 

de energias provindas das pulsões que anseiam por satisfação. 

Nessa perspectiva, o inconsciente não é mais abordado como um sistema fechado, 

mas sim como uma propriedade do id. Deste modo, embora o recalcamento ainda se 

mantenha na base da constituição do inconsciente, o id, enquanto instância primordial, 

trata-se do lócus psíquico que sofre os efeitos do recalque primário que tornam possível a 

constituição do inconsciente como tal, isto é, ele (o id) é o “território” da psique que recebe 

as primeiras marcas mnêmicas enquanto representantes das pulsões. Deste modo, não 

prescindindo do quão a noção de tempo19 é importante e complexa para a psicanálise, mas 

apenas no sentido de reiterar o caráter primário do id, podemos dizer que, 

“cronologicamente”, ele é um domínio anterior ao eu e ao supereu.  

Enquanto instância que se orienta unicamente pelo princípio do prazer, o id não 

estabelece juízos de valores, não distingue entre o bem e o mal, tampouco conhece a 

moralidade. Ele é o reduto das pulsões cegas e plenas de desejo, o campo das paixões 

indomadas. 

Acerca da noção de eu, importa dizer que, desde o texto Sobre o Narcisismo, uma 

introdução (1914), perpassando pelas obras Luto e melancolia (1917), Além do princípio 

do prazer (1920) Psicologia das massas e análise do eu (1921) e o eu e o id (1923), Freud 

inseriu uma série de questões que o permitiram formular conceitos que o auxiliaram a 

                                                             
19 Para Freud, o inconsciente é atemporal, e essa atemporalidade, pode-se perceber na associação livre, a 
partir da qual o paciente reproduz lembranças do passado enquanto ações no presente, mediante a 

transferência (Freud, 19141975).   
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pensar o eu sob outra perspectiva – embora muitas características que lhe serão atribuídas 

coincidam com aquelas referentes ao consciente na primeira tópica, especialmente o 

conceito de identificação.  

Segundo Freud (Freud, 19232011a), a identificação diz respeito a forma mais 

primitiva de se estabelecer e expressar vínculo emocional com outra pessoa. A seu ver, a 

identificação primordial realizada pelo sujeito é com a figura do pai, identificação esta que 

o confere certa imagem de si – representação –, que como tal, é investida libidinalmente 

enquanto objeto de amor. Aqui, a ideia é a de que a libido retorna ao eu para então ser 

investida de forma narcísica nos objetos exteriores.  

Doravante, outras identificações são realizadas pelo sujeito, e cada uma delas, na 

medida em que os objetos aos quais ele destina os seus afetos são perdidos, ou melhor, à 

medida que uma parcela de seu investimento libidinal é abandonado, opera modificações 

no eu, já que, partes desses objetos são incorporados ao mesmo. Portanto, é neste sentido 

que Freud reputa que, o caráter do eu é um precipitado dos investimentos objetais 

abandonados e de que contém a história dessas escolhas de objeto (Freud, 19232011a, 

p.26), ou seja, o eu é uma gama de investimentos e fixações em torno de uma imagem de si 

que, amiúde, o sujeito resiste em abrir mão.   

Outro ponto fundamental que já foi sugerido acima, mas que carece de ser melhor 

explicitado é que o eu não se encontra presente no início da vida do indivíduo. Segundo 

Freud (19232011a), o eu se desenvolve a posteriori, a partir da proximidade e contato de 

uma parte do id com o mundo externo. Deste modo, pode-se dizer que o eu é a parcela do 

id que foi modificada pela proximidade e influência com o mundo exterior, a parte do 

aparelho mental que recebe tanto os estímulos externos quanto os internos, razão pela qual 

é também denominado por Freud de projeção mental da superfície do corpo20. Assim 

sendo, cabe ao eu separar aquilo que é oriundo do mundo externo daquilo que emerge de 

fontes internas, e enquanto instância que realiza processos mentais coerentes – racionais , 

ajustar as pressões pulsionais (o desejo) à realidade exterior – aplicar ao princípio do 

prazer o princípio da realidade - bem como organizar a realidade exterior segundo as 

disposições internas, a fim de estabelecer as circunstâncias em que tais desejos possam se 

realizar de maneira menos conflituosa.  

                                                             
20 O corpo desempenha um papel crucial na formação do eu. Sua bipolaridade tátil se expressa tanto em 

sensações externas quanto internas, o que significa dizer que, o corpo é a fonte de todas as percepções, de 

todas as sensações, antes mesmo que estas ganhem representações mentais, donde temos a diferenciação de 

corpo biológico e corpo psicanalítico, a saber, habitado pela pulsão e pela linguagem. (Fernandes, 2003).  
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É também uma incumbência do eu defender-se daquilo que é pulsional, e que, por 

sua vez, ameaça o psiquismo. Neste ínterim, importa reiterar que, uma parte do eu é 

inconsciente, e é exatamente esta parte que exerce a censura, que resiste e que recalca. Por 

fim, urge mencionar que o eu se encontra a serviço de três senhores: o mundo externo (a 

realidade), a libido do id (o desejo) e a severidade do supereu, instância sobre a qual 

discorreremos a seguir.  

De igual maneira que o eu, a ideia de que existe uma agência crítica em nossa 

personalidade que estabelece idealístico e moralmente o que é permissivo em termos de 

desejos eou ações, bem como incute no psiquismo o sentimento de culpa frente a não 

correspondência para com tais ideais, exigências e restrições, já havia aparecido em 

algumas textos anteriores de Freud referentes à primeira tópica, tais como a Interpretação 

dos sonhos (19002001), Totem e tabu (19132013)21 e, principalmente,  Sobre o 

Narcisismo, uma introdução (19141996)22. Não obstante, a noção de supereu 

propriamente dita foi introduzida no texto Psicologia das massas e análise do eu 

(19212011), vindo a ganhar a sua elaboração definitiva no texto O eu e o id (19232011a).  

Com efeito, pode-se postular em Freud duas vertentes originárias para o supereu. 

Primeiro, ele apresenta a ideia de que o supereu se forma durante o declínio do Complexo 

de Édipo, a partir da interiorização das imagens idealizadas dos pais. Segundo, ele parte do 

entendimento de que o supereu se encontra vinculado a primeira identificação, anterior ao 

Édipo, portanto, ligado primitivamente ao id. (Freud, 19232011a). De qualquer modo, 

independentemente de qual seja a abordagem  porque, estruturalmente, ambas se 

complementam  o mais relevante para se compreender o supereu é atentar-se à lógica de 

que, segundo Freud (19232011a), o seu surgimento decorre de um processo, desde o qual, 

o modelo ideal exterior (os pais), que, a princípio, é imitado pela criança, torna-se interior, 

ou seja, é introjetado no eu. Tal introjeção provoca uma contração, bem como uma 

diferenciação no eu. Essa parte diferenciada do eu, seria pois, o supereu.  

                                                             
21 Tanto a ansiedade do Pai decorrente do sonho no qual o corpo de seu filho estava sendo queimado (filho 

este que se encontrava morto), quanto a culpa decorrente do assassinato do Pai totêmico seriam 

características antecedentes do que, posteriormente, na segunda tópica, seria denominado por Freud de 

supereu. 
22 Neste texto, Freud introduz as noções de eu ideal e ideal do eu. O eu ideal diria respeito ao sujeito 

enquanto um objeto para o outro, no sentido de que, remete aquilo que ele gostaria de ter sido a fim de 

responder às expectativas do outro, ao que o outro espera dele (sobretudo os pais). O ideal do eu, por sua vez, 

forma-se a partir do complexo de édipo e diz respeito a substituição simbólica do narcisismo primário. Ele se 

refere a uma imagem idealizada ao qual o eu tenta se conformar. Ele apresenta ao sujeito ideais elevados e 

reguladores que dizem como ele deve ser para poder desejar e amar.      
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Por conseguinte, temos que, a parte referente a imagem idealizada dos pais se 

converte em imagem idealizada de si mesmo, e a parte concernente a função paterna, 

constitui-se em um agente crítico, dotado de todas as características severas e proibitivas, 

outrora, atribuídas aos pais pela criança. A respeito do supereu, Freud tece a seguinte 

argumentação: 

 

Sua relação com o Eu não se esgota na advertência: “Assim (como o pai) você 

deve ser; ela compreende também a proibição: Assim (como o pai) você não 

pode ser, isto é, não pode fazer tudo o que ele faz; há coisas que continuam 

reservadas a ele. (Freud, 19232011a, p.51).  

 

Esta é a razão pela qual o supereu se apresenta tanto como função crítica quanto 

como ideal humano, tanto como obstáculo - se se trata do proibido - quanto como modelo - 

se se trata do ideal. Assim, Freud conclui que o supereu é a instância responsável pelo 

surgimento da consciência moral, e como tal, articulador dos sentimentos de autoestima e 

de culpa. Em suas palavras:  

 

O Super-eu conservará o caráter do Pai, e quanto mais forte foi o Complexo de 

Édipo, tanto mais rapidamente (sob a influência da autoridade, ensino religioso, 

escola, leituras), ocorreu sua repressão, muito mais severamente o Super-eu terá 

domínio sobre o Eu como consciência moral, talvez como inconsciente 

sentimento de culpa. (Freud, 19232011a, p. 51-52).    

 

 

 

1.8 A metapsicologia   

 

Com efeito, a metapsicologia é o que dá sustentação a todas as premissas 

freudianas, não somente as anunciadas nos textos que trabalhamos até o presente momento, 

mas também, nas obras que abordaremos adiante. Além disso, não é exaustivo reiterar que, 

é a partir dos princípios metapsicológicos desenvolvidos por Freud que pretendemos 

embasar o nosso argumento em torno da noção de neurose de santidade como invólucro 

formal do sintoma neurótico, especialmente os mecanismos do recalque e da formação de 

compromisso  consequentemente, o dinamismo pulsional que os envolve. Por essa razão, 

cabe-nos a tarefa de explicitar, com o devido rigor, a concepção de metapsicologia, até 

porque, embora tal conjectura já tenha aparecido ao longo de nosso trabalho, apresentamo-

la de maneira difusa, ao passo que, carece de uma definição mais concisa e precisa.                 

Denomina-se metapsicologia ao conjunto de conceitos fundamentais da psicanálise. 

Ela diz respeito aos princípios elementares que elucidam o funcionamento do psiquismo; 
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conquanto; descreve os processos psíquicos em suas relações tópica, dinâmica e 

econômica. Deste modo, a metapsicologia concerne à particularidade das interações 

estabelecidas entre as instâncias que compõe o aparelho psíquico (id, eu e supereu), às 

quantidades (intensidade) de energia (libido, pulsão) que são investidas nos conteúdos 

representacionais inconscientes, bem como à circulação (movimentação) dessa energia na 

psique e seus possíveis destinos.  

Nasio (1999) nos esclarece um pouco mais sobre a noção de metapsicologia, ou 

seja, de como a vida psíquica funciona, no esquema lógico dos quatro tempos proposto em 

sua obra O prazer de ler Freud. Vejamos: 

 

O essencial da lógica do funcionamento psíquico, considerado do ponto de vista 

da circulação da energia, resume-se, pois, em quatro tempos: Primeiro tempo: 

excitação contínua da fonte e movimentação da energia à procura de uma 
descarga completa, nunca atingida → Segundo tempo: a barreira do 

recalcamento opõe-se ao movimento da energia → Terceiro tempo: a parcela de 

energia que não transpõe a barreira fica confinada no inconsciente e reativa a 

fonte de excitação → Quarto tempo: a parcela de energia que transpõe a barreira 

do recalcamento exterioriza-se sob a forma do prazer parcial inerente às 

formações do inconsciente. (Nasio, 1999, p. 30). 

 

Com efeito, é a partir da quantidade de energia investida em um conteúdo 

representacional e de seu destino que, o aparelho psíquico regula as sensações de prazer e 

desprazer (Nasio, 1999) – como já vimos ao tratarmos as duas teorias das pulsões. O 

recalque, por sua vez, mecanismo de defesa que interfere diretamente nesse trânsito 

pulsional é o que dá inteligibilidade ao inconsciente, à medida que, alude à existência de 

um campo de conteúdos representacionais inscritos a priori no imaginário primitivo do 

sujeito  recalque primário ; representações essas que, convertem-se no polo de atração 

para as representações, ideias ou pensamentos que serão recalcados a posteriori  recalque 

secundário ; e que retornam em formas substitutivas (nos sintomas) autorizadas a 

acessarem livremente à consciência  retorno do recalcado. (Bergeret, 2006; Garcia-Roza, 

2000).  

Desse modo, definido do ponto de vista descritivo, o inconsciente pode ser 

abordado a partir dos lapsos, dos atos falhos e dos sonhos, donde se constata sem maiores 

explicações que o inconsciente fala, contudo, permanecendo obscuro, não obstante, ativo. 

(Nasio, 1999). Já do ponto de vista dinâmico, pode-se acercar o inconsciente tendo como 

ponto de referência a moção que impulsiona, o recalcamento que resiste, bem como o 

retorno dos representantes recalcados ao consciente em formas dissimuladas dos conteúdos 
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latentes do inconsciente, especialmente nas neuroses. (Nasio, 1999). Do ponto de vista 

econômico, por sua vez, o que é colocado em relevo é o inconsciente e sua busca 

incessante de prazer proveniente dos representantes pulsionais que, por meio de uma 

descarga da tensão inconsciente, encontram prazer na baixa desta tensão por meio de uma 

descarga parcial. (Nasio, 1999).  

Urge acrescentar que, em termos gerais, o supracitado mecanismo de 

funcionamento vale tanto para a primeira tópica quanto para a segunda  salvas as suas 

particularidades , ora, pois, Freud propôs uma redescrição do aparelho psíquico, não uma 

modificação radical da lógica interna de seu modus operandi. Assim, digamos que, ao 

reformular o sistema “inconsciente, pré-consciente e consciente” na tríade “id, eu e 

supereu”; bem como ao conferir a essas instâncias uma quota de propriedade inconsciente 

 a ponto de considerar que o eu seja a parte do id que foi modificada ao entrar em contato 

com o mundo exterior (Freud, 19232011a) ; e ainda, ao redistribuir nas pulsões de Eros e 

Thanatos a energia que flui no interior da psique (Freud, 19202006); Freud não invalidou 

as suas teses de outrora, mas sim, preencheu importantes lacunas teóricas que o ajudaram a 

melhor compreender o trabalho do psiquismo. Inclusive, é nesse sentido que podemos 

conceber a metapsicologia como um instrumental teórico aberto a novas experiências e 

revisões, sendo a segunda tópica, um exemplo tangível dessa prerrogativa. 

Feito tal itinerário metapsicológico, tendo retomado as principais teorias e 

conceitos que embasam a compreensão das neuroses no campo psicanalítico, bem como as 

estruturações que compreendem a primeira e segunda tópicas, prosseguiremos com o nosso 

estudo, a fim de submetermos à verificação as incidências psicopatológicas que 

caracterizam o que nominamos de neurose de santidade. Nesse sentido, importa dizer que, 

o fato de Freud haver devotado especial atenção ao fenômeno religioso se nos configura 

um importante ponto de partida para a nossa discussão. Deste modo, trabalharemos no 

próximo capítulo o tema da religião em Freud. 
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2 A RELIGIÃO EM FREUD  

 

2.1 A religião como neurose e como sonho: uma síntese da interpretação freudiana 

acerca do fenômeno religioso  

 

No decorrer de sua obra, Sigmund Freud manifestou singular interesse pela 

problemática religiosa. Pode-se verificar tal ímpeto em momentos distintos de seu trabalho, 

momentos estes que correspondem a elaboração de textos específicos nos quais ele aborda 

diretamente a temática, tais como: Atos obsessivos e práticas religiosas (Freud, 

19071996), Totem e tabu (19132013), O futuro de uma ilusão (Freud, 19272011), As 

Cartas entre Freud e Pfister (Freud, 1909-19392009), O mal-estar na civilização (Freud, 

19302010), A Questão de uma Weltanschauung (19331996) e O homem Moisés e a 

religião monoteísta (19392014). Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna 

(19081976) também pode ser incluído nessa relação. Embora nessa obra, Freud não cite 

nenhuma Igreja ou religião em específico, o que ele entende por moral sexual civilizada é a 

moral sexual ocidental cristã. Além do mais, tal escrito antecipa em esboço uma noção que 

será melhor desenvolvida em O mal-estar na civilização (19302010), a saber, a ideia de 

que a cultura se constitui a partir de uma renúncia pulsional, à qual, concebe-se que a 

religião seja capaz de gerenciar. 

Importa esclarecer que, a fim de abordarmos de maneira adequada a análise 

freudiana acerca da religião, teremos em vista os interesses clínicos e metapsicológicos que 

permeiam o seu estudo nesse campo, ora, pois, é a partir dessa base que Freud deriva todas 

as suas hipóteses sobre a religião (Morano, 1990), bem como é a partir das inserções 

freudianas que derivamos a nossa hipótese acerca da santidade na função de invólucro 

formal do sintoma neurótico. 

Nessa perspectiva, segundo Morano (2003), pode-se traçar duas linhas 

interpretativas para se compreender o fenômeno religioso em Freud. Na primeira, a religião 

é concebida como uma neurose, e os textos que ilustram de modo particular esse modelo 

são: Atos obsessivos e práticas religiosas (1907), Totem e Tabu (1913) e O homem Moisés 

e a religião monoteísta (1939). Na segunda linha, por sua vez, a religião é concebida como 

ilusão, fuga da realidade, análoga ao processo onírico, isto é, ao mecanismo do sonho 

como realização de desejo. Os textos que compõe essa vertente são: O futuro de uma 
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ilusão (1927), O mal-estar na civilização (1930) e A questão de uma Weltanschauung 

(1933). 

Ricardo Torri de Araújo (2012), de igual modo, vale-se dessas duas chaves de 

leitura para interpretar o fato religioso em Freud, prescindindo de relacionar diretamente a 

obra O mal-estar na Civilização no bojo da chave interpretativa da religião enquanto 

sonho, não obstante, incluindo-a em sua discussão.  

De maneira didática, Araújo (2012) propõe que se acrescente a cada uma dessas 

chaves de leitura quatro perguntas fundamentais, a fim de que se possa problematizar a 

religião em Freud a partir de quatro perspectivas: quanto a sua origem, natureza, função e 

futuro. As perguntas são as seguintes: Por que a religião O que é a religião Para que a 

religião O que será da religião. (Araújo, 2012). Cada linha interpretativa, por sua vez, 

oferece respostas distintas às referidas perguntas, o que nos permite ter uma visão mais 

ampla a respeito das concepções de Freud sobre a religião.  

Em síntese, a vertente do sintoma neurótico responderia às quatro indagações do 

seguinte modo: 1- a crença na religião decorre da culpa pelo assassinato do Pai; 2- a 

religião trata-se de uma neurose obsessiva universal; 3- a religião se apresenta como 

auxílio ao sujeito, para que ele possa lidar, ou mesmo, solucionar a questão da culpa ligada 

ao Complexo paterno; 4- a religião está destinada a desaparecer, tal e qual um sintoma 

neurótico desaparece. (Araújo, 2012). 

Já a vertente do sonho, apresentaria o seguinte resultado: 1- a crença religiosa se 

origina do sentimento infantil de desamparo; 2- a religião é uma ilusão que realiza o desejo 

infantil de todo ser humano de ser uma criança protegida e amparada; 3- a religião realiza 

inúmeros desejos que cumprem uma série de funções: proteger, reconciliar, compensar 

sofrimentos, legitimar normas sociais, responder aos enigmas que envolvem a existência, 

garantir a realização da justiça e do bem estar no plano escatológico, no “céu’, por assim 

dizer; 4- a religião é uma visão pré-científica a respeito da realidade, fadada a desaparecer 

e ceder lugar ao império da razão. (Araújo, 2012). 

Isto posto, procederemos com a análise dos referidos textos a partir dessas duas 

chaves interpretativas, observando como Freud coteja os dados clínicos e metapsicológicos 

oferecidos pela psicanálise com o fenômeno da religião.  

Antes, porém, faz-se mister dissertar acerca de um curioso fato que marcou a vida 

do mestre de Viena, do qual, poucos tem conhecimento. Trata-se da amistosa relação 

travada entre Sigmund Freud e o Pastor protestante Oskar Pfister, bem como da pioneira e 

fecunda discussão que ambos realizaram em torno da problemática religiosa.  
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2.2 As cartas entre Freud e Pfister: os primórdios do debate entre a psicanálise e a fé 

cristã 

 

À contrariar qualquer suposição de que, por se tratar de um ateu confesso e 

convicto, Freud, possivelmente, teria dificuldades de se relacionar com um cristão, para o 

espanto de muitos, Pfister  filósofo, teólogo e Pastor da Reformada Igreja da Suíça  

revelou-se um estimado amigo do médico vienense, íntimo o bastante para frequentar o 

âmbito de sua família, gozar do carinho e apreço de sua esposa e de seus filhos, por 

conseguinte, ser uma presença aprazível e desejável no seio familiar freudiano. (Freud; 

Meng, 1909-19392009).  

Freud estabeleceu estreita relação de amizade com Pfister durante trinta anos. Ao 

longo dessas três décadas, eles se corresponderam assiduamente por meio de cartas, 

bilhetes e cartões postais, sempre, permeados de finesse e cordialidade. Mirem-se, por 

exemplo, em uma das cartas de Freud endereçadas a Pfister, na qual, ele declara que, 

nenhuma visita, desde a de Jung, teve tanto impacto nas crianças e trouxe tanto bem-estar 

a mim mesmo. (Freud, carta de 12/7/ 1909).  

À retribuir a gentileza, Pfister redige: 

  

[...] Faz quase quinze anos que pude entrar pela primeira vez na sua casa, e 

rapidamente me apaixonei pelo seu modo amável e pelo espírito alegre e livre de 

sua família" [...] [...] se me perguntassem sobre o lugar mais aprazível da terra, 

eu responderia: 'Informem-se na casa do professor Freud. (30/12/1923).  

 

Noutra carta, Freud parece admitir a influência positiva de Pfister na elaboração de 

suas teorias com as seguintes palavras: 

 

[...] Fiz muito pelo amor, como o senhor admite, mas não posso confirmar com 

minha experiência que ele reside no fundo de todas as coisas, a não ser que se 
some a ele também o ódio, o que é psicologicamente correto. Mas aí o mundo 

nos pareceria bem mais triste. (Freud, carta de 17/03/1910).  

 

Pfister conheceu Freud por intermédio de Carl Gustav Jung  seu supervisor 

quando começou a estudar os princípios da psicanálise. Desde o primeiro momento, ele se 

mostrou empolgado com as possibilidades oferecidas pelo método psicanalítico para o que 

chamava de a cura das almas. Doravante, o Pastor rompeu com Jung e permaneceu como 

o único psicanalista freudiano em Zurique.  
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Pfister foi membro fundador da Seção Zurique da Associação Psicanalítica 

Internacional – instituição bastante ativa dentro do movimento psicanalítico , e em 1919, 

tornou-se co-fundador da Sociedade Psicanalítica da Suíça. 

Retomando o assunto das cartas, quanto ao conteúdo, propriamente dito, além delas 

apresentarem detalhes pitorescos, tal como o valor dos honorários a serem cobrados nas 

sessões de análise (Freud, carta de 20031921); diálogos cômicos em torno do ateísmo de 

Freud e declarações de Pfister reconhecendo que o mestre vienense possui atributos dignos 

de um bom cristão (Pfister, carta de 29101918); bem como de se referirem a cenas 

domésticas concernentes às visitas realizadas pelo Pastor à família de Freud e vice-versa 

(Pfister, carta de 30/12/1923); elas tratam de confidências; situações que envolvem Jung, 

Adler, Abraham, Rank e outros pioneiros da psicanálise; assuntos referentes as 

organizações de congressos psicanalíticos; produções teóricas para as revistas científicas 

da época; arrecadação de fundos para a editora que publicava material psicanalítico; além 

de reserva de hotéis; passagens de trens e discussões acerca da sexualidade e da religião. 

Com efeito, pode-se dizer que Pfister foi o precursor do diálogo entre a psicanálise 

e a religião, mais precisamente, entre a psicanálise e a religião cristã. O ponto alto da 

discussão teórica entre Freud e o Pastor em torno da temática religiosa se verifica nas 

cartas dos anos de 1927 e 1928, às portas do lançamento da obra O futuro de uma Ilusão 

(1927). Pouco tempo antes da publicação do livro, Freud fez questão de enviar uma carta a 

Pfister explicando que o seu texto ainda não havia sido lançado em consideração a sua 

pessoa. Acerca disso, Freud argumenta nos seguintes termos: 

 

Nas próximas semanas sairá uma brochura da minha autoria, que tem muito a ver 
com o senhor. Eu já a teria escrito há tempo, mas adiei-a em consideração ao 

senhor, até que a pressão ficou forte demais. Ela trata – fácil de adivinhar – da 

minha posição totalmente contrária à Religião – em todas as formas e diluições, 

e mesmo que isto não seja novidade para o senhor, eu temia e ainda temo que 

uma declaração pública lhe seja constrangedora. O senhor me fará saber, então, 

que medida de compreensão e tolerância ainda consegue ter para com este herege 

incurável. (Freud, carta de 16101927).   

 

Pfister não tardou em responder ao amigo. Cinco dias após ter recebido a carta de 

Freud, ele o endereça de forma breve e cordial os seguintes dizeres: 

 

No tocante à sua brochura contra a Religião, sua rejeição à Religião não me traz 

nada de novo. Eu a aguardo com alegre interesse. Um adversário de grande 

capacidade intelectual é mais útil à Religião que mil adeptos inúteis. Enfim, na 

Música, Filosofia e Religião eu sigo por caminhos diferentes dos do senhor. Não 

poderia imaginar que uma declaração pública sua me pudesse melindrar; sempre 
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achei que cada um deve dizer sua opinião honesta de modo claro e audível. O 

senhor sempre foi paciente comigo, e eu não o seria com o seu ateísmo? 

Certamente o senhor também não vai levar a mal se eu oportunamente expressar 

com franqueza minha posição divergente. Por enquanto fico na posição de alegre 

aprendiz. (Pfister, carta de 21101927). 

  

Freud se mostrou satisfeito com a postura de Pfister, e fez questão de expressar o 

seu contentamento em outra carta enviada ao amigo. Nela, o médico vienense reconhece a 

astúcia do Pastor e faz uma pertinente declaração de caráter humanista, a saber, [...] por 

caminhos diferentes, lutamos pelas mesmas coisas para os pobres homenzinhos. 

(22101927). Com efeito, Pfister igualmente sustentava essa posição, ao passo que, insistia 

em afirmar que, tanto o trabalho de Freud quanto o seu, em última instância, tinham um 

objetivo em comum: a cura de almas. Nesse sentido, o Pastor nunca teve receio de dizer 

quanto ao seu mestre que, jamais houve cristão melhor23, pois quem vive para a verdade 

vive em Deus, e quem luta pela libertação do amor, segundo 1 João, 4.16, permanece em 

Deus. (29101918) . 

Como anunciamos acima, nos subtítulos a seguir, procederemos com a abordagem 

[em ordem cronológica] das principais obras de Freud que tratam do tema da religião. Não 

obstante, com vistas à aproveitaremos o ensejo da discussão entre Freud e Pfister, 

anteciparemos a apresentação da obra O Futuro de uma ilusão (19272011)  que será 

retomada no item 2.3.3 à luz da chave de leitura da religião como sonho (leia-se item 2.1) 

, a fim de contrapô-la à crítica de Pfister, por conseguinte, tecermos algumas 

considerações a respeito de ambos os pareceres sobre a religião.  

No texto O Futuro de uma ilusão (19272011), Freud realiza uma espécie de 

“genealogia da moral”, em vista de explicar quais seriam as razões psicológicas que 

possibilitaram aos seres humanos atribuírem tamanho valor às crenças religiosas. Partindo 

da premissa de que a cultura é um esforço conjunto para conter a natureza e regular as 

relações dos seres humanos entre si, no sentido de administrar os seus desejos e conter as 

                                                             
23A tipologia cristã na qual Pfister situa Freud se enquadra perfeitamente à tese do “cristão anônimo” 

defendida anos mais tarde por Karl Rahner, um dos teólogos mais influentes e articulados do século XX. 

Segundo ele, participam da categoria de cristão anônimo todos aqueles (as) que, embora não professem 

explicitamente a fé em Cristo, assumem com coragem a sua existência e agem segundo as determinações de 

sua consciência, numa decisão moral que, embora não tenha sido tomada em sentido religioso e teísta, vem 

ao encontro dos valores e princípios que balizam a ética cristã. (Rahner, 1989; Vorgrimler, 2006). A teoria do 

cristianismo anônimo suscitou vários debates no campo da teologia. Grandes teólogos, dentre os quais, Henri 

De Lubac, Hans Urs von Balthasar, Hans Küng, Joseph Ratzinger, Edward Schillebeeckx e Yves Congar, 

teceram críticas à tese de Rahner. (Pozzo, 2007).    
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suas frustrações diante da realidade hostil, Freud reconhece que, para que uma civilização 

possa se estabelecer é necessário que haja coerção social, por conseguinte, renúncia 

pulsional. Nesse sentido, na base constitutiva da cultura põe-se um conflito, uma vez que, a 

sobrevivência estaria atrelada à contenção do princípio do prazer, ou seja, a necessidade de 

sacrifícios, privações e adiamentos de satisfação. Portanto, embora a cultura, à princípio, 

pareça se constituir um “objeto aprazível ao ser humano”, Freud (19272011) argumenta 

que, em último caso, o indivíduo é um desafeto da civilização, em outros termos, um 

inimigo da cultura. 

Assim, Freud assinala que, se por um lado, a existência da cultura se justifica por 

suas finalidades contensiva (restrição das pulsões) e defensiva (defesa contra as forças da 

natureza), por outro, ela não se mostra suficientemente capaz de responder às aspirações 

humanas de satisfação, proteção e felicidade, ao passo que, os sujeitos permanecem frágeis 

e desamparados frente ao poder da natureza. Segundo Freud, é diante dessa insatisfação e 

desamparo que a religião surge como um recurso civilizatório de grande relevância. 

(Freud, 19272011).  

Com efeito, Freud admite ser a religião um dos mais importantes itens do inventário 

psíquico de uma cultura. (Freud, 19272011), Todavia, apesar de reconhecer a importância 

do papel da religiosidade para a humanidade, bem como a “eficácia” da fantasia religiosa 

contra o desamparo que a acomete, Freud afirma que a crença religiosa é uma ilusão que, 

por mais reconfortante que possa parecer, não torna os sujeitos mais aptos a lidarem com o 

mal-estar decorrente do fracasso do processo civilizatório e das incontroláveis e 

atemorizantes forças da natureza.  

Doravante, o médico vienense reitera que, tal ilusão, a saber, carregada de desejos 

infantis e investimentos libidinais na figura onipotente de um Pai protetor, assemelha-se a 

uma neurose obsessiva, mais precisamente, a uma neurose obsessiva de crescimento  

transtorno psíquico que, não raramente, acomete inúmeras crianças em certa fase de seu 

desenvolvimento e, espontaneamente, desaparece. (Freud, 19272011).  

Por essa razão, convencido de que a religião, em um futuro próximo, estaria 

destinada a desaparecer, Freud propõe o conhecimento científico como alternativa à 

substituição e superação do paradigma religioso de compreensão de si e do mundo. Sua 

crença na ciência enquanto caminho mais plausível que a religião pode ser vislumbrada na 

contundente sentença com a qual ele encerra a referida obra, a saber: Não, nossa ciência 

não é uma ilusão. Seria ilusão, porém, acreditar que pudéssemos conseguir em outra parte 
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aquilo que ela não pode nos dar. (Freud, 19272011). 

 

 

2.2.1 A crítica de Pfister a concepção freudiana de religião na obra O futuro de uma 

ilusão 

 

Um ano após o lançamento do referido escrito de Freud, Pfister publicou a sua 

réplica em um texto intitulado A ilusão de um futuro (19282003). Na carta que precede ao 

texto, Pfister tece elogios a Freud e deixa claro o seu desejo de fazer coincidir os 

propósitos da religião e da psicanálise, em prol da libertação dos sofrimentos humanos. 

Na primeira parte de seu trabalho, Pfister centra a sua crítica no conceito de ilusão 

usado por Freud para se referir a religião. Para o autor (19282003), a ilusão pode coexistir 

com o pensamento, isto é, o princípio do desejo não necessariamente exclui o princípio da 

realidade, ao contrário, por vezes, ambos veem-se obrigados a caminharem juntos em 

muitas dimensões da vida, inclusive, no âmbito da própria ciência.  

Quanto a religião como obsessão neurótica, Pfister (19282003) não negligencia a 

evidencia de que, em várias expressões religiosas, de fato, verifica-se semelhanças com as 

neuroses obsessivas. Não obstante, ele entende que, tal simetria ocorre somente nas etapas 

iniciais do desenvolvimento religioso – caracterizadas pela pré-religiosidade, nas quais, a 

ortodoxia religiosa se faz demasiado presente na vida dos indivíduos e da coletividade. 

Assim, convicto de que o caráter opressor da ortodoxia não caracteriza a essência da 

religião, Pfister (19282003) reputa que, a partir de uma dinâmica própria, a religião tende 

a evoluir e a eliminar os seus elementos imaturos e infantis. 

Para Pfister (19282003), no estágio evoluído da religião, o sujeito se vê capaz de 

superar a compulsão obsessiva, libertar-se da representação paterna ou de qualquer fixação 

edipiana, bem como assentir à sua própria essência e se autodeterminar, uma vez que, neste 

ponto, a dinâmica do amor prevalece sobre a lei e a culpa. Por esse ângulo, Pfister 

(19282003) apresenta a figura de Jesus como exemplo de alguém que foi capaz de superar 

a neurose coletiva de seu povo e apresentar um novo projeto religioso, ou melhor, um novo 

projeto de vida, não mais fundado na culpa e no ressentimento, mas sim no amor e na 

liberdade. Deste modo, Pfister (19282003) acredita que Freud tenha se equivocado ao 

focar a sua crítica à religião nas etapas preliminares de seu desenvolvimento, e com isso, 

não ter reconhecido as suas manifestações mais elaboradas.   
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Nas sessões seguintes, Pfister prossegue com as suas refutações. Passando pela 

problemática da religião como criação imaginária do desejo, Pfister (19282003) concorda 

com Freud que, de fato, a religião é permeada pelo desejo, porém, argumenta que o desejo 

circula em qualquer ação humana, e de igual maneira, estaria presente tanto na ciência, 

quanto no ateísmo. Ademais, o Pastor aponta para o reducionismo e incongruência da 

proposição freudiana de que religião se trata de uma instituição protetora do mal-estar 

proveniente da cultura, refuta a premissa de que a religião se opõe ao pensamento e desfere 

uma crítica ao que ele denomina de cientificismo de Freud.  

Segundo o autor (19282003), o iluminismo freudiano postula a ocorrência de uma 

espécie de “experiência ou conhecimento puro” impossível de se verificar no plano do real, 

uma vez que, a seu ver, não há ciência natural sem metafísica, nunca houve nem haverá. 

(Pfister, 19282003, p.45). Assim, Pfister acredita que seria uma ingenuidade pensar que a 

ciência está alheia a qualquer tipo de metafísica, e que, por isso, venha a proporcionar 

maior felicidade ao sujeito.  

Conforme Pfister (19282003), ao predizer o fim da ilusão, Freud reinicia outra, 

pois vê a ciência como um “novo messianismo”, uma potencial substituta da religião, ante 

a qual, não haveria algo melhor ao qual se apegar. Nesse ínterim, Pfister (19282003) se 

pergunta como a ciência poderia explicar a beleza de uma sinfonia ou os fundamentos da 

ética, e pondera que, inúmeras conquistas e aprendizados nesses campos decorrem da 

religião e da arte.  

Por fim, o teólogo retoma a noção de que, a ilusão tem a sua relevância para a 

humanidade, e que a questão que se impõe à religião é a de se libertar de suas 

configurações neuróticas, rumo a uma religiosidade madura, que tenha no amor, no senso 

crítico e na autonomia o seu princípio fundamental.  

Pfister encerra o seu texto afirmando que a racionalidade freudiana, de igual 

maneira que a sua proposta, também interpela ao amor humano e à diminuição do 

sofrimento, com a diferença de que, ele, enquanto cristão, concebe tais objetivos na 

perspectiva da sabedoria e amor divinos. Nesse sentido é que se deve compreender as 

palavras de Pfister ao aludir que Freud, com sua concepção e obra de vida, está à frente de 

muitos cristãos frequentadores de igrejas (Pfister, 19282003, p.56), e que ambos os 

textos, O futuro de uma ilusão e A ilusão de um futuro, somam forças em torno da prédica 

joanina de que “a verdade os libertará”. (Jo 8, 32). 
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Com efeito, as refutações de Pfister ao cientificismo de Freud são procedentes e 

bem fundamentadas. Não obstante, elas não invalidam o fato de que, a crítica freudiana, 

para além de tão somente preconizar o pensamento científico em detrimento do 

pensamento religioso, sugere algo de grande relevância para a clínica psicanalítica, a saber: 

que os neuróticos, especialmente, aqueles que praticam a religião aos moldes da neurose 

obsessiva, sejam capazes de se desalienar dos aspectos ideológicos do discurso religioso; e 

a partir de sua própria experiência; produzirem um discurso autoexplicativo para si, tendo 

em vista ressignificar, não tamponar os seus sofrimentos.  

Nessa perspectiva, vale-nos as considerações feitas por Beth Fucks em sua obra O 

homem Moisés e a religião monoteísta – Três ensaios: o desvelar de um assassinato 

(2014). Nela, dentre outros elementos que serão devidamente tratados adiante, Fucks 

afirma que, a crítica de Freud a religião se dirige aos discursos fundamentalistas que 

tentam impedir as pessoas de pensar por si próprias, e que a aposta freudiana consiste 

exatamente em oferecer para o sujeito em análise um lugar que suporte a equivocidade das 

palavras e a pluralidade de sentidos. (Fucks, 2014). Desse modo, seria oportuno que as 

pessoas que portem feridas psíquicas pudessem se autorizar a habitar esse lugar, 

consequentemente, a fazerem questões para si mesmas.  

Deveras, Freud (19272011) foi assertivo ao prever que a ilusão religiosa, por mais 

que possa realizar em fantasia os desejos infantis do ser humano de proteção e segurança, 

bem como cumprir diversas funções de cunho sociocultural, em muitos casos, ela não é 

capaz de resolver a questão neurótica, isto é, ela não se mostra apta a fazer com que os 

sujeitos parem de produzir sintoma. Isso porque, a própria maneira como a religião se 

estrutura em seus padrões rituais e discursos morais, bem como o modo a partir do qual 

inúmeros sujeitos, desde os tempos mais antigos, relacionam-se com ela, em grande 

medida, revelam-se sintomáticas, como veremos adiante.  

Feito tal percurso, tendo elucidado em breves notas a amizade entre Freud e Pfister, 

bem como a crítica freudiana à religião no texto de 1927, e ainda, a crítica da crítica 

apresentada pelo Pastor no escrito de 1928, prosseguiremos com o nosso estudo, a fim de 

analisarmos os supracitados textos de Freud sobre a religião a partir das chaves de leitura 

apresentadas acima: a religião como neurose e a religião como sonho, análoga aos 

processos oníricos de realização de desejos. 
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2.3 Análise dos textos Freudianos sobre a religião.   

 

Com efeito, nunca escapou aos olhos de Freud que a religião, enquanto sistema 

simbólico, é uma força social extremamente importante. Todavia, ele também percebeu 

que tal força tinha o potencial para produzir e reproduzir uma série de preconceitos sociais, 

por conseguinte, provocar inúmeras modalidades de sofrimento com as quais, não 

raramente, ele se deparava em sua clínica.  

Narrativas religiosas escutadas no cotidiano tais como, “evite o sexo pré-

matrimonial, “homossexualidade é pecado”, “não ceda as artimanhas do prazer” 

(compreendido como sendo algo diabólico) e tantas outras, uma vez naturalizadas e 

interiorizadas pelos sujeitos, provocavam nos mesmos uma espécie de recuo do 

pensamento, do exercício da razão, bem como do desejo, resultando na privação, no 

recalque, enfim, na miséria neurótica com as qual eles tinham que se haver.  

Deste modo, não foi sem razão que, ao longo de seus estudos sobre as neuroses, 

Freud trouxe a debate o tema religioso em um artigo intitulado Atos obsessivos e práticas 

religiosas (19071996).    

 

 

2.3.1 Atos obsessivos e práticas religiosas (1907) 

 

Atos obsessivos e práticas religiosas (19071996) é a primeira reflexão 

sistematizada de Freud acerca da religião, correlacionando as semelhanças existentes entre 

as neuroses obsessivas e o cerimonial religioso. Dado que, nesse tipo de neurose, 

pensamentos, atos e ideias de cunho obsessivo se encontram presentes, Freud procurou 

analisa-la à luz da cultualidade religiosa e de suas inúmeras práticas de expiação da culpa.  

Ao estabelecer uma série de pontos convergentes entre os rituais que permeiam a 

conduta de um obsessivo e as inúmeras práticas religiosas expiatórias, Freud observou que, 

tal e qual o ato obsessivo surge de uma demanda pulsional que precisa ser realizada a 

qualquer custo, e sobre a qual, o sujeito desconhece o sentido no tempo presente, os 

motivos que impelem os crentes às práticas religiosas também se encontram representados 

no âmbito da consciência por outros ideados que são desenvolvidos no lugar dos conteúdos 

inconscientes. (Freud, 19071996).  
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Nesse sentido, Freud constatou que a religião não é apenas um domínio que cerceia 

o princípio do prazer e se opõe ao desejo, mas, também, uma expressão disfarçada das 

pulsões sexuais, assim como o são os sintomas neuróticos. Ante a tal evidência, o 

psicanalista concluiu que a religião é uma espécie de neurose coletiva universal, e o diz nas 

seguintes palavras:  

 

Podemos atrever-nos a considerar a neurose obsessiva como o correlato 

patológico da formação de uma religião, descrevendo a neurose como uma 

religiosidade individual e a religião como uma neurose obsessiva universal 

(Freud,1907/1996, p.116).  

 

Freud considera que, os atos obsessivos dos neuróticos são análogos aos atos 

religiosos, com a diferença de que, na religião, tais atos teriam caráter coletivo e visariam 

relegar a um Deus poderoso atributos pertencentes a figura paterna, por conseguinte, 

reeditar cenas da primeira infância, nas quais, ante o perigo, recorre-se aos pais para gozar 

de proteção. (Freud, 19071996). 

Com efeito, os fenômenos observáveis na vida individual e que se manifestam 

como transtorno psíquico, Freud também os verificou realizados cultural e coletivamente 

na religião. Por esta razão, segundo ele, nesse mesmo texto, ao pretender concretizar a vida 

com ritos, a fim de afastar experiências caóticas mediante uma ordem sagrada, a religião 

mantem os sujeitos da fé na imaturidade, incapazes de aceitarem a si próprios e a seu 

mundo.  

 

 

2.3.2 Totem e Tabu (1913) 

 

Em 1913, Freud retoma a problemática religiosa em seus quatro ensaios 

psicanalítico-antropológicos que compõe a obra Totem24 e tabu25. Aqui, a premissa a partir 

da qual Freud desenvolve o seu raciocínio é a de que, tanto o horror, quanto o desejo do 

incesto são disposições que se encontram presentes em qualquer organização social, desde 

as mais remotas até as mais as modernas.  

                                                             
24 Totem comporta as seguintes definições: 1) antepassado comum do clã; 2) espírito guardião e auxiliar; 3) 

animal ancestral de um grupo; 4) narrativa mitológica originária. (Freud, 19132003). Enquanto artefato, 

trata-se de qualquer objeto que seja cultuado como símbolo ou ancestral sagrado de um grupo.  
25 Tabu alude à proibição em sentido geral. Remete aquilo que causa horror, repulsa, ao que se deve evitar ter 

contato. Como tal, possui estreita relação com o campo das restrições morais, sobretudo, as religiosas.    
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Baseado nas descobertas darwinianas, especialmente, em seus trabalhos de cunho 

antropológico, Freud elaborou um mito sobre a horda primitiva – organização tribal dos 

primeiros homens  para analisar, a partir dos dados da psicanálise, a relação existente 

entre o totemismo26 e a exogamia (proibição de relações sexuais dentro de um mesmo clã), 

a passagem do estado de natureza para o estado de cultura e as origens remotas da religião. 

Com isso, ele pretendia, em última instância, dar significação histórico-universal a um dos 

principais eixos conceituais do edifício psicanalítico: o Complexo de Édipo, 

consequentemente, mostrar que a história individual de cada sujeito nada mais é que a 

reedição da própria história da humanidade. (Roudinesco; Plon, 1998). Esta é a razão pela 

qual ele se propôs a comparar a psicologia dos povos primitivos como era vista pela 

antropologia social de sua época com a psicologia dos neuróticos, o que, por sua vez, 

permitiu-lhe estabelecer certa simetria entre os tabus e as neuroses obsessivas.  

Na horda primeva, o Totem era reconhecido como a autoridade suprema. A vista 

disso, ele dispunha do direito de posse sobre todas as mulheres do clã, dentre outros 

privilégios. Segundo o costume, o Totem teria conquistado tal posto em uma disputa direta 

pela liderança e domínio do grupo, na qual, despontando-se como o mais forte, matou eou 

expulsou os seus “rivais”, estabelecendo-se como líder da tribo. (Freud, 1913/2013). 

Enquanto chefe da horda, ele impôs tiranicamente aos demais homens – seus filhos  uma 

lei, segundo a qual, nenhum deles deveria ter relações sexuais com as suas consanguíneas – 

a proibição do incesto. Não obstante, algo inusitado aconteceu. Freud narra tal fato nos 

seguintes termos: 

 

Certo dia, os irmãos expulsos se juntaram, abateram e devoraram o pai, assim 
terminando com a horda primeva. Unidos, ousaram fazer o que não seria 

possível individualmente. [...] O fato de haverem também devorado o morto não 

surpreende, tratando-se de canibais. Sem dúvida, o violento pai primevo era o 

modelo temido e invejado de cada um dos irmãos. No ato de devorá-lo eles 

realizavam a identificação com ele, e cada um apropriava-se de parte de sua 

força. A refeição totêmica, talvez a primeira festa da humanidade, seria a 

repetição e a celebração desse ato memorável e criminoso, com o qual teve início 

tanta coisa: as organizações sociais, as restrições morais, a religião. (Freud, 

1913/2013, p. 217).  

 

 

                                                             
26 O totemismo consiste em estabelecer uma ligação entre uma espécie natural (um animal) e um clã 

exogâmico, a fim de explicar uma hipotética “unidade” original das diversas realidades etnográficas. 

(Roudinesco; Plon, 1998). Em outros termos, o totemismo era um sistema de crença que possuía ritos e 

práticas específicas associadas a um totem. Ele seria a base da organização social de todas as culturas. 

Segundo Freud (19132003), esta “instituição” social-religiosa primitiva, por assim dizer, doravante, foi 

substituída por novas modalidades de crença.   
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É notável que, ao mencionar a atitude hostil dos irmãos para com o Totem, Freud se 

refere a tese edipiana de que, na primeira infância, a criança nutre pelo Pai sentimentos 

ambivalentes de amor – por via da identificação – e ódio – dada a rivalidade que estabelece 

com o Pai pelo amor da Mãe. Nesse sentido, o ato de matar o Pai, ao mesmo tempo em que 

aplacou o sentimento de ódio, engendrou o sentimento de culpa nos membros da horda 

que, a fim de quitarem tal dívida de sangue, renunciaram a se apossar das mulheres do clã. 

Portanto, teríamos a partir desse gesto a transição de uma exogamia de fato para uma 

exogamia simbólica, e na substituição do Pai real pelo animal totêmico - ao qual eles 

direcionariam os seus sentimentos ambivalentes - o surgimento do totemismo. (Freud, 

19132013). 

Grosso modo, pode-se dizer que o totemismo foi criado a fim de que os membros 

da horda pudessem estabelecer as pazes com o Pai. Não obstante, urge reiterar que, em seu 

sentido mais pleno, tal prática ritual reporta a uma consanguinidade na qual, uma lei é 

inscrita para barrar o sujeito frente ao incesto, donde o tabu se estabelece como uma 

instituição social que proíbe algo que é desejado. Ademais, a rejeição dos filhos ao ato 

parricida, alude ao fato de que, o Pai morto se tornou mais forte que vivo. Nesse tocante, 

Veliq (2017) argumenta que, o assassinato do Pai se converteu em fracasso, uma vez que, o 

que até então, era interdito por uma figura real, torna-se um ato praticamente nulo ao 

proibirem a morte do Totem, o que significa dizer que, o lugar do Pai deveria permanecer 

vazio. Ora, pois, é nesse vazio que, segundo Veliq (2017), o discurso religioso encontra o 

seu espaço, como que na tentativa de colocar algo ou alguém no lugar do Pai morto. Aqui, 

a religião enquanto tal teria tido a sua origem.  

Com efeito, a religião e todo o aparato ritual do qual ela dispõe ofereceria a 

possibilidade de se experimentar o assassinato do Pai simbolicamente, isto é, sem 

efetivamente matá-lo, e por meio disso, conciliar os sentimentos díspares que se nutria pelo 

genitor. A propósito, desde essa ótica é que Freud alude acerca da eficácia da religião 

cristã em dar conta da ambivalência afetiva do sujeito. Ora, pois, Jesus Cristo, enquanto o 

Deus-filho que substitui o Deus-pai, além de oferecer o perdão a si e a todos os outros 

membros da sociedade mediante o seu sacrifício, realiza aquilo que os irmãos originais da 

horda fantasiaram, mas não foram capazes de fazer: assumir o lugar do Pai. 

Nesse ponto, importa esclarecer que, desde uma perspectiva teológica, tal 

substituição trata-se de um ato simbólico – nem por isso, menos real , por duas razões: 

Primeiro, enquanto Deus encarnado, ou melhor, enquanto ser humano concreto, Jesus é o 

símbolo do Pai, expressão do Pai (Taborda, 2005), aquele que manifesta o Pai na medida 
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em que age em nome dele e se auto percebe como sendo de natureza divina, contudo, sem 

deixar de ser Filho e de ser Homem. Segundo, sua morte e ressurreição é reeditada, 

atualizada – aos moldes do totemismo  em cada celebração litúrgica que se realiza em sua 

memória, nas quais, acredita-se que ele se faz presente nas espécies eucarísticas do pão e 

do vinho, tidas como o seu corpo e o seu sangue. (Guimarães, 1998). 

Dadas as semelhanças entre o totemismo e as religiões teístas, especialmente o 

catolicismo cristão, Freud (19132013) estabeleceu uma associação entre as figuras do 

Totem e de Deus, bem como situou o Complexo de Édipo na gênese da religião, da moral e 

da sociedade. A seu ver, os sentimentos ambivalentes do filho para com o Pai foram 

transferidos para Deus de forma direta, ao passo que, no lugar do Totem, introduziu-se a 

figura de Deus enquanto Pai glorificado e digno de ser adorado.    

Isto posto, Freud (19132013) deduz três pressupostos fundamentais: Primeiro, que 

a sociedade se funda na cumplicidade de um crime. Segundo, que a religião se estrutura a 

partir da culpa e se situa nas origens da civilização. Por fim, que a moralidade decorre das 

exigências estabelecidas pelos contratos sociais e da demanda penitencial provinda do 

referido sentimento de culpa, que, por sua vez, encontra-se na base das neuroses e do 

sentimento religioso.  

Finalmente, importa considerar que, Totem e Tabu, tratando-se de uma construção 

mítica de interesse metapsicológico, não propriamente de um tratado de história ou de 

antropologia, revela-nos que, a referida culpa não decorre do real assassinato do Pai, mas 

sim, de uma intenção, de um potencial materializado tão somente nas fronteiras do 

inconsciente, a saber, o desejo de matá-lo  culpa vinculada ao medo do desejo de matar. 

Portanto, do ponto de vista psicanalítico, é do desejo que o habita que o sujeito tenta de 

todas as maneiras se defender ao se apegar neuroticamente a religião, dado que, ela se 

apresenta como instituição reguladora da culpa. 

 

  

2.3.3 O futuro de uma ilusão (1927). 

 

Segundo Freud (19002001), os sonhos são a realização de desejos inconscientes. 

Por meio dos processos de condensação, deslocamento, representação [ou simbolismo] e 

elaboração secundária, eles se constituem numa realização delirante e alucinatória de 

desejos, criam cenas outras que escamoteiam as representações latentes originais, 
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configurando, pois, uma espécie de psicopatologia onírica cotidiana. Interpretada desde 

essa ótica é que a religião se nos apresenta comparável a uma ilusão. 

Freud (19272011) não concebe a ilusão como sendo um erro ou mentira, mas sim, 

uma crença condicionada pelo desejo. Ele se refere aos construtos religiosos como sendo 

ilusões nos seguintes termos: 

 

Quando digo que tudo isso são ilusões, preciso delimitar o significado da 

palavra. Uma ilusão não é o mesmo que um erro, e ela também não é 

necessariamente um erro. [...] Portanto, chamamos uma crença de ilusão quando 

se destaca em sua motivação o cumprimento de desejo, ao mesmo tempo em que 

não levamos em conta seu vínculo com a realidade, exatamente do mesmo modo 

que a própria ilusão renuncia a suas comprovações. (Freud, 19272011, p.52-53). 

 

Deste modo, a evidencia de que algo é uma ilusão não diz respeito ao que pode ou 

não ser comprovado, embora a não exigência de comprovação seja um de seus aspectos. 

De acordo com Freud, uma ilusão sequer precisa ser falsa, uma vez que, o que a caracteriza 

como tal é o fato dela se basear no desejo.  

Assim, qual seria, pois, o desejo que a crença religiosa realiza Segundo Freud, tal 

crença realiza o desejo de proteção e amparo presente em cada sujeito. Para ele, a crença 

em um Deus Pai onipotente e benevolente atende em grande medida a um desejo que pulsa 

incessantemente no mais profundo do coração humano, e, precisamente nisso, consiste o 

seu caráter ilusório.  

Ao tratarmos os textos referentes a relação de amizade e ao debate entre Freud e 

Pfister em torno do problema da religião, tivemos a oportunidade de enunciar a obra O 

Futuro de uma ilusão (1927), bem como apresentar a crítica dirigida pelo Pastor ao 

referido escrito freudiano no ensaio A ilusão de um Futuro (1928). Portanto, não nos 

demoraremos na análise desse texto, visto que, as suas principais ideias já foram discutidas 

acima. Aqui, cabe-nos apenas enfatizar a aproximação realizada por Freud entre a ilusão e 

o desejo, por conseguinte, entre a religião e o sonho.  

Isso posto, chamamos a atenção para o fato de que, conforme Freud (19272011), a 

religião se configura uma ilusão na medida em que oferece ao homem um cenário de 

realidade no qual, os seus aspectos desagradáveis são suprimidos e substituídos por outros 

que estejam em conformidade com as suas aspirações desejantes. Nesse sentido, tal e qual 

o sonho se configura a substituição deformada dos elementos latentes inconscientes não 

verbalizados, a ilusão religiosa é o substituto dos pensamentos inconscientes que remontam 

a primeira infância do sujeito, a saber, o desejo de proteção e amparo. (Morano, 2003). 
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Assim sendo, a relação do ser humano com Deus seria o reflexo da relação da criança com 

os seus pais.  

Acerca disso, Jurandir Freire Costa (1988) discorre nos seguintes termos:   

 

Ao nascer, o filho do homem apresenta-se subequipado para sobreviver. Ao 

contrário de outros animais, precisa de uma longa dependência dos genitores, 

que lhe provêm dos aportes necessários à subsistência e lhe ensinam, igualmente 

e sobretudo, o que desejar e como desejar. Desta prematuração biológica, emerge 

a idealização. O outro, magnificado pela impotência inicial do recém-nascido, é 

investido como detentor todo-poderoso do poder de vida e de morte. O Deus da 

Religião, amado e temido, protetor e perseguidor teria seu protótipo nesta imago 

paterna fantasiada como solução psíquica para a angústia dos primeiros tempos. 

(Costa, 1988, p. 97).   

 

Com efeito, a ideia de um Deus Pai altamente providente, capaz de oferecer 

segurança e proteção, afastar os temores ante as terríveis e incontroláveis forças da 

natureza, bem como compensar as dores, os sofrimentos e as privações da vida presente em 

um futuro escatológico, e ainda, reconciliar o ser humano com a facticidade de seu destino 

mortal, em suma, soluciona os grandes enigmas da existência (Freud 19272011), bem 

como realiza um desejo fundamental do ser humano: ser uma criança amada e protegida. 

(Araújo, 2012).  

Nessa ideia, ou melhor, nessa ilusão, o sujeito se deleita, revive os momentos 

essenciais de sua vida psíquica, e no lugar do desamparo e do sofrimento, goza em fantasia 

de proteção e consolo, enfim, experimenta acordado um sonho de segurança e amparo; 

donde Araújo argumenta que, a religião é, com efeito, uma espécie de sonho acordado dos 

povos (Araújo, 2012, p.140).  Deste modo, ao conceber a religião como uma ilusão e 

associá-la à realização de desejos inconscientes, Freud a esta comparando com o sonho.  

 

 

2.3.4 O Mal-estar na Civilização (1930) 

 

Doravante, na obra O mal-estar na civilização (19302010), a concepção de Freud 

acerca da religião não se difere substancialmente da que se encontra no texto O futuro de 

uma ilusão (1927). Nesse escrito, Freud começa por rebater a hipótese levantada por 

Romain Rolland de que, a fonte da religiosidade consiste no sentimento oceânico – 

sensação de infinitude decorrente da indiferenciação entre o sujeito e o mundo externo. Na 

sequência, em referência direta as ideias presentes na obra Totem e Tabu (1913) acerca do 

hipotético assassinato do Pai primevo, bem como do sentimento religioso e das exigências 



68 
 

 
 

morais decorrentes desse fato, Freud retoma o pressuposto da culpa originária e a prediga 

do desamparo. Ele aponta a religião como sendo uma das tentativas do ser humano de se 

proteger do mal-estar proveniente da civilização. Mediante a proibição da satisfação 

absoluta das vontades, ela operaria o recalque das pulsões destrutivas em prol do bem 

comum – não sem custos para os sujeitos.  

Deveras, O mal-estar na civilização (Freud, 19302010) parece nos apresentar um 

Freud mais condescendente e tolerante para com a religião. Não obstante, o suposto fato do 

psicanalista a considerar um “mal necessário”  e talvez, não se possa interpretar as suas 

palavras para além disso  não atenua o teor crítico de suas afirmações a respeito da 

mesma, ao passo que, aqui, a crença religiosa permanece tão ilusória quanto o é em O 

Futuro de uma ilusão (Freud, 19272011).  

Nesse tocante, há algo importante que gostaríamos de salientar a respeito da 

oposição realizada por Freud entre o pensamento racional e o sentimento religioso, até 

porque, esse assunto reaparecerá no texto A questão de uma Weltanchauug (Freud, 1933, 

1996), que trabalharemos a seguir. Coloquemos, pois o problema.  

Segundo Jurandir Freire Costa (1988), é corrente na literatura crítica sobre a 

psicanálise a tese de que, a teoria freudiana acerca da religião se assenta sobre o 

triunfalismo cientificista. Não obstante, tal hipótese parece contrastar com algumas ideias 

apresentadas por Freud em O mal-estar na civilização (19302010), nas quais, ele sugere 

que o prodígio científico não dissipou a ilusão da religião, mas, produziu novas ilusões. Ou 

seja, embora o ser humano tenha realizado inúmeros avanços técnicos e científicos, isso 

não o possibilitou gozar de maior felicidade, de modo que, o desejo de Deus persistia, e 

para Freud, não havia outra maneira de compreendê-lo, senão pelo viés do desamparo e da 

impotência original. (Freud, 19302010). 

Acerca disso, Costa (1988) argumenta que Freud, apesar de militante do 

cientificismo agnóstico, mais que ninguém, duvidava da extramundanidade metafísica da 

razão, uma vez que, estava convencido de que, por detrás de todo conhecimento há um 

interesse libidinal recalcado ou desviado quanto a seus objetivos. Em outras palavras, 

Freud não se enganou quanto as estreitezas da racionalidade científica para sublimar 

afetos, orientar condutas e promover o bem estar da humanidade, a felicidade, por assim 

dizer  tanto que as refuta na presente obra. Ele apenas contrariava tal premissa quando se 

tratava de criticar a religião, donde Costa pondera que: 
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[...] Freud sabia que os homens não podiam dispensar as ilusões. Elas eram o 

lenitivo para a miserável banalidade de suas vidas. Mas existiam consolos 

narcísicos menos nocivos. [...] [...] Freud, como tantos grandes pensadores, 

pecava por compaixão. Seu objetivo último era lutar contra a intolerância, que 

pensava ser filha da ignorância. Enganou-se, malgrado a boa intenção. (Costa, 

1988, p.90).    

 

Com efeito, as considerações de Costa não desmerecem a crítica de Freud ao 

fenômeno religioso. Elas apenas apontam para os seus limites, e ao fazê-lo, corrobora que 

a psicanálise, enquanto ciência, não se trata de uma doutrina de fé  o que a tornaria tão 

ilusória quanto a religião  mas sim, de uma teoria acerca da divisão do sujeito que, por 

sua própria natureza, jamais pretendeu oferecer uma visão de mundo harmoniosa, fechada 

e sem lacunas. Desde essa perspectiva é que Costa (1988) alude a genialidade e 

inteligência de Freud ao intuir aquilo com o qual a psicanálise pode contribuir para 

elucidar as condições de possibilidade para que a experiência religiosa ganhe corpo na vida 

concreta dos sujeitos da fé  positiva ou negativamente.   

Assim, não é impertinente supor que, a tenacidade da crítica freudiana à religião se 

deve ao fato de que, ao mesmo tempo em que Freud (19272011; 19302010) se depara 

com a sua eficácia na administração e na criação de sonhos e ilusões  na organização das 

fantasias humanas, a fim de tornar a realidade suportável , em igual medida, ele verifica o 

quanto a mesma é capaz de instrumentalizar o medo e o desamparo humano a serviço de 

formas específicas de poder.  

Nesse sentido, o posicionamento crítico do médico vienense é bastante oportuno. 

Ora, pois, por mais que o discurso religioso, [sobretudo o cristão], possa aplacar o temor e 

o desamparo humano com as predicas do amor e do perdão, o Pai protetor e onipotente 

permanece sendo aquele que ama e, de igual modo, castra e pune  porque assim é o Pai 

que lhe serve de modelo: o Pai edipiano (Freud, 19241976; 19132013). Em razão disso, a 

ilusão sacrossanta, isto é, o sonho religioso, quase sempre, não se mostra capaz de 

solucionar o problema da culpa; ao passo que; ela permanece como uma espécie de 

mancha indelével que mantém o “círculo vicioso” e neurótico da dependência religiosa.  

Nesse ponto, a religião é a realização de desejo que, paradoxalmente, boicota o 

próprio desejo, e, em muitos casos, torna o que é “sonho bom” um “pesadelo”, do qual, os 

sujeitos não conseguem, ou mesmo não querem se despertar, posto que, o seu gozo  na 

lógica da pulsão de morte , de igual modo, pode estar localizado nas experiências 

traumáticas e dolorosas que tal pesadelo evoca.   
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Portanto, é também desde esse “lugar” que Freud compara o religioso ao neurótico, 

ao “primitivo” ou à criança, e o considera um sujeito racionalmente imaturo  o protótipo 

do neurótico de santidade , que ainda não chegou à idade da razão científica  a 

maturidade de fazer uso do logos em causa própria, dar por si mesmo a razão de seus 

sofrimentos e contrapor à ilusão o princípio da realidade. 

 

 

2.3.5 A questão de uma Weltanschauung (1933) 

 

Em 1933 foi publicado o compêndio Novas conferências introdutórias sobre a 

psicanálise. Esse material se refere a uma série de conferências ministradas por Freud para 

atualizar os seus leitores acerca das novidades e dos progressos obtidos no campo da 

psicanálise. Na conferência XXXV, intitulada A questão de uma Weltanschauung, Freud 

retoma uma vez mais às principais teses presentes na obra O futuro de uma ilusão (1927) 

para discutir a temática religiosa à luz de sua metapsicologia.  

Weltanschauung é uma palavra de origem alemã. Sua tradução mais apropriada 

para o português seria “cosmovisão” ou “visão de mundo”. Freud confere a esse conceito 

um significado próximo aquilo que Marx denominava ideologia27, bem como considera o 

seu papel social de maneira análoga a do sociólogo. 

De acordo com Freud, Weltanschauung é uma noção que aponta para algo mais 

abrangente, elevado, para um horizonte de sentido, por assim dizer. Em suas palavras: 

 

Uma visão de mundo é uma construção intelectual que resolve de uma forma 

unitária todos os problemas de nossa existência a partir de uma hipnose 

compreensiva, na qual, por conseguinte, nenhuma questão fica aberta e onde 

tudo o que nos interessa encontra seu lugar determinado. É fácil compreender 

que a posse de tal visão de mundo é um dos desejos ideais dos homens. Crendo 

nela, é possível sentir-se segurança em vida, saber a que se deve aspirar e como 
atribuir um lugar aos seus afetos e aos seus interesses da maneira mais adequada. 

(Freud, 1933/1996, p. 67). 

 

 

Partindo dessa definição, Freud (19331996) argumenta que, sendo a psicanálise 

uma ciência especializada do ramo da psicologia – psicologia do inconsciente  ela não se 

mostra apta a construir por si e para si mesma uma Weltanschauung, razão pela qual, 

                                                             
27 Em perspectiva marxista, a ideologia é um conjunto de proposições e ideias elaboradas pela classe 

dominante que pretendem mascarar a realidade contraditória dos fatos, a fim de justificar a ordem social e 
oferecer respostas que posicionam os sujeitos de uma determinada maneira frente a sociedade; iludindo-os de 

que os interesses da classe dominante se ajustam aos interesses do coletivo. (Marx; Engels, 18452007). 
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concebe a Weltanschauung científica como sendo a sua própria visão de mundo. Na 

sequência, Freud reconhece os limites, bem como as fragilidades concernentes a 

Weltanschauung científica. Segundo ele, a ciência ainda estaria longe de receber esse 

nome, dada a sua incompletude e incapacidade de abranger todas as coisas existentes 

(Freud, 19331996). Todavia, Freud nutre esperanças de que, no futuro, ela possa 

desenvolver uma Weltanschauung que mereça tal predicação.  

Enquanto entusiasta da Weltanschauung científica, Freud (19331996) a defende 

em oposição direta a outros três campos do fazer humano: a arte, a filosofia, e, sobretudo, a 

religião. Para Freud, a Weltanschauung presente nessas três áreas, ao contrário da 

Weltanschauung postulada pela ciência  que trata das questões referentes a produção do 

conhecimento , não passam de ilusão. 

Conforme Freud (19331996), dentre esses três âmbitos do “saber”, a religião seria 

a força mais perigosa, uma vez que, exerce influência direta nas massas e age sobre as 

emoções humanas. A seu ver, ela seria a única instituição capaz de rivalizar à altura com a 

Weltanschauung científica, posto que, ao longo dos séculos, foi capaz de construir uma 

cosmovisão de mundo coerente, autossuficiente e de grau demasiado elevado. Nesse 

ínterim, suas narrativas explicativas ofereceriam aos seres humanos informações acerca 

das origens da existência e do universo, bem como lhes garantiriam proteção e felicidade 

ante as agruras da vida, além de disseminarem o seu pensamento e empreenderem as suas 

ações a partir de preceitos associados a argumentos divinos de autoridade, com tais, 

inquestionáveis. (Freud, 19331996). Com isso, a religião realizaria três funcionalidades 

básicas que lhe confeririam poder e controle sobre as pessoas: satisfaria a sede humana de 

conhecimento, aplacaria o medo do “homem” frente aos perigos da natureza e 

estabeleceria preceitos e restrições morais na esfera da práxis. (Freud, 19331996).  

Nessa linha discursiva, Freud (19331996) segue argumentando sem maiores 

novidades que, a religião goza de tamanha força em decorrência de sua origem a partir do 

desamparo infantil, sentimento este que, permanece na vida adulta e se reporta ao desejo e 

a necessidade pueris de proteção. Ademais, ele alega que, em última análise, as doutrinas 

religiosas não são capazes de se sustentar diante dos questionamentos provenientes do 

âmbito científico (Freud, 19331996), donde afirma que, a não existência empírica de um 

Deus que protege o ser humano e conduz todas as coisas a um telos, a uma finalidade, a um 

desfecho feliz, por assim dizer, é um dado irrefutável, que se torna ainda mais evidente na 
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medida em que, a ideia de que, a virtude é recompensada e o mal é punido não se verifica 

na prática.  

Freud (19331996) encerra o texto mantendo elevada a sua expectativa de que, no 

futuro, a razão e o saber científico possam demolir a ilusão religiosa e dominar sobre a 

vida mental do ser humano, conscientizando-o dos perigos que a religião oferece à própria 

evolução da humanidade, uma vez que, fundamenta-se nos desejos ideais e não dá margem 

à questionamentos e discussões.  

À título de esclarecimento, urge reiterar que, o otimismo de Freud em relação a 

razão científica, de modo algum, sugere que a psicanálise possa oferecer algo pronto para 

os sujeitos que vivem na ilusão e padecem de sofrimento psíquico. Ora, pois, como 

asseverou o próprio médico vienense, a psicanálise não é uma Weltanschauug, ela não 

pode e não pretende oferecer uma visão de mundo ao analisando ou a qualquer outra 

pessoa, ao passo que, o que a interessa é apontar para o sujeito as suas questões, em 

particular, as suas inconsistências no campo da sexualidade, amiúde, relegadas ao segundo 

plano. Nesse sentido, Julien (2010) afirma que, a psicanálise não toma para si a palavra 

sobre Deus, mas de Deus. Com efeito, o que interessa ao saber psicanalítico é o discurso 

baseado na experiência da palavra de Deus. Desse modo, não cabe ao analista impor que 

não se creia tanto, que não se reze demasiado ou que se recalque menos. Encontrar uma 

solução para o sofrimento é uma tarefa que compete ao sujeito singular que se encontra 

implicado em sua crença, desde os limites de sua impotência egoica frente as investidas do 

id e as restrições do supereu.  

É precisamente nesse sentido que, Freud retoma a questão da Weltanschauug no 

final do segundo capítulo de seu trabalho Inibições, sintoma e angústia (19262014), e o 

faz em tom de advertência a todos aqueles que pretendem oferecer visões de mundo 

prontas e acabadas que respondam as estreitezas psicoexistenciais dos “indivíduos”. Suas 

contundentes e poéticas sentenças merecem ser apreciadas na íntegra. Demos palavra ao 

autor: 

Não sou a favor da fabricação de visões do mundo. Isso deve ser deixado para os 

filósofos, que confessadamente acham inexequível a jornada da existência sem 

um guia de viagem como esse, que informa sobre tudo. Aceitemos humildemente 

o desprezo com que eles nos olham, do alto de sua sublime carência. Mas, como 

também não podemos negar nosso orgulho narcísico, acharemos consolo na 

reflexão de que todos esses “guias de existência” envelhecem rapidamente, de 

que é justamente nosso trabalho miúdo, estreito e míope que torna necessárias 

novas edições deles, e de que inclusive os mais modernos desses guias são 
tentativas de achar substituto para o velho catecismo, tão cômodo e tão 

completo. Sabemos que até agora a ciência pôde lançar muito pouca luz sobre os 

enigmas deste mundo; o barulho dos filósofos nada mudará isso, apenas a 

paciente continuação do trabalho que tudo subordina à exigência de certeza pode 
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gradualmente produzir mudança. Ao cantar na escuridão, o andarilho nega seu 

medo, mas nem por isso enxerga mais claro. (Freud, 19262014, p. 26). 

 

À vista disso, mantendo-nos fieis aos princípios freudianos de que, a fabricação de 

visões de mundo, em última análise, não colaboram para resolver os sintomas neuróticos, 

nessa dissertação, caracterizaremos o que denominamos neurose de santidade sem a 

pretensão de oferecer uma saída para o suposto “neurótico santo” aos moldes de uma 

Weltanschauug. Sobretal, desde a perspectiva psicanalítica, seria, pois, uma contradição, 

senão, um deslize ético, propor a neurose de santidade a priori, para no momento 

subsequente, forjar uma visão de mundo e ofertá-la como solução definitiva para tal 

inconveniente.   

Desse modo, se porventura essas poucas e precárias páginas elaboradas com o 

precioso auxílio do arcabouço teórico da psicanálise, em alguma medida, prestar-se a 

suscitar alguém a se reconhecer, por conseguinte, a se identificar, ainda que minimamente, 

com os dados que apresentaremos nessa pesquisa, decerto, já teremos feito muito, a saber, 

para além de nossas pretensões. Afinal, a construção de sentido, isto é, a edificação de uma 

visão de mundo própria é uma incumbência intransferível que apetece único e 

exclusivamente ao sujeito.     

Isto posto, queremos concluir o nosso estudo sobre o texto A questão de uma 

Weltanschauug chamando a atenção para o fato de que, tanto as previsões de Freud a 

respeito do fim da religião, quanto da autoafirmação da razão científica não se 

concretizaram. Pode-se verificar na contemporaneidade que, se por um lado, ante ao 

processo de secularização, a religião declinou em suas formas tradicionais, por outro, ela 

reapareceu em formas substitutivas, em moldes particulares coletivos eou subjetivos de 

alto transcendência.  

Neste tocante, em seu livro, Destinos da Religião na contemporaneidade: um 

diálogo da psicanálise com a filosofia e a religião (2015), Carlos Roberto Drawin fala da 

complexidade do fenômeno religioso nos tempos de agora. Segundo Drawin (2015), no 

mundo contemporâneo, ao mesmo tempo em nos vemos diante da secularização das 

sociedades ocidentais, que sustentam a prédica da laicidade do estado, da emergência do 

pluralismo, bem como do ideal de tolerância religiosa; deparamo-nos com a intensificação 

dos fundamentalismos religiosos que emergem tanto nas sociedades tidas como 

tradicionais, quanto nas sociedades consideradas secularizadas.  
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A partir dessa constatação, em um diálogo profícuo com a filosofia e a psicanálise, 

Drawin problematiza a presença da religião na sociedade contemporânea, aponta para as 

suas contradições, questiona se estaríamos testemunhando o surgimento de um novo tipo 

de experiência religiosa ou o declínio da religião; bem como interroga se aas religiãoões 

ainda teriaam forças para conferir sentido à existência ante a crise de valores que tem 

acometido a sociedade e a crescente descrença nos nobres ideais de humanidade. À vista 

disso, ele se indaga a respeito do futuro da religião.  

A título de menção, outrora, Lacan (19742005) já havia antecipado a resposta para 

a referida questão. Segundo ele, ao contrário do prognóstico de Freud, a religião estaria 

destinada a triunfar em nossa época, e isso, por uma razão muito simples: ela se apresenta 

como uma tentativa de se estabelecer uma unidade imaginária, um lugar seguro, um 

suplemento de sentido, por assim dizer (Lacan, 19742005), onde, a priori, não se verifica 

sentido algum. Deveras, a permanência da religião na sociedade, deve-se em grande 

medida ao fato de que, a ciência, apesar de todos os seus avanços tecnológicos, ainda não 

se mostrou capaz de, tal e qual a religião, oferecer à humanidade uma resposta última que 

possa aplacar os seus temores diante da vida e que venha ao encontro de suas aspirações de 

plenitude. (Lacan, 19742005). A isso, soma-se a ocorrência de que, boa parte das pessoas 

não querem, ou não estão preparadas para se haver com o real acerca de seus afetos, por 

isso, buscam na ilusão religiosa, no devaneio onírico, no sonho desejante, por assim dizer, 

uma forma de lidar com a culpa e o desamparo que as acomete.  

Portanto, a questão que se coloca não é propriamente se vale ou não a pena viver na 

ilusão  porque, em grande medida, todos nós nos alimentamos dela ; mas sim, a que 

preço, a que custo, a partir de quais renúncias e suscetível a quais consequências se aceita 

viver na ilusão, transforma-se o real dos próprios desejos e impossibilidades em contos de 

fadas e sonhos de paraíso. 

  

 

2.4.6 O homem Moisés e a religião monoteísta (1939) 

 

Composto por três ensaios, O homem Moisés e a religião monoteísta (Freud, 

19392014) é um texto de grande importância para a nossa reflexão. Considerado por 

muitos como sendo a obra testamentária de Freud, o escrito é uma espécie de síntese da 

concepção freudiana acerca da religião. Nas páginas que lhe dão corpo, Freud, atento à 
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linha interpretativa da religião como uma neurose, retoma a questão da culpa originária e 

dos sentimentos ambivalentes em relação ao Pai; pois, a seu ver; tais sentimentos são os 

propulsores do sentimento religioso. Não obstante, o psicanalista traz um elemento novo 

que, a partir da ideia de pureza presente no imaginário cultural judaico, permite-nos captar 

quais são os processos psíquicos que se encontram nas bases do fundamentalismo 

religioso, a saber: a tese de que Moisés era egípcio, por conseguinte, de que a religião 

judaica é de origem estrangeira.  

Essa inserção freudiana é imprescindível para o nosso estudo, visto que, a ideia de 

pureza é uma das principais características narcísicas do que denominamos neurose de 

santidade. Ora, pois, a santidade na função de invólucro formal do sintoma neurótico, 

posiciona o “sujeito da fé” diante de si, dos outros e do sagrado desde a lógica do puro e do 

impuro, com a diferença de que, nesse ponto, tal binômio é deslocado do âmbito da 

afirmação identitário-cultural  tal e qual o é [em primeira mão] para o judaísmo   para o 

campo do sexual. Assim, o neurótico santo é aquele que sofre ao entrar em contato com a 

sua sexualidade, por isso, nega os seus desejos, relega a “estrangeiridade” os seus afetos, 

recalca-os em si e os projeta nos outros, porque não é capaz de se defrontar com as suas 

aspirações libidinais. O pretenso “desejo estrangeiro” que emerge do id (inconsciente), por 

vezes, apresenta-se tão intolerante ao eu escrupuloso do sujeito que postula a vida santa 

que, os conteúdos representacionais [carregados de energia libidinal] que invadem a sua 

mente, no ato mesmo de serem repelidos pelo mecanismo de defesa do recalque, acabam 

fazendo sintoma, estabelecendo a formação de compromisso28 que garantirá ao religioso 

um posto na “casta dos puros”, não obstante, à um preço alto a se pagar: a miséria 

neurótica.   

Essa é a razão pela qual o neurótico de santidade, para lidar com a angústia e a 

culpa que o acometem ante as investidas pulsionais do id, tende a realizar atos 

compensatórios eou reparatórios tais como, rezar de modo coercivo e em demasia; 

interditar-se dos prazeres da carne; não tolerar comportamentos afetivos que fujam aqueles 

estabelecidos como padrão pela moral sexual religiosa; regular a sexualidade alheia  

porque a mesma revela algo acerca de sua própria sexualidade ; dentre outros. Nisso, 

                                                             
28 Freud definiu a formação de compromisso como o modelo do sintoma neurótico. Formação de 

compromisso se trata de uma trama psíquica que alude a uma espécie de “acordo” estabelecido entre o eu, o 

id e o supereu, no qual, ao mesmo tempo em que o eu recalca as pulsões desejantes advindas do id que o 

ameaçam, ele as admite na consciência sob a forma de uma satisfação substituta parcial, que se dá mediante o 
sintoma. Tal comprometimento é o que garante o equilíbrio do aparelho psíquico e a integridade do sujeito 

frente aos perigos oferecidos pelo desejo sexual proibido. (Freud, 19262014).      
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pois, consiste algumas das apresentações sintomáticas que vinculamos ao quadro denotado 

como neurose santa.   

Adiante, aprofundaremos esse tema, posto que, ele constitui o ponto central de 

nossa pesquisa. Por hora, apenas oferecemos uma breve descrição do já mencionado 

mecanismo psicogênico das neuroses em associação com algumas práticas asceticas que, 

segundo a concepção de respectivos sujeitos da fé, são cabíveis aquelesas que se propõem 

a adotar um modo de vida santo, e a partir disso, apontamos alguns traços fenomenológicos 

que caracterizam o que nomeamos de neurose de santidade, a fim de, desde já, 

correlacionarmos os pressupostos metapsicológicos de Freud a nossa hipótese. Deste 

modo, prossigamos com a análise do texto O homem Moisés e a religião monoteísta. 

Sabe-se que, dado o contexto histórico conturbado no qual a Europa se encontrava 

no final da década de trinta, às vésperas da segunda guerra mundial e mergulhada numa 

onda de antissemitismo sem precedentes, Freud teve certa relutância em publicar a 

presente obra. Não obstante, ele o fez.  

Também é sabido que, a recepção do texto no âmbito intelectual, sobretudo o 

teológico, foi bastante problemática, uma vez que, boa parte dos estudiosos que 

pretenderam examiná-lo, dentre os quais, Martin Buber, Abraham Yahuda e o Padre 

MacNabb, não o fizeram tendo em vista as razões psicanalíticas que levaram Freud a 

escrevê-lo. Não obstante, o texto também mereceu especial atenção por parte de distintos 

pensadores, tais como Edward Said29 e Jacques Derrida. 

Em suma, a narrativa histórica de Freud argumenta que o monoteísmo egípcio 

nasceu quando o faraó Amenófis IV – que se autodenominou Aquenáton  impôs no 

Império que se adorasse exclusivamente uma única divindade: o deus-sol, denominado 

Aton. Doravante, a religião de Aton se tornou a religião oficial do estado. Seus adeptos 

rejeitavam quaisquer práticas ou símbolos que remetessem ao antropomorfismo, a magia, a 

bruxaria, bem como desdenhavam da noção de vida após a morte. (Freud, 19392014). 

Com a morte de Aquenáton, sua religião, considerada herética por muitos, foi 

desintegrada, e o Egito retornou ao politeísmo de outrora. Nessa contextura, Moisés era um 

nobre egípcio, monoteísta convicto que, na ocasião oportuna, numa aventurosa tentativa de 

restaurar a religião de Aton, liderou uma tribo de escravos semitas, libertando-a da 

servidão, por conseguinte, constituindo a partir da mesma uma nova nação – o povo de 

Israel. Ademais, ele exigiu de seus “concidadãos” a prática da circuncisão – segundo 

                                                             
29 Edward Said (19352003) foi um dos grandes nomes do intelectualismo palestino. Além de crítico literário, 

era ativista político e social da causa palestina no conflito palestina-Israel. 
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Freud, um costume originalmente egípcio -, bem como os proibiu de cunhar imagens de 

Aton, ou quaisquer outros ídolos. (Freud, 19392014). 

Todavia, em um dado momento, aqueles aos quais Moisés havia libertado, vendo-se 

incapazes de suportar as exigências libidinais decorrentes do rigorismo da nova fé, 

assassinaram o seu líder - o seu pai espiritual, por assim dizer - e relegaram ao 

esquecimento tal ocorrência parricida [por meio do recalque]. (Freud, 19392014). 

Posteriormente, os israelitas tiveram contato com Iahweh, o Deus de algumas tribos 

semitas de Madiã. Com esta divindade, eles estabeleceram um pacto, um vínculo filial, em 

linguagem religiosa, uma aliança, e o elegeram como sendo o Deus de sua nação. Neste 

ponto, tem-se a fusão do Deus de Moisés com a divindade Iahweh, e um sacerdote 

madianita se encarregou de responder pelos feitos de Moisés homonimamente  trata-se do 

segundo Moisés, bíblico, reconhecido pela tradição mosaica. (Freud, 19392014). 

Com o passar do tempo, Iahweh foi sendo cada vez mais concebido como uma 

entidade divina imaterial, não representável – um Deus invisível, ao qual a teologia legará 

a condição ontológica de Espírito –, e universal. Em contrapartida, a lembrança do 

assassinato de Moisés foi sendo cada vez mais esquecida entre os judeus. Esta é a razão 

pela qual Freud (19392014) hipotetiza que o cristianismo, de algum modo, ainda que de 

forma oculta, rememora na morte de Jesus o assassinato de Moisés.  

Deveras, muitas considerações podem ser feitas a respeito do “romance” freudiano. 

Pode-se, inclusive, endossar alguns posicionamentos de Freud mediante uma análise 

histórico-crítica dos textos bíblicos que tratam da fundação de Israel e do papel de Moisés 

em sua constituição. Haja vista, a título de exemplo, as apreciações feitas pelo professor de 

História Contemporânea da Universidade de Tel Aviv – Israel – Shomo Sand. Em seu livro 

A invenção do povo judeu: da Bíblia ao sionismo (2011), Sand argumenta de maneira 

convincente, bem fundamentada e não menos controversa que, não havia nada de natural 

ou pré-existente na criação da nação judaica que pudesse justificar a ideia de um inatismo 

identitário.  

De qualquer modo, interessa-nos aqui, chamar a atenção para alguns eventos 

fundamentais que demonstram o viés metapsicológico dos argumentos de Freud, bem 

como dão visibilidade a hipótese do estrangeirismo de Moisés e às consequências 

religiosas que dele se pode extrair. As ocorrências são as seguintes: 1- o assassinato do Pai 

primevo e a renúncia à liberdade conseguinte; 2- a exigência imposta por Moisés para que 

Israel adorasse a um Deus único, absoluto e não sensorial; 3- a renúncia pulsional realizada 
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pelos adeptos da religião mosaica e o esquecimento do parricídio; 4- a fusão do Deus 

Israelita com o Deus de Madiã. (Freud, 19392014).  

A primeira ocorrência  o assassinato do Pai primevo e a renúncia à liberdade 

conseguinte  trata-se de uma referência direta a obra Totem e Tabu (1913). Para Freud, o 

suposto parricídio ocorrido na horda primeva teria deixado traços, marcas, letras no 

psiquismo (recalque primário), e nisso consiste a herança arcaica: uma rede indestrutível 

de traços mnêmicos jamais conscientes, traduzidos e reescritos a cada geração. Sob esse 

escopo, a saber, encontra-se a metapsicologia da teoria do trauma (Fuks, 2014), inscrito 

não somente para um sujeito em particular, mas para toda uma cultura. 

O segundo evento  a exigência imposta por Moisés para que Israel adorasse a um 

Deus único, absoluto e não sensorial , diz respeito a crença judaica na eleição divina, e, 

sobretudo, a ênfase dada pelos judeus na impossibilidade de se representar Deus. Sem 

rosto e sem imagem, Deus é o estrangeiro dos estrangeiros que, ex-timo a seu próprio 

povo, ocupa o lugar de um verdadeiro “continente estrangeiro” na economia libidinal dos 

seres humanos” (Fucks. 2014). 

O terceiro caso, por sua vez  a renúncia pulsional realizada pelos adeptos da 

religião mosaica e o esquecimento do parricídio , aludem ao mecanismo de defesa do 

recalque propriamente dito, bem como reporta ao conceito metapsicológico de desmentido 

[Verleungnung]. Esse conceito aparece em breves acenos na obra O Moisés de 

Michelangelo (1914), ganha sua devida sistematização no ensaio Organização sexual 

infantil (1923), reaparece associado a estrutura da perversão no escrito O fetichismo (1927) 

e é empregado no texto em questão para se referir à amnésia parricida que envolve a trama. 

O desmentido ou renegação, ou ainda, desautorização, compreende a uma recusa da 

realidade, a um não saber, ou melhor, a um não querer saber a respeito de si eou do real. 

Segundo Fucks (2014), o desmentido da morte do Pai é o que constitui a singularidade do 

judaísmo. Ora, pois, nesse seguimento, não há como encontrar uma evidência extrínseca de 

tal assassinato, uma vez que lhe falta a representação dessa morte, como há no totemismo. 

Portanto, em O homem Moisés e a religião monoteísta, o desmentido indica que houve 

uma tentativa de apagar as marcas da verdade (do crime), isto é, a letra da história foi 

desfigurada, ao passo que, ler essa lacuna (ausência), implica fazer emergir um dito novo a 

partir do não dito, do desmentido. (Fucks, 2014). Deveras, Freud lê a história mosaica 

como se lê o inconsciente.  
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Por fim, o quarto episódio  a fusão do Deus Israelita com o Deus de Madiã  

refere-se a construção da identidade judaica a partir da alteridade. No estrangeirismo dessa 

constituição, o homem Moisés reitera o princípio psicanalítico de que, a origem do sujeito 

individual ou coletivo advém do outro, do estrangeiro como condição de possibilidade para 

a edificação da identidade. (Fucks, 2014). Nesse ponto, lembremos que, para Freud 

(19232011a), o eu é um precipitado de investimentos objetais abandonados, ou seja, ele se 

constitui a partir da relação que o sujeito estabelece com os outros, com os objetos de amor 

nos quais ele investe e desinveste a sua libido, e dos quais, partes lhe são incorporadas.     

Percebe-se que, Freud confronta a “epopeia” de Moisés e os principais 

acontecimentos que a cercam com os conceitos de sua metapsicologia, ou melhor, aplica as 

suas noções metapsicológicas aos personagens da trama, aludindo aos inúmeros processos 

que envolvem a etiologia das neuroses, a constituição do eu a partir da identificação com o 

outro, dentre outros pressupostos analíticos. Esta é a razão pela qual, O homem Moisés e a 

religião monoteísta, em primeira mão, trata-se de uma obra de transmissão da psicanálise, 

e Freud o deixa claro ao afirmar que a mesma certamente causará impressão apenas sobre 

aquela minoria de leitores que está familiarizada com o pensamento analítico e que sabe 

apreciar seus resultados. (Freud, 1939/2014, p. 36). 

Quanto aos aspectos culturais que envolvem o texto  que também possuem 

incidências metapsicológicas  ao sugerir que Moisés seja originalmente egípcio, Freud o 

pensa como um personagem que se situa tanto dentro quanto fora de uma tradição, ao 

passo que, pode-se vislumbrar a sua história para além dos dados que os textos bíblicos 

oferecem. Ora, pois, simbolicamente falando, o Moisés do Sinal e a nação judaica 

enquanto raça pura e povo eleito são tão fictícios e caricatos quanto o Moisés imaginado 

por Freud30.  

Nesse sentido, inclusive, a própria pergunta acerca da existência de Iahweh Deus ou 

qualquer outra divindade perde a sua razão de ser ante ao fato de que, o ser humano habita 

em um mundo duplicado pela linguagem, construído mediante jogos simbólicos, dentre os 

quais, Deus constitui um.  

                                                             
30 A história de Israel, bem como dos personagens que a compõe, dentre os quais, Moisés, foi elaborada por 

ao menos quatro tradições distintas: Javista, Eloísta, Sacerdotal e Deuteronomista. (Crusemann, 2002). Cada 

tradição bíblica diz respeito a um determinado grupo de redatores bíblicos que aparece no Antigo 

Testamento, situado em um contexto histórico específico, portador de características teológico-literárias 

próprias e imaginário religioso distinto. Neste ponto, é impreterível que a história e a ficção se entrelacem, 

segundo a ótica e a intencionalidade de quem interpreta e redescreve os fatos.    



80 
 

 
 

Deste modo, Deus, existindo ou não, o ser humano o criaria (e recriaria) à imagem 

e semelhança de seus sonhos, desejos, fantasias e aspirações, ou mesmo, de seu medo, 

culpa e ressentimento – como sugere a hipótese do assassinato do Pai  análogo a 

produção de um sintoma neurótico. Nessa perspectiva, Feuerbach (1988) argumenta que, 

um Deus “foracluído” da experiência qualitativa humana não passaria de uma abstração, e 

como tal, seria incompreensível, isto é, irreconhecível.  

À proposição feuebariana, acrescentamos que, se Deus é realmente fruto da 

experiência qualitativa humana, então, ele tende a permanecer irreconhecível, não por se 

tratar de uma entidade radicalmente outra, mas sim, por concernir a uma representação 

substituta do outro de nós mesmos (dos conteúdos representacionais inconscientes) que, 

amiúde, insistimos em recalcar, expulsar dos domínios do eu. Portanto, são essas imagens 

de Deus, Moisés, da nação judaica e sua religião que Freud (19392014), ao reinventar o 

mito fundacional mosaico sobre as premissas da psicanálise  sem as quais, o mesmo não 

passaria de um delírio ou ficção literária , desconstrói no campo metafísico da 

transcendência, ao mesmo tempo em que, legitima no plano histórico e antropológico da 

imanência  aqui, Freud diferencia o que seria a “verdade factual” (relato historiográfico 

baseado em fatos) de “verdade histórica” (narrativa mítica baseada em desejos, afetos e 

memórias).   

Isto posto, ao relacionarmos a origem do imaginário religioso monoteísta à origem 

dos sintomas neuróticos, constatamos que, o evento traumático de natureza sexual-

agressiva ao qual Freud nos chama a atenção é o assassinato do Pai primevo, narrado em 

Totem e tabu (1913) e reelaborado em O homem Moisés e a religião monoteísta 1939). O 

esquecimento de tal parricídio pelas gerações que se sucederam corresponde [em analogia] 

ao trabalho do recalque, a partir do qual, os traços mnésicos de um trauma se convertem 

em uma neurose. Assim, temos que, a morte de Cristo reedita a morte de Moisés, que, por 

sua vez, reedita a morte do Pai primevo, e todos, revelam-se mais fortes mortos do que 

vivos. Nesse sentido, pode-se dizer que, toda a história da religião, desde o totemismo 

primitivo, passando pelo monoteísmo judaico e culminando no cristianismo, diz respeito a 

longa história do retorno do recalcado. (Araújo, 2012). 
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2.4 Neurose é ilusão 

 

Longe de propor duas visões completamente distintas a respeito do que seja a 

religião, os textos de Freud e suas respectivas chaves de leitura nos apresentam dois 

cenários que se complementam, duas matrizes que possuem íntima relação entre si. Nesse 

sentido, dizer que a religião é análoga a uma neurose obsessiva não é necessariamente 

desmentir que ela seja uma ilusão, e vice-versa. Ao contrário, ambos os caminhos, em seu 

ponto de origem, encontram-se interpostos pela pulsão, pelo desejo, pela culpa, pelo 

trauma, pela impotência e pelo desamparo.   

Ora, pois, não foi sem razão que no texto O homem Moisés e a religião monoteísta 

(Freud, 19392014), Freud retomou de maneira implícita e explícita tais disposições, bem 

como as tramas inconscientes que se desenvolvem subjacentes as mesmas. Seu propósito 

era o de recriar metapsicologicamente a história de Moisés e do judaísmo não apenas para 

evocar aos aspectos socioculturais e políticos envolvidos na problemática judaica vigente 

em sua época  o antissemitismo; tema igualmente importante para o seu estudo , mas 

também, [e sobretudo], para evidenciar, desde um olhar clínico, o quanto as nossas 

misérias afetivas, bem como as nossas convicções idenitárias, especialmente no campo 

religioso, em grande medida, padecem de uma negação fundamental. Com efeito, a partir 

dessa negação é que abrimos mão daquilo que nos é próprio, e ao fazê-lo, produzimos 

sintoma, criamos fantasias, forjamos caricaturas egoicas, imagens narcísicas e por demais 

idealizadas as quais nos fixamos e a partir das quais, não raramente, recalcamos eou 

projetamos no outro aquilo que nos falta, especialmente, o que não somos capazes de 

assumir e ressignificar em nossa história. (Freud, 19252014). Todavia, o supereu não 

admite o engodo de tais ilusões. Os “jogos defensivos” do “existe, mais eu finjo que não 

existe”; “é meu, mas, eu recuso”, não funcionam com ele, de modo que, sua tirania não 

tarda em se manifestar, e ante ao retorno do recalcado, a organização neurótica se torna 

praticamente inevitável.              

A relação entre Freud e a religião sempre se mostrou complexa e por demais 

ambígua. A psicanálise, por sua vez, assumiu este legado, não obstante, ciente da seguinte 

tarefa que lhe cabe: distinguir entre o que seria a religião enquanto massa artificial que 

sequestra a subjetividade e anula o sujeito – modelo neurótico caracterizado pela 

acriticidade, infantilidade e verticalidade nas relações de obediência, a saber, passível de 

crítica, à qual, de igual modo que Freud e outros autores, propusemo-nos nesse trabalho ; 
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e a religiosidade enquanto fruto da potência criadora da linguagem ante a experiência 

humana do vazio do mistério; sobre a qual; Costa nos relata em belos dizeres: 

 

[...] O encontro com Deus, para quem crê, dá-se na revelação do mistério [...] [...] 

A Psicanálise nada mais pode dizer sobre o sagrado, exceto que, diante dele, a 

palavra cala. Fora disso, o que se pode afirmar é simplesmente que, sem a 

linguagem, os homens jamais partilhariam a experiência do mistério. Só a 

linguagem é capaz de articular o homem na condição de impotência narcísica, 

fazendo-o partícipe de uma potência maior, que, embora sem nome ou rosto, é 

fonte de sua vontade de saber. Freud tinha razão, quando dizia que, “o que é belo 
na Religião, não pertence à Psicanálise”. Pfisfer também tinha razão, quando via 

na inserção da “consciência” de Freud em “vastos conjuntos” o toque do 

sagrado. (Costa, 1988, p. 94).  

 

Infortunamente, na contramão da referida noção de religiosidade enquanto 

construção simbólica em torno do mistério, os ideais narcísicos humanos, outrora, 

emprestados a ideia de santidade associada ao “imperativo categórico evangélico” do Sede 

santos como vosso Pai celeste é Santo (Mt, 5, 48) – em outras traduções, lê-se, Sede 

perfeitos  foram assimilados de maneira equivocada pelo cristianismo, e sob a influência 

de doutrinas filosóficas, especialmente o neoplatonismo e o estoicismo, reelaborados 

segundo critérios morais que desvalorizaram boa parte daquilo que é da ordem do princípio 

do prazer. (Ranke-Heinemann, 1996). Deveras, tal imperativo  Seja como o Pai!  

implicou na identificação com uma imagem de Deus análoga ao Pai da horda primeva, ao 

Pai castrador da sexualidade, que barra o gozo, ao qual se ama, se odeia e se teme (Freud, 

19132013); aquele que, assassinado miticamente; permanece mais vivo e forte do que 

nunca nas leis morais que impõem limites ao desejo.  

De então para cá, a dimensão da sexualidade humana não apenas foi negada e 

reduzida ao mal necessário da procriação, mas também, combatida no corpo pelos 

entusiastas da fé que concebiam o sexual como sendo algo pecaminoso, impuro, 

pernicioso, antinatural, contrário à essência humana, algo do âmbito da desordem. (Ranke-

Heinemann, 1996). A partir desse imaginário hostil e repressivo em relação a sexualidade, 

desenhou-se a moral sexual no ocidente, cujo contornos concernem ao recalque, ao 

fundamentalismo, a intolerância, ao controle, enfim, a inúmeros elementos aos quais Freud 

direciona a sua crítica; resultando em consequências psicopatológicas funestas para os 

sujeitos.   

Essa é a narrativa que, lendo nas margens da historiografia oficial, resgataremos a 

seguir, e a partir da qual, retornaremos ao conceito de neurose, a fim de redescrevermos o 

itinerário do desejo humano à luz dos obstáculos morais que se lhe interpuseram (e ainda 
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se lhe impõem). Por conseguinte, pretendemos mostrar como tais impasses produziram 

incidências psicopatológicas  outrora, descritas por Freud (leia-se os capítulos I e II)  

que, a nosso ver, podem ser abordadas desde a noção de neurose de santidade; em 

contrapartida; servir-nos de auxílio para explorarmos a ideia de santidade, tal qual a 

delimitamos nesse estudo   consequentemente; a maneira a partir da qual alguns sujeitos 

dinamizam a sua vida espiritual com base nesse entendimento  à luz da metapsicologia 

subjacente a tais incidências psicopatológicas, em especial, às organizações neuróticas.        
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3 A NEGAÇÃO DA SEXUALIDADE PELO DISCURSO RELIGIOSO E A 

NEUROSE DE SANTIDADE  

 

3.1 A negação 

 

A negação é um mecanismo de defesa a partir do qual o eu estabelece uma relação 

negativa com a “verdade”, em termos psicanalíticos, com a “verdade” que emerge do 

inconsciente. Desde esse dispositivo, o sujeito se recusa a reconhecer como seu um 

pensamento ou desejo manifesto no consciente. (Freud, 19362006). Segundo Freud 

(19252014), a negação provoca uma suspensão temporária do recalque, por conseguinte, 

um assentimento intelectual (parcial) do desejo recalcado, daquilo que retornou à 

consciência, mas que, no entanto, não é admitido pelo sujeito, persistindo, pois, o trabalho 

de recalcamento. Frente a tal assentimento, a faculdade do juízo tem como função afirmar 

ou negar os conteúdos que penetraram a consciência, e ao negá-los, é como se estivesse 

dizendo: isto é algo que eu prefiro recalcar. (Freud, 19252014). Esta é a razão pela qual, a 

negação é uma maneira de se tomar conhecimento do recalcado, contudo, sem desfazê-lo, 

uma vez que a função intelectual é de natureza distinta do processo afetivo.     

Desse modo, dada a estreita relação existente entre a negação e o recalque, 

trabalharemos ambos os mecanismos juntos, ao passo que, ao nos referirmos a negação da 

sexualidade pelo discurso religioso e adeptos de tal prédica, conjuntamente, estaremos 

considerando o recalque que aí se opera. Isso posto, sigamos com a nossa exposição. 

 

 

3.2 Moral sexual civilizada e a neurose de santidade como expressão sintomática da 

exigência do recalque 

 

No final do século XIX e início do século XX, no cerne do debate em torno das 

insurgentes psicopatologias que vinham acometendo um grande número de pessoas na 

Europa, dentre as quais, a neurose  até, então, referida as doenças funcionais do sistema 

nervoso , inúmeros estudiosos se interrogavam acerca de suas possíveis causas. Em sua 

maioria, tais estudiosos propunham que essas afecções psíquicas decorriam das exigências 

imprimidas pelo dinamismo da vida moderna. Ora, pois, a modernidade, marcada pelo 

aumento exacerbado das tarefas operacionais, pela aceleração dos tempos, por assim dizer, 
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impunha aos sujeitos a necessidade de maior domínio sobre as novas tecnologias, bem 

como a indispensabilidade de maior aperfeiçoamento da conduta pessoal; e isso acabava 

por adoecê-los.  

Freud, atento a esse contexto de mudanças e a sua incidência direta sobre a 

subjetividade de sua época, de igual maneira, perguntou-se a respeito das causas do 

adoecimento psíquico. Seu ingresso no referido debate resultou na publicação de várias 

obras, em particular, o texto Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (Freud, 

19081976).  

Nesse ensaio, Freud admite que a modernidade operou um incremento de agitação 

na sociedade. Em decorrência do processo de industrialização, da exigência à eficácia dos 

“indivíduos”, da sofisticação da vida urbana, da ideia de progresso, enfim, de uma série de 

novos estímulos engendrados pela racionalidade técnica, o mundo moderno levou os 

sujeitos a se exacerbarem em suas cobranças internas e externas, a fim de corresponderem 

aos preditos requisitos. (Freud, 19081976). Não obstante, embora Freud reconheça a 

verificabilidade de tais ocorrências, outrora, apontadas pelos estudos realizados por alguns 

de seus antecessores, entre os quais, o neurologista Wilhelm Erb e o psiquiatra Von Krafft-

Ebing, ele chama atenção para a insuficiência teórica de seus trabalhos no que tange as 

especificidades dos distúrbios nervosos. (Freud, 19081976). Assim, partindo das posições 

de tais autores e avançando em relação as mesmas, Freud propõe que o adoecimento 

psíquico possui íntima relação com as continências morais impostas à vida sexual do 

sujeito moderno. (Freud, 19081976). 

Segundo o mestre de Viena (19081976), a moral sexual civilizada, embasada em 

sistemas de valores demasiado restritivos, coloca em risco tanto a saúde psíquica dos 

“indivíduos”, quanto a eficácia dos processos de socialização realizados pela cultura.  

Nesse ponto, ele entende que a influência prejudicial exercida pela civilização sobre o 

campo da sexualidade se deve ao fato de que, tal influxo reduz-se principalmente à 

repressão nociva da vida sexual dos povos civilizados através da moral sexual civilizada 

que os rege. (Freud, 19081976, p. 172).     

Desse modo, Freud atribui a concebida moral dos bons costumes a causa da doença 

nervosa moderna, mais precisamente, da neurastenia  tipo patológico que ele incluiu na 

nosografia das neuroses atuais e associou a prática da masturbação. Nessa direção, Freud 

discorre que, muitos indivíduos que se vangloriam de ser abstinentes, só o conseguiram 

com o auxílio da masturbação e satisfações análogas ligadas às atividades autoeróticas da 
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primeira infância. (Freud, 1908/1976, p. 183). Deveras, Freud não está emitindo um juízo 

de valor, mas fazendo uma constatação clínica, posto que, tinha claro que o autoerotismo 

não era uma prática exclusiva dos considerados perversos (Freud, 19052016a), tampouco 

se tratava de um despropósito como atestava a moral sexual de sua época. 

Desde esse ponto de vista, Freud assinala três estádios do investimento da pulsão 

sexual que se interpõem dentro do processo civilizatório: primeiro, o estádio da 

manifestação pulsional livre, que desconsidera as metas da reprodução. Segundo, o estádio 

da pulsão suprimida (recalcada), exceto, quando se tem por objetivo a reprodução. Por fim, 

o estádio em que a reprodução se configura a meta sexual por excelência de uma pulsão. 

(Freud, 19081976). Tais estádios, por sua vez, permitem ao médico vienense pôr em 

relevo os três principais postulados da moral civilizada, a saber, a monogamia; a 

heterossexualidade (heteronormatividade) e a procriação; disposições essas que, em última 

análise, reportam ao condicionamento do exercício da pulsão sexual exclusivamente à 

reprodução. (Freud, 19081976).  

Doravante, para mostrar a inconsistência desses postulados no que concerne ao uso 

dos prazeres, Freud faz alusão à atividade sexual realizada apenas na égide da obtenção do 

prazer, donde ele cita como exemplo  sem conotação pejorativa  a prática sexual dos 

homoafetivos. Ademais, ele tece algumas considerações a respeito dos possíveis efeitos 

nefastos do casamento heterossexual monogâmico exigido pela sociedade moderna  no 

qual o sexo é aconselhado somente para fins procriativos. Ora, pois, a seu ver, a imposição 

de uma modalidade sexual unívoca poderia acarretar em um enfraquecimento da relação 

conubial, por conseguinte, no término da afeição física e psíquica de um casal. (Freud 

19081976). Nesse ínterim, Freud propõe como possível saída terapêutica para algumas 

relações fadadas ao fracasso em decorrência da abstinência sexual a infidelidade conjugal.  

À advertir, antes que se intencione estabelecer qualquer juízo de valor indevido 

acerca do predito freudiano, importa esclarecer que, o “lugar” de fala desde o qual Freud se 

pronuncia é a Viena conservadorista do início do século XX. Nessa contextura 

sociocultural, enquanto que, o sexo masculino se arrogava da prerrogativa de contrair 

relações sexuais fora do casamento, cabia ao sexo feminino resignar-se nas neuroses para 

manter a sua virtude (reputação) intacta (Freud, 19081976); embora lhe fosse igualmente 

legítimo dar voz ao seu desejo noutra “linguagem”, que não a do corpo mudo que fala por 

meio de sintomas  conversão histérica.  
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Nesse sentido, por mais que impere reconhecer que, como um homem de seu 

tempo, Freud reproduziu em muitos de seus trabalhos os preconceitos promulgados pelo 

patriarcalismo  leia-se Luce Irigaray (19772017) , não podemos negar que, ao criticar as 

exigências civilizatórias excessivamente repressivas e a dubialidade da moral sexual 

civilizada (Freud, 19081976); ele pôs em evidência as estreitezas de uma sociedade que 

reprimia não apenas para tornar possível a convivialidade humana, mas também, por 

conveniência ideológico-política e religiosa, a fim de manter determinados grupos no 

poder.                

Com efeito, Freud (19081976) percebeu que o conceito de normalidade sexual 

vigente em sua época não se adequava aos reais desejos que “habitavam” o imaginário 

psíquico dos sujeitos sociais. Por essa razão, tal conceito compreendia um alto custo não 

apenas para aqueles que tinham preferência aos diferentes, mas também para os 

heterossexuais que, a saber, possuem uma série de fantasias variadas a respeito do uso de 

seu corpo; sobre com quem (incidência qualitativa); com quantos (incidência quantitativa); 

e de que jeito estabelecer a sua vida sexual (incidência performativa). Assim, ao traspor o 

estrito campo da clínica, Freud intuiu que o seu trabalho teórico tinha como prerrogativa 

ética a desconstrução daquela concepção de que, há uma natureza intrínseca a sexualidade 

que a orienta unilateralmente para a função reprodutiva, por conseguinte, para a 

conservação da espécie. (Freud, 19052016a; Freud, 19081976). 

Isso posto, se podemos oferecer uma síntese sobre o que discorremos até o presente 

momento, fá-lo-emos com os seguintes dizeres: Segundo Freud, as neuroses tem a sua 

gênese nas exigências pulsionais dos “indivíduos”; esses que, insatisfeitos com a renúncia 

pulsional que lhes é imposta pela cultura, manifestam tais formações do inconsciente como 

modalidades de satisfação parcial substitutiva. Nas palavras do autor: Os neuróticos são 

uma classe de indivíduos que, por possuírem uma organização recalcitrante, apenas 

conseguem sob o influxo de exigências culturais efetuar uma supressão aparente da 

pulsão. (Freud, 1908/1976, p. 176). 

Como não poderia ser diferente, as afirmações de Freud se defrontaram diretamente 

com a moral sexual defendida pela Igreja católica. Ao considerar constrangedora, ou 

mesmo ameaçadora a esfera do sexual, tal instituição negou no passado e ainda nega no 

presente, sob muitos aspectos, a dimensão da sexualidade humana. (Ceccarelli, 2010). Por 

essa razão, mesmo na atualidade, no auge dos debates em torno das questões de gênero, a 

Igreja (entenda-se Cúria Romana) se empenha em suprimir quaisquer iniciativas de 
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mudança significativa nesse campo; até porque, fazê-lo, poderia colocar em xeque a sua 

autoridade magistral de reputar a respeito dos costumes, bem como o seu poder e o seu 

domínio sobre a vida de muitos fiéis. (Morano, 2003).  

Nesse sentido, valendo-se da leitura freudiana acerca das possíveis intempéries 

psíquicas que podem se manifestar em decorrência da excessiva renúncia pulsional, autores 

tais como Willian Castilho Pereira (2004), Nilvete Soares Gomes e Carolina Saraiva de 

Macedo Lisboa (2015), não apenas anunciam a dificuldade que a Igreja tem para lidar com 

as questões relativas a sexualidade, mas também, afirmam a ocorrência de sofrimento 

psíquico em religiosos que pautam a sua vida e conduta numa moral sexual demasiado 

recalcitrante. A respeito disso, Gomes e Lisboa (2004) discutem acerca da importância em 

se estabelecer um equilíbrio entre a imaginação e as necessidades sexuais, para que a 

opção pela vida consagrada não seja razão de infelicidade para o sujeito. Elas também 

falam da importância da sublimação para que, aqueles que abdicam da sexualidade genital 

não deixem de ser pessoas integradas afetivamente. Ademais, elas chamam a atenção para 

o fato de que, mesmo aqueles que conseguem sublimar os seus afetos, não estão totalmente 

isentos de sofrimento psíquico  o que demanda dos mesmos contínuas asceses ; dentre 

outras problematizações.       

Nesse ponto, não precisamos nos delongar para demonstrar o quão pertinentes se 

mostram as palavras dos referidos autores. Basta-nos confrontá-las com uma breve citação 

retirada de um importante documento elaborado pela Sagrada Congregação para a 

Doutrina da Fé, intitulado, Declarações acerca de algumas questões de Ética Sexual, que 

ainda possui força de norma. Reza a citação: Certos princípios não podem ser 

desconsiderados nem mesmo sob o pretexto de uma nova situação cultural (Congregação 

Para a Doutrina da Fé, 1975); o que sugere que, do ponto de vista eclesial, alguns 

princípios da lei moral que dizem respeito às questões sexuais são simplesmente 

inegociáveis. (Ceccarelli, 2010). Com isso, endossamos o que, outrora, anunciamos em 

breves acenos nesse trabalho, a saber, que a moral sexual civilizada a qual Freud se refere 

no texto de 1908, trata-se da moral sexual religiosa, mais precisamente, da moral sexual 

prescrita pela religião católica.  

 Fato é que, em decorrência da secularização da cultura ocidental, as formas de se 

pensar as expressões da sexualidade em nossa civilização sofreram significativas 

mudanças, tanto que, a conduta de inúmeros cristãos se tornou independente em relação a 

moral sexual imposta pela Igreja. (Morano, 2003). Isso, talvez, nos dê a impressão de que 

as ideias de Freud tenham se tornado obsoletas, ultrapassadas, ou mesmo não aplicáveis a 
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casos clínicos de hoje. Haja vista, a título de menção, a incidência de algumas linhas de 

estudo que defendem que, a prerrogativa freudiana de que a sexualidade opera de forma 

contrária aos ideais da civilização (Freud, 19081976), ganhou novos contornos, e isso, 

desde a sua época, o que se faria notar no texto O mal-estar na civilização (Freud, 

19302010).   

Nesse ponto, não nos cabe questionar a pertinência de tais estudos, mesmo por que, 

eles partem de outras chaves de leitura que não a nossa. Ademais, não é o caso de refutá-

los porque, também concordamos que a argumentativa freudiana, em especial, a que reputa 

acerca da necessidade de auto regulação pulsional por parte dos indivíduos, de fato, sugere 

que a sexualidade estaria a serviço da civilização, dado que, promove o laço social entre os 

sujeitos. (Freud, 19302010).  

Por outro lado, acreditamos não haver razões para pensar que Freud considerasse 

que na década de 30 os sujeitos sofressem menos a ação do recalque que nos idos de 1908. 

Ora pois, a própria formalização do laço social, na medida em que, implica satisfações 

pulsionais que sejam toleráveis (admissíveis) ao eu e ao supereu, atesta sobre a incidência 

do recalque. (Freud, 19232011a). Por conseguinte, se em decorrência do recalque, a 

pulsão de vida se mostra menos atuante, é razoável pensar que a pulsão de morte encontre 

maior possibilidade de entrar em cena (Freud, 19202006), e revelar todo o potencial 

agressivo que há no ser humano. Deveras, em um contexto marcado pela emergência de 

uma segunda guerra mundial, Freud pôde ver de perto tanto na clínica, quanto na 

sociedade, o poder destrutivo do homem em sua associação com a pulsão de morte; razão 

pela qual, reconheceu a necessidade de seu refreamento, sob pena do aniquilamento da 

civilização. (Freud, 19302010). 

 De qualquer modo, nosso intento com essa exposição é advogar que, na obra O 

mal-estar na civilização (19302010), Freud acaba reafirmando a tese de 1908, segundo a 

qual: se por um lado, sem o recalcamento das pulsões sexuais, a ética e a sociedade se 

tornam impraticáveis  conquanto, nesse registro, os processos edipianos de socialização e 

humanização não se encaminham , por outro, o excessivo recalcamento da sexualidade 

pode culminar na própria desintegração da ética e da sociedade; ora pela resignação 

neurótica; ora pela transgressão inesperada de seus valores por parte do sujeito; ou ainda, 

mediante essas duas disposições concomitantemente. Por consequência, o que marca a 

diferença entre os discursos de 1908 e 1930 é o fato de que, no texto “trintista”, Freud 
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aborda a dialética do recalque levando em consideração os postulados da segunda teoria 

das pulsões; donde ele pondera que:  

 

[...] a questão decisiva para a espécie humana é saber se, e em que medida, a sua 

evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum 

pelos instintos humanos de agressão e autodestruição. Precisamente quanto a isso 

a época de hoje merecerá talvez um interesse especial. Atualmente os seres 

humanos atingiram um tal controle das forças da natureza, que não lhes é difícil 

recorrerem a elas para se exterminarem até o último homem. Eles sabem disso; 

daí, em boa parte, o seu atual desassossego, sua infelicidade, seu medo. Cabe 
agora esperar que a outra das duas “potências celestiais”, o eterno Eros, 

empreenda um esforço para afirmar-se na luta contra o adversário igualmente 

imortal. Mas quem pode prever o sucesso e o desenlace? (Freud, 19302010, p. 

79).    

 

Procede, pois, que somente a pulsão de vida é capaz de fazer frente à pulsão de 

morte, posto que, o “eterno Eros” é a força fundamental que, pela via das pulsões de 

autoconservação e das pulsões sexuais, concorre para a preservação do sujeito. Conquanto, 

quando essa força vital é suprimida (recalcada), cede espaço as formações do inconsciente 

e ao “eterno Thanatos”, a pulsão mortífera, força desrruptiva que tem como principal 

característica a compulsão à repetição. (Freud, 19202006). Na verdade, a repetição é uma 

característica das pulsões em geral; todavia, em se tratando da pulsão de morte, ela assiste 

a algo oposto ao princípio do prazer, a uma espécie de inércia do aparelho psíquico, aquilo 

que não deixa as coisas se encaminhar, os processos vitais se deflagrar, ou, para dar um 

exemplo clínico, o trabalho de análise progredir; impasse que Freud chamou de “reação 

terapêutica negativa”. (Freud, 19371974).  

Freud explica que, tal ocorrência, não rara na clínica, ocorre quando os mecanismos 

de defesa do eu se fixam às suas medidas defensivas, apegam-se aos seus modelos 

habituais de reação frente ao perigo, detectando-o ainda que ele não se verifique na vida 

real. (Freud, 19371974). Desse modo, uma possível recuperação poderia ser concebida 

pelo eu como uma nova ameaça, donde os mecanismos de defesa retornariam como 

resistência ao reestabelecimento do psiquismo, por conseguinte, à cura, tão logo, à análise. 

(Freud, 19371974). Segundo Freud, essa debilitação do eu tornaria o sujeito propenso a 

desenvolver novas neuroses, ou a permanecer no estado de transtorno psíquico do qual 

padece  como veremos adiante. Esse fenômeno, por sua vez, dar-se-ia em razão da 

poderosa e silenciosa ação da pulsão de morte sobre o psiquismo. Nas palavras do autor: 

 

Se representamos, na íntegra, o quadro que compõe os fenômenos do 

masoquismo imanente de tantas pessoas, a reação terapêutica negativa, bem 
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como a consciência de culpa dos neuróticos, então, não podemos mais sustentar 

a crença de que o evento psíquico é regido exclusivamente pela busca de prazer. 

Esses fenômenos apoiam de maneira inequívoca a presença na vida psíquica de 

um poder que, devido as suas metas, denominamos "pulsão de agressão ou 

destruição", a qual, derivamos da pulsão de morte originária, própria da matéria 

animada. (Freud, 19372007, p. 3357. Tradução nossa). 

     

À guisa de esclarecimento, urge informar que, quando trabalhamos o conceito de 

pulsão de morte no item 1.7, abstemo-nos de entrar em quaisquer discussões acerca de 

como ela foi recebida no meio psicanalítico; das críticas e reformulações que ela recebeu 

por parte dos pós freudianos  em especial, Lacan ; de como é possível ajustá-la a 

segunda tópica, bem como sobre se ela está mais para uma noção especulativa que para um 

fenômeno derivado diretamente da clínica  embora a clínica tenha auxiliado Freud a 

teorizar a seu respeito. Decerto, não foi por negligência que não o fizemos, mas sim, por se 

tratar de questões que, dadas as suas particularidades e complexidade, constituem um 

campo de pesquisa à parte, de modo que, escapam ao escopo desse trabalho.  

Portanto, reiteramos que, nesse item, de igual modo, não enfrentaremos tais 

discussões, dado que, o nosso propósito ao evocar o conceito de pulsão de morte nos 

referidos textos (Freud, 19302010; 19371974) era mostrar como Freud o vinculou à 

etiologia das neuroses e elucidar que tal empreendimento, em última análise, não incorreu 

em redefinições e redescrições do mecanismo do recalque, operador a partir do qual, 

elucidaremos a neurose de santidade. Isto posto, sigamos com o nosso raciocínio. 

Importa pontuar que, na obra Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna 

(19081976), Freud anteviu que, não é a aceleração dos tempos e as mudanças operadas na 

compreensão do laço social “em si” que suscitam o mal-estar que leva um sujeito ao 

consultório de um analista; mas sim, as inúmeras questões simbólicas que atestam sobre a 

sua história pessoal e depõem acerca de como se dá a articulação de seus afetos frente a 

ambivalência que marca a sua relação com o outro. Isso, a saber, é um dado antropológico 

atemporal. Portanto, talvez se engane quem pensa que, pelo fato de estarmos situados em 

um período histórico pós-revolução sexual  no qual o imperativo do gozo polariza a 

opinião pública no que tange ao exercício da sexualidade , a moral sexual recalcitrante 

não mais incida na vida de muitas pessoas. Decerto, não precisamos divagar para 

constatarmos o quanto as proposições de Freud acerca dos malogros psíquicos decorrentes 

do recalque são atuais.  

Consideremos, pois, algumas modalidades incomuns de espiritualidade praticadas 

por um considerável números de pessoas no âmbito religioso, tais como, o “namoro santo”, 
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a “escravidão mariana”, o cristianismo combativo defendido pela TFP (Sociedade 

Brasileira de defesa da Tradição, Família e Propriedade, composto por membros do alto 

escalão da sociedade burguesa), o autoflagelamento (inspirado nas predições de José Maria 

Escrivá, criador da Opus Dei), o celibato laico e correlatos. Tais tipos religiosos tem como 

principais características comuns o fundamentalismo, a disciplina “puritanista” e, 

especialmente, o rigorismo moral no que tange as questões sexuais, as quais, vinculam à 

ideia de pureza.  

A propósito, nas últimas décadas, autores como Silas Guerreiro (2006), Rosângela 

Angelin (2015), David.  M. Beaty (2014), Stefano Martelli (1995), dentre outros, voltaram 

as suas pesquisas para os impactos sócio-político-econômico-jurídicos e morais 

provocados pela presença desses grupos no espaço público contemporâneo, especialmente, 

os que comungam do ultraconservadorismo da TFP. O neopentecostalismo também foi 

incluído nesses estudos.  

Todavia, ao que nos toca, acreditamos que, a ocorrência de agremiações religiosas 

de caráter tão moralista em nossos tempos dá plausibilidade a nossa hipótese de que: o 

discurso religioso que nega a sexualidade ainda possui força o suficiente para introjetar em 

muitos indivíduos que professam a fé cristã a ideia de que, o caminho para a santificação 

implica, em sentido amplo, a interdição dos prazeres.  

Desse modo, atentando-nos às inúmeras subjetividades que compõe tais tipos 

religiosos, bem como ao ideário de santidade que constroem para si desde as restrições 

morais que lhes são impostas, sobretudo, a negação da sexualidade, presumimos que, aí, 

verifica-se algo semelhante aos fatores patogênicos desencadeadores das neuroses 

apontados por Freud. Com efeito, não é impróprio pensar que tamanha austeridade em 

relação ao campo dos desejos seja um indicativo de que o mecanismo de defesa do 

recalque esteja operando ativamente no imaginário psíquico do sujeito que aspira à 

santidade, por conseguinte, que o modo escrupuloso a partir do qual ele vivencia a sua fé, 

seja expressão sintomática do retorno do recalcado. (Freud, 19151980). Portanto, é 

exatamente isso o que nos leva a suspeitar que há algo de natureza “psicopatológica” nos 

atos religiosos praticados por “tal sujeito” que rompe os limites da razoabilidade de sua 

crença. Esse algo, a saber, é o que denominamos neurose de santidade e explicaremos a 

seguir.    

A neurose de santidade, ao contrário do que possa parecer, não diz respeito a uma 

nova nosografia clínica, muito menos a uma afecção psíquica que possua materialidade 

distinta dos demais tipos de neurose descritos por Freud. Tampouco, pretendemos 
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classificá-la stricto sensu como um tipo psicopatológico comparável a histeria, a fobia ou a 

neurose obsessiva. A melhor definição que podemos oferecer para a noção de neurose de 

santidade é que, trata-se de uma apresentação sintomática, na qual, a ideia de santidade, ou 

melhor, a representação daquilo que implica tal estado de vida, mostra-se na função de 

invólucro31 formal do sintoma neurótico. Nesse registro, o invólucro seria, pois, um 

dispositivo idealístico  aos moldes de uma Weltanschauung (Freud, 19331996), ou 

mesmo equiparável a um dossel sagrado32  que, na perspectiva da problemática em 

questão, envolve o sintoma, encobre-o, abraça-o, por assim dizer, conferindo-o um caráter 

religioso, por conseguinte, um sentido transcendente. Quanto ao formal, o termo alude 

aquilo que é da ordem da jurisprudência eclesiástica, como tal, relativo às leis que 

prescrevem sobre a conduta moral dos fiéis; apropriadas na incumbência de invólucro da 

sintomatologia neurótica.      

Com efeito, Freud jamais predicou com o termo santidade quaisquer uma das 

neuroses identificadas por ele. Ao declarar que a religião é análoga a uma neurose 

obsessiva universal (Freud, 19071996), o que ele fez foi salientar que, a dinâmica libidinal 

subjacente aos atos religiosos é equiparável ao sentido sexual implícito nos atos 

compulsivos de um neurótico obsessivo. Portanto, sublinhamos que, entre correlacionar as 

neuroses obsessivas à religião e vincular certa ideia de santidade às neuroses, há uma 

pequena diferença, sutil, ainda assim, verificável. Não obstante, isso não nos torna menos 

devedores das implementações conceituais freudianas relativas a etiologia das neuroses, 

posto que, é por meio delas que embasaremos o nosso argumento.  

Nesse sentido, ao anunciarmos a neurose de santidade como expressão da exigência 

do recalque  tendo em conta os três respectivos tempos que concernem a esse mecanismo 

de defesa: recalque primário, recalque secundário e retorno do recalcado (Freud, 

19151980; Nasio, 1999) , estamos considerando que, a santidade enquanto invólucro 

formal do sintoma pode ser descrita metapsicologicamente  sem pretensões estritamente 

clínicas  a partir do modelo da formação de compromisso, por conseguinte, do ganho 

secundário obtido pelo eu como resultado dessa operação.  

A respeito disso, iniciemos, pois, a nossa explicitação introduzindo a seguinte 

pergunta: “por que o eu, ao mesmo tempo em que se mostra forte o bastante para impedir o 

                                                             
31 Aquilo que serve para envolver; encobrir, acobertar, revestir. 
32 Dossel: 1- armação de madeira, geralmente forrada com seda, que encobre altares, tronos, etc. 2- pequena 

cobertura usada para proteger estátuas e púlpitos. (O) dossel sagrado: título de uma das principais obras do 

sociólogo da religião Peter Berg. (Berger, 2011). 
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acesso de uma representação desagradável à consciência, permite que a mesma retorne ao 

consciente na forma dissimulada de um sintoma” Deixemos que Freud nos responda com 

os seus próprios termos:       

  

Pode‑se dizer então, de maneira geral, que a pulsão, apesar do recalque, 

encontrou um substituto, mas um bastante atrofiado, deslocado, inibido, e que já 

não é reconhecível como uma satisfação. Quando essa pulsão substituta é 

concretizada não há sensação de prazer; em vez disso, tal concretização assume o 

caráter de coerção. (Freud, 19262014, p. 25). 

 

Na referida citação, Freud descreve em sucintas palavras o dispositivo da formação 

de compromisso. Sendo o sintoma uma satisfação substituta, isto é, a forma dissimulada de 

um conteúdo representacional recalcado, por seu turno, não reconhecível a nível consciente 

como sendo da ordem do princípio do prazer, ele não oferece riscos ao eu, tampouco 

levanta suspeitas ao supereu. (Freud, 19262014). Em razão disso, na manifestação de um 

sintoma, tanto os ideais do eu são preservados, quanto as pulsões do id “levadas a cabo”, e 

qualquer conflito que possa existir entre ambos, solucionado (em parte). 

Consequentemente, tal arranjo regula a economia libidinal e possibilita ao aparelho 

psíquico manter as quantidades de excitação a um nível mínimo, senão, o mais constante 

possível, a fim de assegurar a sua estabilidade  princípio da constância, leia-se, pulsão de 

morte (Freud, 19202006).  

Importa elucidar que, nessa operação, se por um lado, as pulsões do id são 

diretamente afetadas pelo trabalho do recalcamento, por outro, as mesmas ganham 

independência em relação ao eu para se articularem segundo as leis do psiquismo e 

retornarem disfarçadamente à consciência por meio das formações do inconsciente. 

Deveras, o processo desde o qual um desejo inconsciente recalcado se transfigura em um 

sintoma é algo que se realiza fora dos domínios do eu, exterior a ele, por assim dizer 

(Freud, 19262014). Em consequência disso, o eu, em seu afã de instância mediadora, 

reguladora e sintetizadora dos estímulos internos e externos que excitam o psiquismo, 

acaba incorporando o sintoma, tornando-o parte de si mesmo. Desde essa integração entre 

o sintoma e o eu é que podemos falar de um ganho secundário logrado pelo eu, proveniente 

das doenças psíquicas, nesse caso, das neuroses, e, de igual modo, da neurose de santidade. 

Ora, pois, ao propiciar que o sintoma permaneça no plano da consciência como forma 

substituta de uma pulsão recalcada, o eu, simultaneamente, protege o consciente das 

investidas pulsionais do id, mantém as representações originárias incômodas “inoperantes” 
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e evita o dispêndio de energia em novos recalcamentos. (Freud, 19262014). Todavia, o 

que é ganho para o eu, em muitos casos, torna-se um grande sofrimento para o sujeito, 

sofrimento esse, amiúde, experimentado como um gozo às avessas (Freud, 19202006), já 

que, o sintoma, tal qual a pulsão recalcada que lhe dá forma, exige satisfação constante  

repetição.  

Esse é o ponto crucial para que possamos elucidar a neurose de santidade desde a 

metapsicologia da formação de compromisso, posto que, tal incidência tem como principal 

característica a justaposição entre a afecção psíquica e o escrúpulo moral que a sanciona; 

isto é, uma aposição entre o sintoma neurótico e o ideado de santidade que o envolve e, de 

algum modo, o dota de sentido religioso. Aqui, a consciência escrupulosa do sujeito que 

almeja asceticamente a “perfeição dos santos” incorpora de tal maneira o sintoma que, uma 

conversão histérica, uma inibição fóbica, ou mesmo um ato obsessivo pode se apresentar 

como que indistinguível de certos fenômenos, pensamentos, práticas, ações e condutas que 

compõem o ideário de santidade que ele construiu para si.  

Nesse ínterim, apropriemo-nos das palavras de Fiori e Goff para oferecermos um 

esboço geral de como se dá o enlaçamento entre o sintoma e a representação religiosa que 

o formaliza: 

 

De um lado, a consciência escrupulosa é consciência delicada e meticulosa que 

se apaixona por perfeição cada vez maior, de outro, o escrúpulo marca a entrada 
da consciência moral em sua condição patológica. A pessoa escrupulosa fecha-se 

no labirinto dos mandamentos; a obrigação adquire caráter enumerativo e 

acumulativo, que contrasta com a simplicidade e a sobriedade do mandamento 

de amar a Deus e aos homens. A atitude do escrupuloso leva à visão “jurídica” 

da ação e à ritualização quase obsessiva da vida cotidiana, causa e efeito ao 

mesmo tempo da perversão do conceito de obediência; volta-se à “escravidão da 

lei”, descrita por São Paulo (Rm, 7). (Fiores; Goffi, 1989, p. 922).  

 

Com efeito, o eu do sujeito que idealiza a “pureza santa”, insuflado pelo supereu  

pela sua consciência moral escrupulosa que o aponta o que ele deve ou não ceder no campo 

das pulsões desejantes (Freud, 19232011a) ,  a fim de alcançar a excelência de conduta 

que ateste sobre a autenticidade de sua santidade, nega os seus afetos e recalca as 

representações pulsionais provindas do id que lhe causam incômodo. (Freud, 19232011a). 

Doravante, tais afetos se reorganizam no plano do psíquico e retornam à 

consciência em forma de sintoma, obtendo uma satisfação pulsional substituta (Freud, 

19151980). Esse tramite, por sua vez, soluciona o conflito existente entre os ideais 
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narcísicos do eu e as pulsões intoleráveis do id, ou seja, entre a censura e o desejo. (Freud, 

19262014).  

Por fim, o eu incorpora o sintoma sob o involucro formal da santidade, e a partir de 

então, efeitos se produzem no modo de atuação do sujeito, neste caso, do aspirante ao 

“estado de perfeição”, e ainda que tal modo, de acordo com o trâmite da formação de 

compromisso, mostre-se consideravelmente sintomático, o seu quadro psiconeurótico, de 

alguma forma, acaba sendo justificado, ou melhor, legitimado, dado que o mesmo, ante 

muitos aspectos, ajusta-se ao imaginário de santidade apregoado pelo ascetismo33 religioso. 

Disso, temos o perfil do neurótico de santidade: um sujeito que, quanto mais santificado se 

apresenta, revela maior esforço no psiquismo de conter a pulsão de Eros em suas 

expressões sexuais, posto que, mal sucedido em seus recalques, resigna-se nas parcelas de 

satisfação que o sintoma lhe oferece e, por vezes, o mecanismo da resistência o leva a uma 

indisposição de renúncia do sintoma, porquanto a neurose o protege do conflito. (Freud, 

19262014). 

Nesse ponto, importa esclarecer que, a neurose de santidade não se refere à 

incidências psicopatológicas que possam ser aplicadas indistintamente a todas as pessoas 

que praticam a religião, ainda que as mesmas articulem os seus desejos em comum acordo 

com aquilo que a moral religiosa as sujeita. Decerto, seria pretencioso, senão, indelicado 

de nossa parte sintomatizar irrefletidamente a conduta de inúmeros fieis que, 

reconheçamos, de maneira honesta se esforçam por viver uma vida íntegra, e veem no ideal 

de santidade um oportuno caminho para tal efetivação. A esse propósito, lembremos que o 

próprio Freud (19081976) admite ser possível transformar aquilo que é da ordem da 

pulsão sexual em algo dessexualizado por meio da sublimação, isto é, mediante o 

redirecionamento da libido para outras finalidades que não as sexuais, tais como, a 

produção artística, cultural ou intelectual. Outrossim, a santidade compreendida como um 

caminho de aprimoramento humano, pode ser incluída no bojo de tais produções. 

Além disso, devemos ter em consideração que, do ponto de vista da estrutura 

clínica, a neurose é um dos modos possíveis de se fazer sujeito na linguagem com o outro. 

                                                             
33 O ascetismo diz respeito a doutrina filosófica ou de fé que se pauta pela ascese. Ascese significa 

propriamente exercício, e, em sua origem, indicou o treinamento dos atletas e as suas regras de vida. Com os 

pitagóricos, os cínicos e os estoicos, essa palavra começou a ser aplicada à vida moral na medida em que a 

realização da virtude implicava limitação dos desejos e renúncia. O sentido de renúncia e de mortificação 

tornou-se predominante na Idade Média, onde significou (para os cristãos) a mortificação da carne e a 

purgação dos vínculos com o corpo”. (Abbagnagno, 2007, p. 83). Ainda hoje, associa-se a ascese ao 

sofrimento, a negação, ao despojamento, ao sacrifício ao desprezo de si, por conseguinte, a anulação da 

própria subjetividade. Para muitos, o caminho da santificação implica tais práticas e estados de vida.    
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Tal estrutura, por sua vez, organiza-se a partir do Complexo de Édipo, momento de 

separação, socialização e apropriação, desde o qual, o sujeito é posicionado de uma 

determinada maneira frente ao seu desejo (Freud, 19241996; Lacan, 1957-19581999). 

Nessa perspectiva, a neurose se caracteriza pelo retorno “no simbólico”  nas formações 

do inconsciente: sonhos, chistes, sintomas  daquilo que, de igual modo, foi negado 

(recalcado) nesse registro, em virtude da castração, “também simbólica”  a inscrição do 

Nome-do-Pai, a introjeção da Lei que barra o gozo, ao mesmo tempo em que, deixa o lugar 

vazio para que o desejo possa circular (Lacan, 1957-19581999). Nesse ponto, a condição 

neurótica faria as vezes de tamponar o vazio deixado pelo objeto de satisfação então 

perdido pelo infans  o objeto impossível ao desejo, porque, incestuoso (Lacan, 1957-

19581999).  

Por esse ângulo, ao invés da neurose denotar uma doença, ela aponta para uma 

modalidade peculiar de constituição da subjetividade  tais como seriam a psicose e a 

perversão, a depender do desenrolar da trama edipiana (Freud, 19241976; Lacan, 1957-

19581999). Assim, pode-se dizer que o neurótico santo é aquele sujeito que “inventou” 

um jeito particular de ser, estar e se relacionar consigo mesmo e com o mundo (o outro) a 

partir das experiências afetivas que realizou ao longo de sua vida (especialmente na 

infância), em conformidade com os seus referenciais religiosos; e nisso, não haveria nada 

de anormal. Deste modo, a santidade presumida à guisa de uma montagem neurótica que 

apresenta certos aspectos psicopatológicos, diz de uma organização psíquica cuja 

especificidade se faz mostrar nos detalhes.        

A fim de lançar luz à questão, comecemos por nos reportarmos ao dilema 

enfrentado por São Paulo relatado na Carta aos Romanos, a saber; não faço o bem que 

quero, mas pratico o mal que eu não quero (Rm 7, 19). Desde um olhar psicanalítico, 

concerne dizer que, tal impasse teria sido melhor articulado se o Apóstolo não tivesse 

atribuído a outrem a causa de sua frágil obstinação para o bem. Com efeito, ao proferir, 

[...] se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim 

(Rm 7, 20), o Santo atesta a sua incapacidade (dificuldade) de se responsabilizar pelas suas 

“más ações” (discernir sobre o mal que, por disposição própria, viesse a praticar), e 

deveras, não poderia fazê-lo, dado que, aquela altura, o seu eu narcísico se encontrava 

inflacionado pelos elevados ideais da santidade.  

Conquanto, retórica teológica à parte, mal sabia Paulo  ou bem sabia, mas preferiu 

(escolheu inconscientemente) negar, desmentir  que as inclinações concupiscentes pelas 
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quais acreditava estar sendo governado  as pulsões  eram inerentes a sua própria 

condição desejante. Nesse ponto, por sinal, o inconveniente não seria propriamente o 

recalque, até porque, como vimos, esse mecanismo se trata de uma operação 

imprescindível à constituição da subjetividade (Freud, 19241976; Lacan, 1957-

19581999), além do que, Freud assente que algumas pulsões precisam ser refreadas para 

que o laço social seja possível. (Freud, 19302010). Aqui, o problema diz respeito a como 

São Paulo compreende a noção de pecado e o associa projetivamente a determinados tipos 

sociais. Vejamos: Não vos iludais! Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, 

nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames [noutra tradução, lê-se os 

afeminados] herdarão o Reino de Deus. (1Cor 6, 9-10). Por essa razão, ele exorta aos 

cristãos, [...] com tal homem [tais sujeitos] não deveis nem tomar refeição. (1Cor 5, 11).  

 A respeito disso, é curioso que a maioria dos adjetivos usados pelo Apóstolo para 

se referir aos pecadores  os perversos na época de Freud (19052016a; 19081976)  

pertençam ao campo semântico da sexualidade. Não obstante, isso não nos impressiona, 

visto que, a sexualidade sempre foi considerada uma pedra de toque tanto pela Igreja 

quanto pela Sociedade, aliás, por razões históricas e culturais que não se justificam, senão, 

pelo exercício do poder e do controle. (Morano, 2003).  

Porquanto fizemos essa breve alusão a doutrina moral paulina  que em seus pontos 

fundamentais ainda se encontra na base da moral eclesial moderna; posto que a Igreja, não 

raro, prescinde de interpretações mais adequadas provenientes do âmbito da teologia moral 

, teremos melhores condições de avançar com a nossa discussão, por conseguinte, 

implementarmos uma caracterização geral da neurose de santidade, bem como verificar 

com qual “roupagem” fenomenológica se apresentam certas expressões sintomáticas as 

quais associamos a essa noção.  

Nos textos Atos obsessivos e práticas religiosas (19071996) e Moral sexual 

civilizada e doença nervosa moderna (19081976), Freud descreve algumas sujeições que 

se coadunam perfeitamente a “neura santa”, tais como, a compulsão a ritos e a orações; o 

fanatismo religioso, o excesso de escrúpulo e a continência sexual. À suscita “descrição” 

freudiana, acrescentamos as seguintes disposições: intolerância ao diferente; homofobia e 

misoginia34  modalidades de preconceito que são reforçadas, senão, encorajadas por 

discursos religiosos heteronormativos e de cunho patriarcal ;  fiscalização da sexualidade; 

                                                             
34 Misoginia diz respeito ao sentimento de aversão, desconfiança, ódio ou desprezo por mulheres. Quanto ao 

que se denomina misoginia internalizada, trata-se da internalização, prática e reforço de crenças misóginas e 

machistas por mulheres contra si mesmas e outras.    
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dificuldade de manifestar gestos espontâneos de carinho e afeto; autodesvalorização e 

reatividade à pensamentos, ideias e ações que não estejam em conformidade com a moral 

sexual religiosa  neurastenia da fé, por assim dizer.  

Uma vez mais, urge ratificar que, a neurose de santidade, desde a perspectiva a qual 

a propomos neste estudo, não possui substrato distinto das neuroses clássicas nosografadas 

por Freud (18941996). Deste modo, ela pode se verificar tanto na histeria, quanto na fobia 

eou nas ideias obsessivas. Isso porque, sendo a santidade um invólucro, ela se constitui 

uma espécie de segunda camada do afeto recalcado, isto é, o encobrimento do sintoma que 

disfarça o conteúdo representacional afetado pelo recalque; o que se pode verificar no 

diagrama a seguir: 1- pulsão recalcada  2- sintoma que recobre (substitui) a pulsão  3- 

representação religiosa que envolve o sintoma e o legitima. Portanto, em última análise, a 

santidade não se trata propriamente do retorno do recalcado, mas sim, do ideário religioso 

que empresta as suas cores (características) as formações do inconsciente. 

Assim, ao elencarmos a compulsão à oração como sendo uma das expressões 

sintomáticas concernentes a neurose de santidade, não anunciamos algo distinto da neurose 

obsessiva, apenas elucidamos que, o imaginário psíquico religioso é um lócus no qual ela 

pode se manifestar, e não raramente o faz (Freud, 19071996); com a diferença de que, 

nesse ponto, a ritualidade particular desenvolvida pelo obsessivo não é apenas análoga ao 

cerimonial sagrado, mas possui caráter intrínseco de religião. A este lugar, a Religio não 

protege o sujeito do desencadeamento de uma neurose  como Freud chegou a considerar 

em alguns casos (Freud, 19272011) , ao contrário, seria ela a sua própria causa e efeito, 

posto que, por um lado, sugere o recalque no ato mesmo de apresentar um ideal de conduta 

que seja padrão para todos os fiéis, que, como tal, implica certo tipo de cerceamento em 

torno do princípio do prazer; por outro, atribui dignidade religiosa a alguns sintomas que, a 

partir de então, passam a se confundir com determinadas práticas e vivências religiosas 

tidas como autênticas  trejeitos como gestos santos; delírios como êxtases; dissociações 

como arrebatamentos, assim por diante. 

         De igual modo, ao aludirmos à intolerância ao diferente, à homofobia, à 

misoginia e à fiscalização da sexualidade como expressões sintomáticas correlacionadas a 

“neurose santa”, o fizemos tendo em vista os aspectos topológico, econômico e dinâmico 

das neuroses de defesa, bem como considerando as suas particularidades na primeira e 

segunda tópica. Subjaz a tais disposições a hostilidade demonstrada por certos religiosos 

que, às voltas com o recalque, intransigentes no que tange aos preceitos morais e 
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inflamados pelo narcisismo das pequenas diferenças (Freud, 19212011), projetam no 

campo do outro – o índio, o negro, o transexual, o homoafetivo, “as mulheres35” e demais 

alteridades  os desejos e as frustrações que são conflituosas para si. 

Portanto, esses fiscalizadores da sexualidade alheia costumam “histerizar”, erotizar 

e criminalizar quaisquer modos de expressão da outridade, ao mesmo tempo em que, 

sentem-se ameaçados por eles, uma vez que, tais modos evocam às suas próprias fantasias 

e inconsistências sexuais. Em razão disso, esses sujeitos tomam “aquele que não é 

espelho”, o “estranho-familiar”, por assim dizer, como alguém a ser evitado, confrontado, 

ou, em casos extremos, eliminado do convívio coletivo, posto que, a diferença lhes causa 

medo, repulsa e ódio. Aqui, verificam-se, pois, alguns elementos análogos as sintomáticas 

da fobia e da histeria  medo, repúdio, objetivação, erotização , interpostos pela pulsão de 

morte   desejo de violência  que lhes empresta traços de perversão (Freud, 19232011a) 

 e perigosamente, justificados pelo invólucro da santidade; porquanto esse dispositivo 

suporta em igual proporção o amor e o ódio; embora a prédica evangélica seja somente a 

do amor.  

Quanto a dificuldade de manifestar gestos espontâneos de carinho e afeto  aqui, 

associamos a autodesvalorização e a reatividade a pensamentos, gestos e ações que não 

estejam em conformidade com a moral religiosa ; temos a ponderar que, em muitos casos, 

o neurótico de santidade é aquele que declara amar a todos, mas na íntegra, não ama a 

ninguém, quiçá, nem a si mesmo. Ora, pois, o suposto universal do qual pende o seu 

sentimento, por vezes, não toca a espontaneidade, a concreteza e a afetividade que o amor 

exige. Seus gestos de afeição são quase sempre acanhados, tímidos, inibidos; ao passo que, 

podem ser correlacionados ao fenômeno psíquico que Freud denominou “as limitações das 

funções do eu” (Freud, 19262014). A respeito disso, ele explica que:  

 

Quando o Eu é solicitado por uma tarefa psíquica particularmente difícil, como, 
por exemplo, um luto, uma enorme supressão de afeto, ou a necessidade de 

refrear fantasias sexuais que emergem continuamente, ele se empobrece de tal 

forma, no tocante à energia disponível, que tem de reduzir seu dispêndio em 

muitos lugares simultaneamente, como um especulador que imobiliza seu 

dinheiro nos seus empreendimentos. Um exemplo instrutivo dessa forte inibição 

geral de curta duração eu pude observar num doente obsessivo que, em situações 

que claramente deveriam produzir uma explosão de raiva, sucumbia a uma 

fadiga paralisante que durava um ou vários dias. A partir daí deve ser possível 

encontrar uma via para compreender a inibição geral que caracteriza os estados 

                                                             
35 Mulheres no plural denota a singularidade irredutível da figura feminina, singularidade esta que não se 

define pela representação fálica, tampouco pelo modelo de feminilidade sustentado pelo patriarcalismo; razão 

pela qual, uma mulher pode ser tida como subversivamente diferente por outra – misoginia internalizada.     
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de depressão, incluindo o mais grave deles, a melancolia” (Freud, 19262014, p. 

19). 

 

Importa esclarecer que, embora a inibição e o sintoma possuam os seus estatutos 

particulares e obedeçam a mecanismos psíquicos distintos, ambos estão intrinsecamente 

relacionados nas neuroses, donde Freud reputa que também uma inibição pode ser um 

sintoma. (Freud, 19262014, p. 14). Haja vista o paradigmático caso pequeno Hans, no 

qual, um menino de cinco anos de idade, após o nascimento de sua irmã caçula, desenvolve 

uma zoofobia histérica  medo de cavalos  que o inibe a sair de casa. (Freud, 19091976). 

Desse modo, não é impertinente considerarmos a inibição afetiva uma das expressões 

sintomáticas da neurose de santidade.     

Ademais, é sobremaneira oportuno que o mestre de Viena tenha associado o amor 

às pulsões sexuais, por conseguinte, aos objetos aos quais elas se destinam. Segundo 

Freud: 

 

O amor [...] [...] é originalmente narcísico, depois passa para os objetos que 

foram incorporados ao eu ampliado e expressa então esforços motores do eu em 

direção a esses objetos que são fontes de prazer. O amor se conecta estreitamente 
com o exercício das futuras pulsões sexuais e, quando a síntese delas tiver se 

completado, passará coincidir com o todo da vertente sexual. (Freud, 19152004, 

p. 161).  

 

Tais considerações são bastante propícias à discussão em questão. A partir delas, 

Freud não apenas demonstra a impossibilidade de se falar de amor sem remetê-lo a um 

objeto, bem como de o desvincular da dimensão da sexualidade; mas também, anuncia que 

o amor humano não se constitui com base na imediatez do amor universal; posto que, pela 

via das pulsões, ele percorre um complicado caminho que envolve ímpetos, ambivalências 

e contradições, até se tornar o oposto do ódio. 

Decerto, o referido “todos”, pode ser tomado como objeto de amor (satisfação) pelo 

neurótico de santidade, como que numa tentativa inconsciente de realizar mediante a 

sublimação religiosa o gozo pleno, absoluto  mítico  atribuído ao Pai da horda primeva. 

(Freud, 19132013). A questão é que, o “todos”, trata-se de uma abstração, uma 

generalização, um “ente” vazio incapaz de denotar os objetos em sua singularidade, 

portanto, não existe, senão, na fantasia do sujeito; e não haveria problema em sê-lo, não 

fosse o seu “devaneio santo” de que, em Deus, é possível amar a todos.  

Com efeito, a estratégia de recorrer a ideias totalizadoras, tais como o “Ser”, 

“Deus”, ou qualquer outra do gênero, ao mesmo tempo em que alude a algum tipo de 
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renúncia pulsional, remete a um certo investimento libidinal, sublimado por rearranjos 

edípicos mais ou menos fortúnios; e Freud deixou isso claro ao analisar o fenômeno 

religioso; tanto na perspectiva da neurose (Freud, 19071996; 19132013; 19392014); 

quanto na ótica da realização de desejos (Freud, 19272011; 19301978; 19331996). 

Dessarte, o amor universal entendido como uma instância que, de tão sublime, é capaz de 

oferecer ao ser humano satisfação absoluta, por conseguinte, inteireza e plenitude, pode se 

tratar de uma ilusão  de um construto do desejo  assim como o é a religião que o prega. 

(Freud, 19272011).  

Porquanto, embora esse pretenso sentimento uniforme seja uma ilusão, não se pode 

negar que, trata-se de uma insigne formação de compromisso, de um nobre sintoma, por 

assim dizer, dado ao elevado ideal humano que comporta. Inclusive, Freud chega a 

concordar que o caminho do amor universal pode servir ao sujeito como proteção à perda 

de seu objeto de amor, bem como às oscilações e decepções provocadas pelo amor genital. 

(Freud, 19302010). Não obstante, ele não tarda em objetar que, Um amor que não escolhe 

parece-nos perder uma parte do seu valor, ao cometer injustiça com o objeto. Além disso, 

nem todos os humanos são dignos de amor. (Freud, 19302010, p.42). 

A esse propósito, vale dizer que nem Jesus foi tão pretencioso ao preconizar o 

mandamento do amor. Ao exortar aos seus discípulos que amassem a Deus sobre todas as 

coisas, ele acrescentou: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. (Mc 12, 31). Ora, pois, 

nesse ponto, não se trata de amar a todos em Deus, mas sim, de potencializar a capacidade 

de fazê-lo amando alguns poucos, da maneira mais humana possível, por isso, o parâmetro 

deveria ser eles próprios.  

Essa questão atesta-nos sobre a existência de uma alteridade irredutível concernente 

ao próximo, e que, por sua vez, impossibilita-nos de nos identificarmos com o outro para 

além de nossa própria imagem projetada nele. Ora, pois, a condição a partir da qual 

estamos sujeitos a amar é a de que, o nosso ideal de eu, em alguma medida, seja 

compartilhado com o outro, o que significa dizer que, a este lugar, o que denominamos 

altruísmo acaba por se converter em egoísmo. Ademais, nessa forma de amor, supõe-se 

haver um saber universal sobre o que é bom para o outro. Em razão disso, a prediga do “eu 

quero o teu bem” passa a repousar sobre a preleção do “eu sei o que é bom para ti”, posto 

que, quem ama o próximo, ama-o como a si mesmo. (Julien, 2010). Nessa perspectiva, em 

nome do predito saber universal que se justapõe ao discurso religioso adotado pelo sujeito, 

procura-se submeter o outro a vontade alheia, a uma obediência determinada pelo “bem 
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maior”, por assim dizer; “bem maior” esse regulado não por uma razão universal  como 

se pretende , mas sim, por uma universalização narcísica do eu. (Rosário, 2014). 

A vista disso, porquanto o eu é um precipitado de investimentos objetais 

abandonados (Freud, 19232011a), pode-se supor que, o que ele ama em si mesmo nada 

mais é que os objetos exteriores que foi capaz de introjetar e, subsequentemente, projetar 

narcisicamente no outro; o que ele preserva na consciência é aquilo que o outro lhe 

emprestou como valor; e, paradoxalmente, o que ele despreza em si é aquilo que melhor o 

define como sujeito: o desejo; sem o qual, os próprios ideais narcísicos do eu não poderiam 

se sustentar. Desde essa negação fundamental é que o neurótico santo pode vir a 

desenvolver uma espiritualidade pautada na autodesvalorização; atitude essa que, a saber, 

encontraria respaldo em predigas dos tipos: É necessário que ele cresça e eu diminua. (Jo 

3, 30); [...] Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. 

(Mt 16, 24); Estreita, porém é a porta e apertado o caminho que conduz a vida. (Mt 7, 13); 

Muitos católicos não se humilham mais. Qual o único caminho que o Sangue de Jesus usa 

para limpar este lodo no coração? (Lettieri, 2009)36; dentre outras.     

Com efeito, não haveria grandes Santos e Santas sem desejo ou libido. Todavia, o 

discurso religioso insistiu tanto em afirmar o seu contrário que, possivelmente, tais homens 

e mulheres se alienaram daquilo que eles tinham de melhor a oferecer a Deus, ao próximo 

e a si mesmos. Isso, por sua vez, explica porque tais sujeitos se mostram tão reativos para 

com as tidas “coisas do mundo”  pensamentos, sentimentos, gestos e ações discordantes 

com certas exigências postas pela moral sexual cristã  a seu ver, “avessas as coisas de 

Deus”.  

Nesse sentido, a título de ilustração, é provável que o popular Francisco de Assis 

não tenha se dado conta de que o maior gesto de santidade realizado por ele não foram as 

severas autopunições e privações que impusera a seu corpo  o que muitos neuróticos de 

                                                             
36 Padre Roberto Lettieri foi o fundador da Toca de Assis (1994); “Comunidade de vida católica” inspirada 

na figura de São Francisco e de caráter carismático que tem como principais características a estética 

medieval, o ascetismo extremo, a ênfase no sofrimento corporal e a caridade aos pobres. Seus membros 

trajam hábitos de tecidos rústicos; alguns são desprovidos de calçados; os rapazes apresentam tonsura  estilo 

tradicional de corte de cabelo usado por religiosos católicos no passado que deixa apenas uma auréola de 

cabelos em torno da cabeça  e as moças usam véus. No campo pastoral (social), seus integrantes atuam 

junto aos moradores de rua, prestando-lhes diversos auxílios. (Portela, 2000). Em 2009, Padre Roberto foi 

afastado da liderança da Comunidade e teve o seu estado clerical suspenso pela Santa Sé. Segundo rumores, 

ele estaria envolvido em casos de pedofilia. Essa notícia não foi confirmada oficialmente pela Igreja que, 

ainda hoje, mantem o caso sob sigilo.  
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santidade reproduzem mimeticamente, haja vista os “crucificados das Filipinas37” ; mas 

sim, a impensável atitude de investir a sua libido num beijo selado em um dos personagens 

mais repudiáveis de sua época: o leproso. Esse episódio, por sua vez, marcou 

decisivamente o seu processo de conversão.  

Entrementes, no cerne das discussões em torno da temática do amor, Freud 

reconheceu os méritos do “Santo de Assis”, ainda que, em uma breve citação; vejamos: 

Nessa utilização do amor para o sentimento interior de felicidade, quem mais avançou foi 

talvez são Francisco de Assis. (Freud, 19302010, p. 42).   

De qualquer forma, fato é que, se o excessivo recalque da sexualidade e a supressão 

dos afetos realmente tornassem as pessoas mais santas, mais humanas, mais felizes, por 

assim dizer, elas não sofreriam tanto. Não obstante, uma vez que o estado neurótico 

implica um ganho secundário para o sujeito, não importa que o eu, ao procurar se defender, 

volte-se contra si mesmo. Deveras, não há nada melhor para atestar a “pobreza 

fundamental” do ser humano que a evidência de que ele possui uma estrutura subjetiva 

cindida [spaltung  cisão do eu] e conflitiva (Freud, 19382007), razão pela qual, o eu nem 

sempre coincide com aquilo que o sujeito é.       

Isto posto, uma vez mais, importa deixar claro que, antes de tudo, o neurótico de 

santidade padece de neurose, e experimenta no corpo e na alma (mente) os dessabores que 

tal transtorno psíquico incrementa em termos de medo, angústia, ansiedade, dentre outros 

afetos. Desse modo, a questão que se nos apresenta é saber de qual tipo de neurose se trata. 

Em termos gerais, se o sujeito converte o gozo inconsciente intolerável num sofrimento 

corporal, ele é um histérico; se ele desloca o gozo inconsciente e intolerável para um 

sofrimento do pensar, ele é um obsessivo; e se ele projeta o gozo intolerável para o mundo 

externo e o cristaliza em um objeto ameaçador, ele é um fóbico; donde obtemos a síntese: 

[...] o gozo intolerável se converte em distúrbios do corpo na histeria, desloca-se para um 

desarranjo do pensamento na obsessão, e se expulsa, voltando imediatamente como um 

perigo externo, na fobia. (Nasio, 1991, p. 21).  

Por fim, se a todas essas defesas utilizadas pelo eu forem agregados um valor 

simbólico-religioso que, de algum modo, empreste-lhes um motivo, dê-lhes uma razão de 

ser, faça-lhes justiça, autoriza-lhes, por assim dizer, então, teremos um quadro de neurose 

                                                             
37 “Crucificados das Filipinas” refere-se a um grupo de devotos católicos filipinos que nas sextas-feiras 

santas realizam um sangrento ritual de crucificação para recordar o sofrimento de Cristo. A Igreja católica se 

opõe a esse tipo de rito.     
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de santidade, no qual, a recíproca será verdadeira entre o invólucro que “santifica” o 

sintoma e o sintoma que “patologiza” a santidade.         

Urge reiterar que, por detrás dessa série de sintomas que elencamos se escondem 

modos singulares de ser, narrativas em primeira pessoa, histórias pessoais marcadas por 

encontros e desencontros, amores e ódios, enlaces afetivos bem eou mal sucedidos, enfim, 

tramas e dramas que, por mais particulares que sejam, atestam sobre algo inerente à 

condição humana. Inclusive, é nesse sentido que Dunker argumenta que: 

 

[...] um sintoma é um fragmento de liberdade perdida, imposto a si e aos outros. 

Por isso, há algo que concerne a todos, de maneira universal, em cada uma das 

formas particulares de sofrimento. (Dunker, 2015, p.31).  

  

Assim, desde o olhar diagnóstico da psicanálise, deve-se ter claro que, em última 

análise, o que imprime caráter patológico aos referidos sintomas sancionados pelo ideal de 

santidade não é a simples inversão daquilo que, no campo biomédico, convencionou-se 

chamar de normalidade (Dunker, 2015); mas sim; a maneira a partir da qual o sujeito banca 

tais sintomas em sua vida, neles se implica, e, especialmente, o grau de sofrimento que 

estes acarretam a si e aos outros.  

Nesse ponto, é de suma importância acentuarmos o aspecto da alteridade, pois a 

neurose entendida nesses termos é por definição um modo de subjetivação que se constitui 

com base na relação; ao passo que, não foi sem razão que, desde muito cedo, Freud intuiu 

que “transferência” e “defesa” seriam bons termos para designá-la. Ora, pois, onde há 

transferência, há repetição de modelos de relações anteriores (Freud, 19121976), e onde 

há defesa, há desejo remetido ao outro que pulsa e pede satisfação, mas não é reconhecido 

como tal; sendo, por isso, negado, recalcado. (Freud, 18941996b).   

Não obstante, dado que, o recalque é um mecanismo de defesa suscetível a falhas, o 

“neurótico santo” se encontra em constante rota de colisão com os seus afetos. Isso se dá, 

ora pela formação de compromisso que o autoriza a satisfazer o seu desejo por meio do 

sintoma; ora pelas novas investidas pulsionais que exigem dele outras manobras de 

recalcamento, ou ainda, pelas próprias pulsões que não se submetem às exigências do 

recalque e se satisfazem em ato. A propósito, é desde esse ponto de vista que Freud 

questiona em que medida a moral civilizada vale o sacrifício que impõe ao sujeito, já que 

estamos ainda tão escravizados ao hedonismo a ponto de incluir entre os objetivos de 

nosso desenvolvimento cultural uma certa dose de satisfação da felicidade individual. 

(Freud 1908/1976, p. 186).  



106 
 

 
 

Conquanto, a satisfação pulsional em ato constitui um duro golpe no narcisismo do 

neurótico santo, já que, tal “deslize”, por assim dizer, põe em xeque o seu estado de 

santidade. A vista disso, para resolver tal impasse, o mesmo apanágio eclesiástico que 

impõe aos fiéis restrições no campo da sexualidade, também prevê como remédio 

espiritual aqueles que fracassarem na árdua tarefa da “vida reta”  porque inevitavelmente 

vão fracassar  os Sacramentos da Penitência e da Eucaristia, bem como o 

desenvolvimento de uma piedade fundamentada na figura de Maria (a virgem por 

excelência) e nos exemplos ascéticos dos Santos (CONGREGAÇÃO PARA A 

DOUTRINA DA FÉ, 1975); muito embora, a angústia e a culpa permaneçam a atormentá-

los. Em suma, o neurótico santo se vê dentro de um círculo vicioso do qual é incapaz de 

escapar, ou não se autoriza a fazê-lo, porque, de algum modo, goza nesse lugar de 

submissão  que também o permite submeter aos outros, como vimos acima.  

Com efeito, o neurótico de santidade encontra na ilusão religiosa (Freud, 

19272011) muitos subterfúgios para lidar com as suas questões afetivas. Para satisfazer as 

suas obsessões e apaziguar a sua culpa, ela lhe oferece ritos e cerimoniais (Freud, 

19071996). Para suprir a sua demanda de proteção e amparo, a ilusão religiosa lhe 

concede um Pai protetor. (Freud, 19272011). Para lidar com as suas pulsões sexuais, ela 

lhe apresenta um Pai castrador, ao qual ele ama e odeia, com o qual se identifica, mas, 

sobretudo, teme. (Freud, 19132013). Por fim, para dar “melhor” desfecho a trama 

edipiana, ela lhe brinda com a distinta figura de Maria, a jovem mãe que não foi “violada”, 

porque recebera de Deus o “atributo fálico” para conceber virgem  o logos spermatikos 

(Justino, 1954) , tornando-se, pois, espelho de santidade e modelo dos castos. 

(Temporelli, 2010).  

Deveras, Maria é aquela que se pode amar sem rivalizar com o Pai (Deus), posto 

que, ela não é efetivamente o seu objeto de desejo  embora, do ponto de vista teológico, 

Maria seja uma figura imprescindível na economia da salvação. (Murad, 2012). Desse 

modo, não é arbitrário supor que a Tota Pulchra38 se revela uma promessa de gozo tanto 

para os homens, que não encontram o obstáculo do Pai para redirecionarem a ela o seu 

amor libidinal, quanto para as mulheres que, de algum modo, podem se identificar com ela, 

dado que, a mesma possui a “potência fálica” que falta as demais figuras maternas. (Freud, 

19241976).  

                                                             
38 Tota Pulchra: toda pura; sem mancha (sem pecado). Título atribuído a Virgem Maria.   
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Entretanto, importa dizer que, a noção de que Maria não é o sexo faltoso, mas sim, 

a mulher plenificada, Cheia de Graça (Lc, 1, 28), empoderada, por assim dizer, não a 

poupou de ser dessexualizada pelas mentes piedosas (neuróticas) dos padres da Igreja que 

sempre acentuaram o “mérito” da virgindade em detrimento da concepção extraordinária. 

(Temporelli, 2010). Doravante, desde o ideal de gênero simbolizado pela Virgem Santa, 

criou-se um estereótipo feminino que reuniu tudo aquilo que se espera das mulheres em 

termos de conduta, a saber, devoção à família, subordinação aos homens, subserviência, 

passividade sexual, renúncia e sacrifício. (Barcinski; Capra-Ramos; Weber; Dartola, 2013). 

A propósito, essa é a razão pela qual muitas feministas tem resistência a figura de Maria.  

De qualquer modo, posto que a referida “potência fálica” da Virgem, em última 

instância, não traz qualquer apelo sexual, a espiritualidade mariana se presta às exigências 

do retorno do recalcado; afigurando-se, pois, junto com a figura do Pai, uma atrativa 

formação de compromisso que arrebanha inúmeros fiéis, sobremaneira, os neuróticos 

santos que; a fim de preservarem os seus ideais narcísicos de santidade, alienam-se acerca 

de seus próprios desejos. 

Ao criar uma sinonímia entre o desejo e o mal, a moralidade do terror a sexualidade 

forja nos sujeitos uma consciência moral  supereu  incapaz de tolerar formas outras de 

afeto, bem como a força criativa da pulsão de Eros na busca por formações de 

compromisso mais interessantes que a miséria neurótica. Por conseguinte, alguns 

postulantes a vida santa  no geral, os mais piedosos  fabulam para si um mundo habitado 

por “anjos e demônios”, no qual, tanto as possibilidades quanto as impossibilidades 

desejantes inerentes a condição humana não são devidamente legitimadas.   

Doravante, porquanto os desejos sempre implicam o conflito e aludem a algo 

recusado pelo sujeito (Lacan, 1999), a estratégia usada pelos neuróticos de santidade para 

abdicarem dos mesmos é relega-los a um outro; nesse caso, a um outro mais radicalmente 

outro que o seu semelhante, e é então que entra em cena a figura do diabo como porta voz 

do desejo.  
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4 O DIABO COMO METÁFORA DO DESEJO 

 

4.1 A face (fantasia) do diabo no monaquismo cristão 

 

Gleice Marques Gonçalves, em sua pesquisa intitulada A face do mal. A 

personificação do diabo nas bibliografias: Santo Antão e São Pacômio (2014), abordou a 

problemática do mal, a nível moral e teológico, no ambiente da multividência cristã que 

caracterizou a Igreja nos séculos III e IV d.C., em especial, no monaquismo39. Gonçalves 

(2014) se propôs a identificar nas hagiografias dos referidos santos monásticos as 

passagens nas quais a figura do Diabo se faz presente, a fim de verificar a quais aspectos 

da realidade tal figura se associa. Ao direcionar o seu estudo à presença do mal no âmbito 

da interioridade, a autora analisou tal fenômeno a partir da perspectiva do insigne escritor, 

asceta e monge Evágrio Pôntico (345 a 399 d.C.), segundo a qual, o demônio age 

primariamente na mente humana, perturbando-a e suscitando vícios, sendo os homens os 

agentes secundários da manifestação do mal. (Gonçalves, 2014). Nesse ínterim, os 

demônios são como que imagens dos conteúdos apetitivos da alma  em termos 

psicanalíticos, dos conteúdos latentes do inconsciente (Freud, 19002001)  que invadem o 

pensamento do homem e procuram arrastá-lo à perdição. Nas palavras de Evágrio:  

 

Com as pessoas do mundo os demônios lutam mais por meio das coisas, mas 

com os monges lutam quase sempre por meio dos pensamentos. Pois, por causa 

da solidão, os monges renunciam às coisas. Mas como é muito mais fácil pecar 

por pensamento do que por ação, lutar contra os pensamentos é muito mais 

difícil do que lutar contra as coisas. Pois a razão [consciência] é muito 

inconstante, e quanto às imagens ilícitas [sexuais] da fantasia é difícil mantê-las 

sob rédeas [controle]. (Pôntico, 1995, p. 48). 

 

  Como se verifica, Evágrio associa de maneira direta a figura do demônio ao 

domínio das fantasias, subentendendo-as como sendo de ordem sexual. A vista disso, é 

oportuno oferecermos uma explicação um pouco mais detalhada a respeito da noção de 

                                                             
39 O monaquismo, também conhecido como monacato ou monasticismo, designa uma forma de vida 

individual (anacorética) ou coletiva (cenobítica) que exprime um modelo peculiar de religiosidade, centrado 

no isolamento, na solidão, no silêncio, na oração, na penitência e no trabalho (ascetismo). A princípio, a 

opção dos monges pelo deserto e a radicalidade com a qual a qual eles viviam a sua fé, tratava-se de um 

protesto contra a ordem política e religiosa majoritária; posto que; em decorrência da união entre os poderes 

temporal e espiritual, a Igreja havia se distanciado dos ideais cristãos originários. (Gonçalves, 2014). 

Doravante, o monaquismo se tornou um modo de organização da vida comunitária que embasou os ideais 

religiosos do catolicismo, mediante o empenho de vários personagens que lhe deram expressão e trabalharam 

arduamente para a evangelização da Europa após a queda do Império Romano do Ocidente, por conseguinte, 

na expansão do cristianismo. (Bueno, 2015).  



109 
 

 
 

fantasia, mesmo porque, ela exerce um papel de grande importância na determinação dos 

sintomas neuróticos, por conseguinte, na produção dos representantes psíquicos que dão 

inteligibilidade à figura do demônio.  

Com efeito, o conceito de fantasia já apareceu ao longo de nosso estudo, todavia, 

implícito nas noções de trauma, recalque (primário, secundário e retorno do recalcado), 

formação de compromisso, bem como presumido na dinâmica da religião como neurose e 

realização de desejos inconscientes, e ainda, em algumas alusões de cunho geral.  

De acordo com a psicanálise, a fantasia concerne a uma ação encenativacriativa do 

psiquismo, que se dá segundo a lógica da precipitação e circulação do desejo em torno de 

um objeto pulsional perdido, ou jamais existente; a fim de restituí-lo. Acerca disso, Nasio 

tece as seguintes considerações: 

 

“A fantasia é uma ação que se organiza seguindo os contornos do objeto 

pulsional pela qual o sujeito se precipita, foge para mais adiante. Assustado com 

a ocorrência, angustiado diante do enigma do desejo do Outro, o sujeito se 

restabelece com uma imagem que lhe vai servir de apoio. Pois, sendo a fantasia 

uma construção, não se pode construí-la do nada, são necessários materiais e 
modelo”. (Nasio, 1980 p. 72). 

 

Desse modo, temos que, a fantasia é uma construção mental, de caráter subjetivo, 

que, ao mesmo tempo em que opera a partir de uma experiência vivida pelo sujeito, 

redescreve essa mesma experiência sob outros termos  cenas, imagens, ideias e 

representações , donde se nos evidencia o seu aspecto de encenação. Com efeito, desde o 

ato de fantasiar, o sujeito cria para si uma ficção em estrutura de verdade (realidade 

psíquica) para conciliar o seu prazer com a lei, as pulsões do id com os ideais do eu, enfim, 

mediar a sua relação com a realidade objetiva, por conseguinte, posicionar-se como sujeito 

de desejo ante a falta que lhe é constitutiva.  

O conceito de fantasia  direta ou indiretamente  perpassa a obra freudiana como 

um todo, a começar pela análise clínica dos depoimentos das histéricas (Freud, 1893-

18951996). Em um primeiro momento, com base em tais depoimentos, Freud levantou a 

suspeita de que a gênese dos sintomas histéricos se faria notar nas cenas traumáticas de 

cunho sexual relatadas por suas pacientes, cenas estas que, sugeriam que elas tivessem sido 

vítimas de assédio sexual na infância. Essa hipótese, a saber, fundamentou a sua teoria da 

sedução (Freud 18961994)  primeiro modelo de explicação para a etiologia das neuroses 

(leia-se item 1.1). Doravante, quando Freud percebeu que os discursos relativos ao assédio 

sexual apresentados pelas histéricas, por vezes, não se assentavam em fatos empíricos 
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identificáveis  dado que ele reportou ao seu amigo Fliess em uma carta de 1897 (Freud, 

19501974) , tal teoria foi abandonada e substituída pelo entendimento de que, a fantasia 

(da sedução ou qualquer outra) não se trata de uma realidade factível  algo que tenha 

necessariamente ocorrido , mas sim, de uma realidade posta pelo psiquismo para dar 

conta de um desejo não reconhecido pelo sujeito. (Freud, 19052016c). 

À seguir, Freud desenvolve a noção de fantasia em vários textos que concernem a 

primeira e segunda tópicas. Para Jorge (2010), alguns desses textos, aos quais ele 

denomina ciclo da fantasia  referentes ao período fértil da produção freudiana na primeira 

tópica , são basilares no que tange ao assunto em questão, tais como, Delírios e sonhos na 

Gradiva de Jensen (1907[1906]); O poeta e o fantasiar (1908[1907]); Fantasias histéricas 

e sua relação com a bissexualidade (1908); Sobre as teorias sexuais da criança” (1908); 

Romances familiares (1908) e Formulações sobre os dois princípios do funcionamento 

mental (1911). O artigo Bate-se numa criança (1919) também é relacionado por Jorge 

como se tratando de um importante estudo sobre a fantasia. (Jorge, 2010).   

Por fim, pode-se verificar a noção de fantasia vinculada à concepção de verdade 

histórica40 na derradeira obra O homem Moisés e a religião monoteísta (1939). 

Segundo Freud, existiriam três fantasias primevas, ou fundamentais: 1) a fantasia 

da sedução: encontro desejante desprevenido, antecipado  fantasia que tenta explicar a 

origem do desejo. (Freud18961994). 2) A fantasia da cena primária: cena da relação 

sexual entre os pais, coincidente com a cena do recalque primário, operação que dá origem 

ao inconsciente (leia-se item 1.5)  fantasia que alude a como o desejo do pai e da mãe 

concorreram para o nascimento do filho. (Freud, 19091975; 1918[1914]2010a). 3) A 

fantasia de castração: interdição do desejo incestuoso  fantasia que fornece à criança o 

material imaginário para que ela compreenda a diferença entre os sexos e oriente o seu 

desejo para um objeto de amor não parental (dissolução do Édipo). (Freud, 19241996). 

Na obra freudiana, o conceito de fantasia aparece sobre várias formas: fantasias 

conscientes, pré-conscientes e inconscientes; sendo as fantasias inconscientes de maior 

interesse para a psicanálise, uma vez que, reportam ao núcleo do aparelho psíquico. (Jorge, 

2010). Não obstante, todas elas possuem a característica comum de se tratarem de uma 

satisfação imaginária substituta dos desejos recalcados.  

                                                             
40 Verdade histórica diz de uma conjectura mítica produzida a partir da maneira como o sujeito experimenta a 

verdade material (factual) desde as suas fantasias de desejo; ou seja, trata-se de uma narrativa (realidade) 

construída à luz das próprias fantasias desejantes. Segundo Freud (19392014), a história [bíblica] do povo de 

Israel pode ser lida nessa perspectiva.  
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Feita, pois, tal explanação, demos sequência a nossa investigação sobre a face 

(fantasia) do diabo no monaquismo cristão.  

Antes de termos inserido a seção sobre a fantasia, havíamos dito que, Evágrio, ao se 

referir às tentações demoníacas, as correlaciona ao campo das fantasias sexuais. Isso se 

mostra ainda mais perceptível quando, ao discutir algumas questões relativas aos pecados 

capitais  aos quais, Evágrio denomina maus pensamentos  o monge argumenta que, a 

gula é a mãe da luxúria, uma vez que, após a queda original  a malfazeja degustação do 

fruto proibido que teria desencadeado a desgraça humana   tal pecado teria passado a 

designar uma realidade sexual, no sentido de aludir ao desejo de devorar, possuir, comer, 

usufruir, satisfazer-se, ou seja, contrair relação sexual com uma mulher, a saber, figura tão 

tentadora e apetitosa quanto o interditado fruto do Éden. (Pôntico, 1995).   

 Deveras, a imagem misógina do feminino que foi construída no período do 

monaquismo  e que se estendeu ao longo da história do cristianismo, ganhando novos 

contornos androcêntricos de acordo com o contexto histórico no qual a religião cristã se 

situava  preconiza que a mulher é a encarnação da luxúria, a expressão diabólica do 

desejo e da sedução, razão pela qual, a mesma é vista como quem porta uma sexualidade 

aflorada e insistente que obstaculiza a psique masculina de se elevar, por conseguinte, o 

homem (asceta) de encontrar o caminho da salvação. A vida de Santo Antão descrita por 

Santo Atanásio é bastante ilustrativa quanto a imagem demoníaca do feminino apresentada 

acima. Nela, o diabo aparece de maneira explícita como incitador do desejo personificado 

na figura de uma mulher. Vejamos:  

 

Atreveu-se então o perverso demônio a disfarçar-se em mulher e fazer-se passar 

por ela em todas as formas possíveis durante a noite, só para enganar a Antão. 

Mas ele encheu seus pensamentos de Cristo, refletiu sobre a nobreza da alma 

criada por Ele, e sua espiritualidade, e assim apagou o carvão ardente da 

tentação. E quando de novo o inimigo lhe sugeriu o encanto sedutor do prazer, 
Antão, enfadado com razão, e entristecido, manteve seus propósitos com a 

ameaça do fogo e dos vermes. Sustentando isto no alto, como escudo, passou por 

tudo sem se dobrar. (Atanásio, 2010, p.17). 

 

Em termos gerais, na tradição ascético-cristã, entendia-se que a corporeidade era 

um dos palcos prediletos para a atuação do diabo. Nesse sentido, o corpo era tomado pelos 

ascetas como sendo a materialidade carnal que abriga em si as paixões desordenadas, razão 

pela qual, deveria ser disciplinado mediante severas práticas de mortificação, dentre as 

quais, o jejum austero, a abstinência sexual e o uso do cilício.  
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Não obstante, ao que nos diz respeito quanto a problemática proposta neste 

capítulo, chama-nos particular atenção o fato de Evágrio Pôntico conceber a manifestação 

demoníaca como um fenômeno que se dá nos liames do psiquismo. (Gonçalves, 2014).  A 

este lugar, ele adverte que o sonho é uma das portas de entrada preferidas pelo demônio, a 

propósito, o que não poderia ser mais oportuno, levando em consideração que, segundo 

Freud (19002001), o sonho é a via régia para o inconsciente. Por essa razão, em muitos 

casos, a luta espiritual empreendida pelos monges implicava a privação do sono, por 

conseguinte, o constante estado de vigília. (Pôntico, 1995). Nessa perspectiva, de acordo 

com a natureza dos relatos apresentados acima, é possível entrever três modos distintos de 

manifestação do demônio: 1- como o autor do desejo; 2- tal qual o desejo; 3- à maneira de 

uma entidade que possui um saber acerca do desejo do outro; razão pela qual, é capaz de 

tentar o asceta desde aquilo que lhe é próprio, isto é, naquilo que constitui o seu ponto de 

fragilidade, por assim dizer.  

Deveras, é bastante sugestivo que os exercícios ascéticos praticados pelos santos, 

igualmente, aludam a uma espécie de batalha espiritual travada entre eles e os seus 

próprios demônios, batalha esta respaldada pela máxima do vencer-se a si mesmo, que, em 

chave psicanalítica, lemos como o imperativo do recalque; posto que, nesse caso, trata-se 

de travar uma batalha contra os próprios desejos. A saber, tal prediga se tornou no âmbito 

do ascetismo o lema da santidade, bem como o princípio da moralidade, ao mesmo tempo 

que, o limite da “sanidade”, no sentido de haver condicionado modos de ser e de agir 

parcial ou radicalmente avessos ao campo da afetividade. 

Ademais, a etimologia da palavra diabo, do grego diabolos  aquele que divide  se 

nos mostra bastante insinuante quando interfaceada à noção de sujeito subvertido 

(dividido) proposto pela psicanálise (Chaves, 2002), ou, para dizer com Freud, à ideia de 

um eu que se assemelha a um território de batalha, ao menos, entre os seus ideais e as suas 

pulsões. (Freud, 19232011a). Com efeito, o eu na condição de não senhorio pleno em sua 

própria sua morada, encontra-se em permanente conflito. (Freud, 1916-19172014). Não 

obstante, o médico vienense bem nos mostrou que, não raro, os sujeitos se alienam dessa 

estrutura subjetiva, e uma das estratégias adotadas para lidar com a angústia decorrente 

desse conflito é a negação  leia-se recalque , seguida da projeção, no sentido de remeter 

ao outro aquilo que constitui as suas próprias predisposições desejantes. Doravante, a 

imaginação, isto é, a fantasia entra em cena, forjando uma representação ou categoria 
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específica para dar conta da estrutura subjetiva cindida do sujeito; donde; nesse caso; se 

nos apresenta a figura do diabo como o signo do desejo. 

Com efeito, já se pode verificar a presença da persona do demônio na literatura 

bíblica produzida nos períodos do exílio e pós exílio da babilônia, tal como nos livro de 

Gênesis (Serpente), Jó (Satã - membro do conselho divino que põe à prova a integridade 

dos considerados justos por Deus), nos Evangelhos (tentador do deserto e espírito imundo), 

Apocalipse (Dragão  Império Romano), dentre outros. Todavia, o Diabo como 

personagem caricato, típica criatura que evoca o desejo e o prazer, efígie que habitou de 

modo assombroso o imaginário religioso medieval, adentrou a modernidade, ganhou 

notoriedade nas páginas de Goethe, Freud e Lacan (como veremos a seguir), e que, ainda 

hoje, povoa a mente de inúmeros fiéis  particularmente, alguns que se enquadram no 

escopo da neurose de santidade , teve a sua origem no seio da vida monástica dos séculos 

III e IV d.C.  

 

 

4.2 Da [não] dialética do desejo à metáfora do diabo  

 

No final do capítulo III  A negação da sexualidade pelo discurso religioso e a 

neurose de santidade  mencionamos que, muitos indivíduos no âmbito da fé imaginam 

viver em um mundo habitado por anjos e demônios. Também salientamos que, nesse 

mundo fantástico que constroem para si, tanto as possibilidades quanto as impossibilidades 

desejantes inerentes a condição humana acabam não sendo legitimadas. Vejamos, pois, 

como isso se dá. 

 Desde os princípios da dialética41, pode-se inferir que, negar algo em um 

determinado domínio, implica afirmá-lo em outro. Na problemática em questão, tal 

enunciado significa dizer que, na medida em que o estado de santidade é algo que se 

deseja, bem como que, nesta posição, pressupõe-se a subsistência de um objeto de amor 

denominado Deus, presume-se que, qualquer trabalho de recalcamento a priori (negação) 

                                                             
41 Em Hegel, a dialética compreende a um movimento triádico, a partir do qual, a realidade se produz 

mediante afirmações (tese), negações (antítese) e superações (síntese), ininterruptamente, visando a cada 

síntese (que, por sua vez, apresenta-se como uma nova tese), alcançar uma conjectura melhor elaborada que 

elimine as contradições e salvaguarde em igual proporção os elementos então contrários (sernão-ser, 

bemmal, realideal, amoródio, desejonão-desejo, assim por diante), harmonizando-os em um todo. (Konder, 

1991). Lacan se apropriou do raciocínio dialético para descrever a dinâmica do desejo em termos de 

interdição-permissão. Nesse ponto, o desejo é uma disposição que precisa ser negada no registro do 

imaginário (por meio da castração) para se afirmar em sua escala invertina no campo do simbólico.  (Lacan, 

1998). 
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que, porventura, tenha sido operado pelo sujeito em vista de alcançar a condição beatífica, 

em tese, reportá-lo-ia ao predito objeto divino (afirmação), ou melhor, à fantasia criada em 

torno desse objeto. Ora, pois, nesse ínterim, Deus ganharia a forma do desejo do sujeito, de 

maneira análoga à que Freud, ao discutir a gênese da religião, sugere na obra O Futuro de 

uma ilusão; vejamos: 

 

“A libido segue os caminhos das necessidades narcísicas e se fixa nos objetos 

que garantem sua satisfação. Desse modo, a mãe que satisfaz a fome se 

transforma no primeiro objeto de amor, e, certamente, também na primeira 

proteção contra todos os perigos indeterminados e ameaçadores do mundo 
exterior – na primeira proteção contra o medo, podemos dizer. Nessa função, a 

mãe logo será substituída pelo pai, mais forte, que a conserva ao longo de toda a 

infância. [...] Quando então o adolescente percebe que está destinado a ser 

sempre uma criança, que jamais poderá prescindir de proteção contra poderes 

desconhecidos, empresta-lhes os traços da figura paterna, cria os deuses, dos 

quais tem medo, que procura agradar, e aos quais, no entanto, confia a sua 

proteção. Assim, o motivo do anseio [desejo] pelo pai é idêntico à necessidade 

de proteção contra as consequências da impotência humana [...].” (Freud, 

19272011, p 43-44).  

 

Não obstante, a deidade enquanto objeto de satisfação incondicional se apresenta tal 

qual uma promessa de plenitude que, embora buscada como uma sutura definitiva da 

divisão subjetiva do sujeito – dado que, as coisas relacionadas a Deus são pensadas em 

termos de absoluto , dificilmente poderá ser alcançada, ao menos, no plano da existência 

fática (histórica). Isso porque, a rigor, esse objeto de completude não existe42. 

Deste modo, enquanto que, no itinerário da santidade, o possível  para não dizer, o 

realizável em termos de uma autêntica práxis cristã  a miúde, é relegado ao segundo 

plano, o impossível  o irrealizável em vista de nossa limítrofe condição humana  é 

perseguido desde o investimento libidinal noutra direção supostamente mais elevada. Tal 

postura, por sua vez, de igual maneira que nos casos de incidência psicopatológica que 

examinamos neste trabalho sob o préstimo da noção de neurose de santidade, encaminha-

se na direção de um mal fadado processo de sublimação que, por vezes, resulta na 

frustração de uma satisfação empobrecida  porque sintomática , não obstante, sustentada 

                                                             
42 Com efeito, pode-se verificar na obra freudiana a ideia de um artefato objetal que parece ser impossível ao 

desejo. Freud (19052016a) aprendeu com os pequenos polimorfos (as crianças), bem como com os perversos 

que a pulsão sexual não tem objeto fixo, portanto, que o desejo, em última análise, transita de objeto-a-objeto 

visando restaurar uma suposta experiência primeira de satisfação  mítica  que haveria deixado marcas no 

psiquismo; como que; na tentativa de reencontrar o objeto perdido de tal experiência. Outrora, Freud 
denominou esse objeto, ou melhor, a parte perdida dessa referida experiência de satisfação de das Ding (a 

coisa), o vazio por excelência, que não pode ser preenchido satisfatoriamente por nenhum objeto da 

realidade. (Freud, 18951990). Ao percorrer os textos freudianos, Lacan segue nessa mesma linha de 

raciocínio para introduzir a noção de objeto a, ou, objeto pequeno a  objeto da falta que causa o desejo. 

(Lacan, 1962-19632005).     
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pelo sujeito, quiçá, desde o registro da pulsão de morte que não cessa de reporta-lo às 

malogradas reminiscências que, por vezes, constituem o seu nó afetivo, por assim dizer. 

(Freud, 19202006; 19371974).  

Por conseguinte, conquanto, a moralidade superegóica então incorporada por esse 

sujeito, em muitos aspectos, desautoriza as expressões da sexualidade  como se fosse 

possível estabelecer uma relação com o sagrado fora dos domínios do princípio do prazer 

(Freud, 19272011) , bem como negligencia o potencial inventivo do desejo para articular 

formações de compromisso menos inópias eou idealizadas, o que acaba paradoxalmente se 

efetuando é a impraticabilidade de síntese entre as esferas do divino e do humano; isto é; 

entre os planos do sagrado e do profano; dada a estagnação da dialética do desejo em uma 

fixação neurótica (não circulação do desejo). Assim, da inadequada equação interesse 

[ideal] vs. desejo [pulsional]  em termos topológicos, o prosaico eu vs. id ,  resulta o 

conflito característico daqueles a quem denominamos neuróticos de santidade; estes que, 

do auge do seu narcisismo, tendem a se apegar alienadamente à ideia de que, desejar a 

Deus, implica não desejar a todo o resto; quando não; deseja-lo de menos. 

De fato, alguns sujeitos se identificam tanto com tal posição religiosa  modo de 

vida na fé  que, mesmo sob pena de serem acometidos por certos malogros psíquicos, 

“decidem-se” por permanecerem alienados de uma série de desejos, ideias e pensamentos 

legítimos que habitam a sua mente. Aliás, por isso a figura do diabo se lhes mostra tão 

oportuna, posto que, no signo do tentador, tais sujeitos atribuem ao outro aquilo que, de 

algum modo, sabem que é seu, mas não são capazes de reconhecer, senão, pela via do 

“corpo estranho” que vem a habitá-los em decorrência de tal negativa: o sintoma; bem 

como do ganho secundário que este lhes proporciona. (Freud, 19262014).  

Notoriamente, imprescinde ponderar que, por vezes, alguns representantes 

pulsionais (desejos) não se encontram nos domínios da consciência não por preguiça ou 

descaso dos sujeitos, mas sim, porque tais conteúdos lhes resultam dolorosos demais. 

Sobretal, não se deve esquecer que, o recalque foi originalmente pensado como um 

mecanismo de defesa da dor. (Freud, 18941996b). Não obstante, também procede que, 

determinadas formações de compromisso (sintomas, formas de vida) podem ser tão 

desastrosas quanto as possíveis ideias, memórias, lembranças traumáticas, enfim, 

representações inconscientes que as ocasionaram.  

De qualquer modo, fato é que, o desejo, tanto no que tange aos seus objetos 

primazes, quanto no que se refere ao seus objetos substitutos, sempre comporta “um quê” 
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de conflito, ao passo que, alude a algo não assumido pelo sujeito, razão pela qual, pode 

provocar angústia. (Lacan, 1999). O diabo, por sua vez, em muitas circunstâncias, acaba 

sendo o representante que fornece borda a esse conflito.  

A respeito disso, é bastante interessante como a psicanálise interpretou pela via do 

desejo inconsciente a persona do demônio. Nos idos de 1923, Freud buscou no poema 

trágico Fausto do escritor alemão Johann Wolfgang Von Goethe43, mais precisamente, no 

personagem Mefistófeles (encarnação do mal), a base para transportar o signo do diabo 

para o campo da metapsicologia e apresentá-lo como metáfora do desejo44. Desde esse 

referencial, Freud estudou o caso verídico de um pintor chamado Christoph Haizmann, 

que, acometido por convulsões e alucinações assustadoras, fantasiou ter feito um pacto 

com o diabo. Seu estudo foi publicado em um texto intitulado Uma neurose do século XVII 

envolvendo o demônio (Freud, 19232011b)  noutra tradução, também se lê Uma neurose 

demoníaca do século XVII (Freud, 19231976).   

Freud tomou conhecimento do sucedido por meio do diretor de uma biblioteca de 

Londres que, ao descobrir um antigo manuscrito datado do ano de 1677 que relatava com 

detalhes o benfazejo desfecho de um pacto com o demônio dirimido pelos méritos da 

Virgem Maria, resolveu lhe enviar o material, a fim de obter uma opinião mais 

especializada sobre o assunto.  

                                                             
43 Fausto é considerado uma das grandes obras da literatura alemã. Inspirado em uma lenda medieval que 

relata a história de um certo Doutor Fausto que, supostamente, teria feito um pacto com o Diabo, o texto de 

Goethe procura demonstrar como o espírito humano, em seu afã por inteireza e absolutez, é capaz de se 

deixar seduzir pelo mal. Fausto versa sobre a história de um homem de conhecimento que, acometido por um 

grande sentimento de incompletude, estabelece um pacto de sangue com o Diabo (materializado no 

personagem Mefistófeles), penhorando a sua alma em vista de realizar o seu ambicioso desejo de alcançar a 

plenitude, condição esta que, o outorgaria o status de um ser divino (Deus). Após uma série de aventuras e 
desventuras vividas por Fausto, dentre as quais, a sua malograda relação “amorosa” com Gretchen que 

culminou em tragédia   Gretchen ao ser abandonada por Fausto, num súbito ato de loucura, assassinou o 

próprio filho e foi condenada à pena capital por tal delito , opera-se uma virada redentora no destino do 

protagonista, ao passo que, Fausto se arrepende de seus maus feitos, e ao cair nas malhas do sono da morte, 
encontra consolo e salvação. (Goethe, 2014; 2011). A obra goethiana consta de duas partes. A primeira parte 

foi publicada em 1808, sob o título Fausto, uma tragédia, e a segunda, em 1832, sob o título Fausto: 

segunda parte da tragédia em cinco atos. O Fausto de Goethe é um personagem marcado pela angústia e 

pela inquietude. Enquanto tal, ele reflete a crise dos valores ocidentais engendrada pelo pensamento moderno 

e sua intelectualidade infecunda de sentido, frente ao qual, o movimento romântico se posicionou de modo 

reacionário. (Croce, 1951). Em razão da agudez e perspicácia de seu pensamento, Goethe influenciou 

inúmeros autores nos campos da literatura e da filosofia, bem como em outras áreas do conhecimento, entre 

os quais, Sigmund Freud.        
44 Metáfora: figura de linguagem que produz efeitos de significação mediante a substituição de um termo 

“real” por um termo simbólico. Diz da designação de um objeto eou suas qualidades por meio de uma 

palavra que designa outro objeto, que estabelece com o primeiro uma relação de semelhança; relação esta, 

apreendida dentro de um contexto. O diabo como metáfora simboliza tudo aquilo que é da ordem de um 

desejo intolerável para o sujeito.   
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Em suma, o escrito descreve o drama de Christoph Haizmann que, diante da morte 

de seu pai  seu provedor , do estado melancólico no qual se encontrava em decorrência 

de tal ocorrido, bem como da conseguinte dificuldade de se sustentar financeiramente, teria 

“negociado” a sua alma com o demônio.  A narrativa segue dizendo da firmatura de dois 

documentos (dois pactos), um escrito à tinta  suposto primeiro pacto , outro escrito a 

sangue  documento que, após ter sido exorcizado numa capela por um grupo de padres 

vienenses que o acolheram e lhe prestaram auxílio, o pintor teria reavisto com a ajuda da 

Virgem Santa de Mariazell. (Freud, 19232011b).  

No texto, Freud dedica uma sessão à parte para discutir o problema relativo aos 

dois pactos, mais precisamente, algumas contradições e impasses quanto às possíveis datas 

de sua assinatura. Após examinar a questão, Freud concluiu que o mal entendido não 

decorria da desonestidade dos compiladores, mas sim da própria inventividade “delirante” 

do pintor que, para justificar a sua reincidência psicopatológica  os novos ataques que o 

acometeram após um razoável período de melhora , bem como harmonizar o novo 

sucedido com a sua primeira história, forjou a existência de um hipotético primeiro pacto 

assinado à tinta, anterior ao pacto assinado à sangue que ele havia recuperado após o seu 

exorcismo. (Freud, 19232011b).  

Prosseguindo com a sua análise, Freud observa que há uma estreita relação entre a 

figura do demônio e a figura paterna. Ele chama a atenção para esse detalhe ao perceber 

que, curiosamente, o motivo do pacto não dizia respeito aos típicos desejos de possuir 

dinheiro, poder, ciência, fama, mulheres e prazer, aspirações costumeiras em narrativas que 

envolvem pactos diabólicos, como, por exemplo, Fausto. A vista disso, Freud deduziu que 

a motivação de Haizmann para firmar a tratativa sobreveio de sua dificuldade de elaborar o 

luto pela perda de seu progenitor, ao passo que, ele teria criado a fantasia do pacto para 

suprir a ausência do falecido pai, donde o substituiu pela figura do demônio. (Freud, 

19232011b). Nesse ponto, vale destacar que o Diabo possui o mesmo estatuto paterno que 

Deus, com a diferença de que, trata-se de uma representação menos idealizada do pai da 

primeira infância. 

Na sequência, Freud reitera sua suposição ao investigar algumas ilustrações feitas 

pelo pintor, nas quais, a princípio, ele apresenta o demônio como um cidadão de bem, de 

barbas castanhas, trajando capa vermelha, apoiado em uma bengala e acompanhado de um 

cão preto; depois, como uma criatura terrível, com chifres, garras e asas de morcego; por 

fim, como um dragão voador. Conforme Freud (19232011b), na medida em que tais 
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ilustrações retratam a transfiguração (transformação) do personagem demoníaco, pode-se 

ler que, de algum modo, elas exprimem a ambivalência afetiva (amor-ódio) que marca a 

relação da criança com o parental paterno.  

Nessa linha de raciocínio, Freud repara que o devaneio de Haizmann sugere certa 

postura antitética em relação à castração (negação da castração), bem como uma 

dimensível fixação na relação com o outro materno. Segundo o analista, tais disposições se 

fazem notar tanto em uma de suas ilustrações, na qual, o diabo possui seios; quanto no seu 

recurso à intercessão da Virgem Maria  a figura da Mãe  para livrá-lo do pacto 

diabólico. (Freud, 19232011b). Tendo em conta essa conjectura, Freud, auspiciosamente, 

correlaciona a incidência psíquica de Haizmann a tipologia da histeria.  

Nesse ponto, vale lembrar que, oa histéricoa sofre de reminiscências (Freud, 1893-

18951996), isto é, de memórias inconscientes arcaicas vinculadas a certos afetos do 

passado que lhe são repudiáveis, e que, em última análise, revelam os aspectos infantis da 

sexualidade humana, bem como as típicas fantasias de desejo edipianas do incesto e do 

parricídio. (Leite, 2019). Ademais, de acordo com Freud, nos quadros de histeria 

masculina, a ambivalência amor-ódio pelo pai tende a ser mais intensa, por conseguinte, o 

sentimento de culpa decorrente de tais afetos. 

Outro detalhe importante ao qual devemos nos atentar é que, na época de Freud, a 

histeria era um quadro clínico bastante inflacionado quanto às suas expressões 

sintomáticas. Por essa razão, não é de se admirar que, alguns sintomas apresentados por 

Haizmann, bem como por pacientes factuais de Freud diagnosticados como histéricos, 

assemelham-se a certos sintomas da paranoia, da neurose obsessiva, bem como da neurose 

de angústia.  

A esse respeito, aproveitamos o ensejo para reportar que, ao longo da história da 

psicanálise, mais precisamente, no período relativo às décadas de 50 e 60, tal 

inflacionamento sintomático favoreceu com que a histeria se tornasse desconfortável para 

os analistas enquanto entidade diagnóstica. (Melo, 2006). Diante do impasse, a psicanalista 

americana Elizabeth Zetzel propôs que se dividisse a histeria em quatro subtipos ou 

grupos: 1) bons histéricos  constituído por pacientes que apresentam sintomas somáticos e 

conversivos típicos da histeria clássica ; 2) os histéricos potencialmente bons  

constituído por pacientes que apresentam personalidade demasiado dócil, infantil e 

subserviente ; 3) os depressivos  constituído por pacientes que apresentam quadro de 

depressão associado a alguns sintomas histéricos; 4) os sintomaticamente histéricos  
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constituído por pacientes que apresentam o quadro clínico, outrora, conhecido como 

psicose histérica (caracterizado por atos de insubordinação, confronto com a lei, 

insurreição, dentre outras expressões), quadro este, não interpretável desde a estrutura 

edipiana. (Melo, 2006). Conforme Zetzel, os dois primeiros grupos englobariam os 

quadros autênticos de histeria, enquanto que, os dois últimos, os quadros inautênticos, 

embora os mesmos figurassem sintomas análogos aos desse tipo clínico. 

 De qualquer modo, urge notificar que, ainda hoje, a histeria permanece sendo uma 

tipologia diagnóstica imprescindível à psicanálise. Isso visto que, tal estrutura clínica 

permite aos analistas indagar acerca da gênese dos sintomas  sobre o porquê deles se 

manifestarem de um determinada forma, em uma determinada ordem e num determinado 

contexto, resultando em maior ou menor sofrimento para o sujeito ; bem como os faculta 

observar como o sujeito fala de seus sintomas, implica-se neles, tece laços sociais por meio 

deles; além do que, propicia-os pensar o sujeito a partir da hipótese do inconsciente; isto é; 

desde o suposto de sua divisão subjetiva e da dinâmica pulsional que põe o seu desejo em 

movimento. A saber, essa foi a grande novidade trazida por Freud, independentemente dos 

embaraços nosográficos que atravessaram a história; novidade essa, em grande medida, 

negligenciada por muitos entre os psicanalistas que o sucederam; doravante, recuperada 

por Lacan sob outras bases epistemológicas.  

Com efeito, ao abrirmos a discussão acima, acabamos por desviar o nosso foco do 

estudo sobre a neurose demoníaca de Haizmann, ao qual, retornaremos a seguir. Antes, 

porém, importa ponderar que, tal desdobramento nos resultou oportuno, um vez que, 

permitiu-nos reiterar a importância do entendimento psicanalítico sobre as neuroses, em 

especial, a histeria; visto que, pelos méritos de Freud, esse tipo clínico se tornou o 

paradigma de sofrimento a partir do qual foram operadas importantes mudanças na forma 

de se compreender as afecções psicopatológicas, por conseguinte, na maneira de tratá-las.  

Isso posto, voltemos ao caso de Haizmann.      

 Haveriam outros pontos igualmente relevantes a serem abordados acerca da 

fantasia diabólica do pintor, tais como, a equivalência entre os nove anos durante os quais 

ele permaneceria sob a filiação do diabo e os nove meses concernentes ao período de uma 

gestação; a sua polêmica posição feminina45 frente ao pai, sugerida na figura emasculada 

do diabo  o que suscitou da parte de Freud uma menção à neurose narcísica (psicose) de 

                                                             
45 Em O problema econômico do masoquismo (Freud, 19242011), Freud associa a posição feminina à 

passividade e à infantilidade para dizer do masoquismo feminino. Segundo ele, tal montagem [perversa] se 
faz notar quando, no contexto de uma relação, o sujeito se oferece [passivamente] ao outro como objeto – 

feito uma criança travessa que merece ser punida  para ser maltratado e humilhado.     
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Schreber, na qual, Deus pretendia lhe tirar a virilidade e usá-lo como mulher  (Freud, 

19111996) ; dentre outros. Não obstante, ao que nos toca, resulta-nos provocativo o fato 

de Freud se referenciar no predito episódio para dizer do diabólico que cada um abriga 

dentro de si, e a partir disso, ter proposto que o corpo seja um objeto estranho ao indivíduo, 

bem como que o demônio não diz respeito a uma entidade outra que se apossa do sujeito, 

mas se refere ao próprio sujeito dividido  ich spaltung  do qual fala a psicanálise. (Hardt 

Júnior, 2013). Esta ideia, por sua vez, ajusta-se adequadamente às noções de inconsciente e 

descentramento do desejo.  

Nesse sentido, Haizmann, a quem Freud (19232011b) alcunhou de bebê eterno, em 

alguns quesitos, adequa-se ao nosso modelo do neurótico de santidade. Ora, pois, ainda 

que sua narrativa, em um primeiro momento, centra-se na figura do demônio, ela só se 

configura uma formação de compromisso “bem enredada”, por assim dizer  não menos 

sofrível , a partir de seu desenlace religioso: a redenção milagrosa. Deveras, ao anular o 

pacto com o diabo, apesar do pintor, ao que consta, ter melhorado temporariamente de seus 

males físicos (somáticos) e psíquicos, ele não deu cabo à elaboração do luto pela morte de 

seu pai, tampouco resolveu as questões relativas ao seu desejo edipiano [inconsciente] de 

ser permanentemente uma criança protegida e amparada. Tanto o é que, posteriormente, 

Haizmann ingressou na Ordem dos irmãos hospitaleiros  recebendo o nome de irmão 

Cristóvão , provavelmente, mais para ser assistido em suas necessidades materiais e 

demandas afetivas pelos piedosos padres a quem, a partir de então, transferiu a função 

paterna, outrora, relegada ao demônio, que propriamente por vocação (Freud, 19232011b) 

 embora tal atitude, notifiquemos, não o impediria de a posteriori discernir com 

maturidade o seu suposto chamado à vida religiosa; por sinal; assunto que não compete a 

este trabalho. 

Por fim, sem maiores surpresas, o diagnóstico apresentado por Freud consta que 

Haizmann nada mais era que um neurótico, e ao que parece, permaneceu o sendo após a 

revogação do pacto e o ingresso na predita comunidade religiosa. Acerca disso, o médico 

vienense tece algumas considerações que atestam sobre a correlação existente entre as tidas 

possessões demoníacas e as neuroses, bem como fazem alusão à íntima relação existente 

entre a psicopatologia e a cultura. Vejamos: 

 

“Não devemos nos surpreender se as neuroses de tempos passados aparecerem 

sob roupagem demonológica, enquanto as de nossa pouco psicológica época 
atual tomam aspecto hipocondríaco, disfarçadas de enfermidades orgânicas. É 

sabido que vários autores, Charcot entre eles, identificaram as manifestações da 
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histeria nas representações de possessão e êxtase que a arte nos deixou; se as 

histórias desses doentes tivessem recebido mais atenção na época, não teria sido 

difícil reencontrar nelas os conteúdos típicos da neurose A teoria demonológica 

daqueles tempos obscuros teve razão, afinal, diante de todas as concepções 

somáticas da era da ciência “exata”. As possessões correspondem a nossas 

neuroses, para cuja explicação novamente recorremos a poderes psíquicos. Os 

demônios são, para nós, desejos maus, rejeitados; são derivados de impulsos 

instintuais repudiados, reprimidos. Nós apenas recusamos a projeção dessas 

entidades psíquicas no mundo externo, que a Idade Média realizava; entendemos 

que se originaram na vida interior dos doentes, onde habitam.” (Freud, 
1923/2011b, p. 226). 

 

Deveras, o campo sócio-cultural exerce um papel muito importante no 

fornecimento dos representantes que recobrem, ou melhor, expressam sintomaticamente o 

mal-estar estrutural do qual pende o sujeito; o que significa dizer que, em última análise, os 

sintomas tem um contexto, logo, podem se transformar ao longo da história, realocando-se 

em tempos e espaços específicos.  

Outro ponto importante a se considerar sobre a citação é que, tanto a prediga 

freudiana quanto o discurso médico medieval apontam para uma mesma causa erótica 

concernente as incidências psíquicas que envolvem a representação do demônio. Essa 

correspondência se deve a maneira a partir da qual Freud expõe o conflito entre o desejo e 

a moral na etiologia dos fenômenos neuróticos; conflito este que, os medievais exprimem 

ao falarem das tentações demoníacas em suas obras artísticas, bem como em seus tratados 

médicos. (Pinezi, 2017). 

 

 

4.3 O diabo como interpelação ética ao neurótico de santidade  

     

Outrora, Lacan também se interessou pela temática do diabo como metáfora do 

desejo. Para elucidar a questão do sujeito e demarcar o lugar do demônio no plano da 

subjetividade desejante inconsciente, o analista recorreu a uma pequeno e antigo conto do 

reconhecido escritor francês Jacques Cazotte denominado O diabo amoroso (1776).  

Em resumo, a novela versa sobre a história de Álvaro, um jovem rapaz que, 

influenciado por Soberano  personagem mais velho da história, que conhecia 

profundamente as ciências ocultas  aceita realizar um ritual esotérico nas ruínas de 

Portici, próximo à cidade de Nápoles, a fim de evocar o diabo. Tão logo Álvaro o fizera  

pronunciando por três vezes seguidas o nome Belzebu , o demônio lhe apareceu sob a 

forma terrífica de uma cabeça de camelo e lhe dirigiu a seguinte pergunta: Che vuoi? (Que 
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queres). Apavorado, Álvaro pede ao demônio que se apresente de modo menos 

repugnante. Atendendo ao seu desejo, o diabo se transmuta em um cãozinho que começa a 

acompanhar Álvaro por toda a parte. Na sequência, ele assume a forma hermafrodita de 

uma pajem cantora. Por fim, o demônio se converte na imagem de uma bela e atraente 

jovem chamada Biondetta, que se põe a realizar todos os desejos de Álvaro, ao mesmo 

tempo em que, busca insistentemente o seduzir, a fim de mantê-lo sob a sua influência. A 

princípio, o rapaz resiste as investidas seduzentes de Biondetta, não obstante, num dado 

momento, ele acaba se deixando levar pelos encantos da ninfeta. Logo que o casal 

consumou a tão esperada relação sexual, a jovem interroga Álvaro acerca de seu amor e 

pede que ele pronuncie a sentença Eu te amo Belzebu. De imediato, Biondetta se 

transforma novamente em cabeça de camelo, tal qual o diabo havia se mostrado em sua 

primeira aparição. Finalmente, a dúvida de Álvaro quanto a Biondetta ser ou não ser o 

diabo foi sanada, por conseguinte, o rapaz renunciou ao seu desejo pela jovem  embora a 

quisesse. (Leite, 1991).  

“Desejar o que não se quer, querer o que não se deseja”; esse parece ser o dilema 

que atravessa a obra de Cazotte. Como tal, esse dilema exprime o conflito existente entre o 

desejo e o saber  o poder de saber a respeito do que não se pode [ou não se quer] saber , 

o que, por sua vez, traduz a alienação fundamental do ser humano frente a ignorância dos 

seus próprios desejos; à qual; uma simples pergunta faz revelar: Que queres. (Leite, 

1991).  

A vista disso, não foi sem razão que, do referido conto, chamou particular atenção 

de Lacan a expressão interrogativa Che Vuoi, da qual, em seu melhor estilo, o analista se 

apropriou para dizer do particular do desejo em relação ao universal da lei (representada 

pela castração simbólica). Nesse tocante, desde a posição de que, para além da clínica, a 

psicanálise se trata de uma ética, Lacan sustenta que a única coisa da qual o sujeito 

realmente pode se considerar culpado é de ter cedido de seu desejo. (Leite, 1991). Para o 

autor, não importa o quanto nos esforcemos para recusar o nosso desejo, tampouco que ele 

seja da ordem do inconsciente; de qualquer maneira, somos-lhe responsáveis.  

Com efeito, desde a criação da psicanálise, Freud nos pôs diante de uma realidade 

na qual, tanto a nossa antropologia, quanto a nossa ética, não podem mais prescindir da 

dimensão do desejo inconsciente. Em função disso, Lacan coloca a seguinte pergunta aos 

seus interlocutores: Agiste conforme o desejo que te habita. (Lacan, 2008, p. 367). 

Segundo o analista, este é um questionamento do qual ninguém pode escapar, nem no 



123 
 

 
 

mundo real, nem no mundo fantástico dos seres sobrenaturais. Nesse sentido, o diabo 

estará sempre a indagar aos sujeitos da fé, ou seja, aos neuróticos de santidades: Que 

queres. Aqui, não caberão desculpas, não cumprirão justificativas, pois, não desejar não 

será uma opção, e ainda que o seja, o inconsciente não prestará “salvo conduto” para 

ninguém, ao contrário, fará revelar a tais sujeitos aquilo que é seu, mesmo que, na 

montagem de um sintoma.   

Essa é a razão pela qual o domínio da ética é tão importante para a psicanálise. Ora, 

pois, quem sofre os dissabores de uma afecção psicopatológica, também tem participação 

[inconsciente] em sua autoria (Freud, 19151980; 19262014); além do que, amiúde, 

implica outros em seu sofrimento, por vezes, de maneira ilegítima, para não dizer, injusta. 

Haja vista, certos cristãos  das mais variadas denominações  que, munidos de uma 

concepção de mal (demônio) semelhante à que apresentamos nesse capítulo, bem como 

inflamados por discursos religiosos fundamentalistas [não menos políticos] dos tipos, Deus 

acima de tudo, A verdade vos libertará e afins, empreendem um verdadeiro regime de 

fiscalização dos costumes que incide tanto sobre si, quanto [especialmente] sobre os 

outros; estes que, por viverem, pensarem, amarem eou desejarem de maneira diferente, 

quase sempre, são tidos como subversivos, imorais, ou mesmo, comunistas  caso suas 

aspirações propendam à alguns campos específicos da luta social. 

De qualquer modo, interessa-nos pontuar que, sob chave de leitura psicanalítica, as 

referências acima nos oferecem um bom exemplo de como as neuroses arquitetam 

fantasias para se sustentar, bem como demonstram de que maneira os sujeitos não apenas 

acreditam nessas fantasias, mas, sobretudo, as mantém na relação com os outros, e, não 

raro, lutam pugnazmente para não abrirem mão de tais. Não obstante, no final das contas, 

como não poderia ser diferente em se tratando de organizações neuróticas, a culpa é 

sempre do outro, nesse caso, do demônio. (Freud, 19232011b). 

Deveras, o diabo como metáfora do desejo põe em relevo a engenhosidade da 

mente humana para lidar com as suas estreitezas, por vezes, escamoteando-as em 

inusitadas tramas neuróticas  histéricas, fóbicas eou obsessivas. Todavia, se ela o faz 

para o bem, ou para o mal, cabe a cada sujeito julgar segundo o princípio da idiossincrasia, 

contudo, sem prescindir de basilares éticos. Afinal, se por um lado, a incidência neurótica, 

de modo algum, torna uma pessoa menos digna de respeito e consideração, por outro, ela 

não a autoriza  desde as suas fantasias de onipotência e perfeição  a ter em menor 

consideração a dignidade do outro. 
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Nesse sentido, importa dizer que, qualquer que seja a posição assumida pelo sujeito 

frente a sua crença (ou descrença), em algum momento, o espelho narcísico do eu necessita 

ser quebrado, para que a alteridade possa efetivamente advir, em suas vertentes ad intra  

o outro de si mesmo, o sujeito do inconsciente em sua radical índole desejante  e ad extra  

 o outro com o qual ele faz laço social ; oxalá, desprovida de entraves morais eou 

subterfúgios psíquicos que o impeçam de reconhecer, ainda que, mediante a tantas fissuras 

e contradições, aquilo que [em termos de desejo] há de nobre em sua condição humana. 

Deveras, a parafrasear Terêncio46, tudo o que é humano não nos deveria ser 

estranho, especialmente os afetos, ao passo que, se o é, talvez estejamos, em alguma 

medida, adoecidos de nossa própria humanidade, e isso, não teria diretamente a ver com 

Deus ou o Diabo; tampouco, com as neuroses; muito menos, com a santidade.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Terêncio foi um autor latino cujas comédias eram muito usadas nas peças teatrais das escolas jesuíticas no 

século XVII. Nasceu em Cartago por volta de 190 e faleceu em 159 a.C. Levado jovem para Roma, foi 

vendido como escravo ao Senador Terêncio Lucano que lhe deu uma educação liberal e o alforriou. Pouco 

apreciado pelo público romano, que preferia as farsas mais vivas e coloridas de Plauto [dramaturgo romano 

do século III a.C], foi mais apreciado na Idade Média e na Renascença, sendo muito imitado até os tempos de 

Molière [dramaturgo francês do século XVII]. (Enciclopédia Delta Larousse, 1962). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso propósito neste manuscrito foi mostrar que certas restrições impostas à 

sexualidade podem gerar mal-estar para muitos sujeitos. No que tange a vida espiritual, em 

particular, o presente estudo nos permitiu constatar que a imposição de normas morais 

rígidas via instituição eclesiástica e a associação entre sexualidade e sentimento de culpa, 

não raro, resultam em fonte de sofrimento para alguns sujeitos que, desde uma 

compreensão superficial a respeito da santidade (modo de vida na fé)  para não dizer, 

distorcida , submetem-se irrefletidamente a tais regulamentações, isto é, à moral “sexual” 

religiosa  código de bons costumes, por assim dizer.  Nesta pesquisa, buscamos 

fundamentar metapsicologicamente esse sofrimento, caracterizando algumas de suas 

expressões sintomáticas sob a égide da noção de neurose de santidade. 

Para levar a cabo tal empresa, perfizemos por meio de uma cuidadosa revisão de 

literatura o itinerário histórico a partir do qual Freud articulou a noção de sexualidade aos 

principais conceitos da metapsicologia (inconsciente, pulsão, recalque, retorno do 

recalcadoformação de compromisso), vindo a considerar a mesma como uma disposição 

elementar na etiologia das neuroses; o que se faz notável tanto na primeira quanto na 

segunda tópica [de modo mais sistemático, a partir da conjectura estrutural do Édipo]. Esse 

trajeto nos facultou acessarmos textos axiais de Freud (clínicos e metapsicológicos), nos 

quais, embasamo-nos para compor o primeiro capítulo desta dissertação intitulado Neurose 

e Sexualidade: elementos de metapsicologia freudiana. 

Não menos importante à nossa fundamentação teórica foram os textos de Freud 

sobre a temática religiosa, posto que, suas teses acerca da religião como neurose e 

realização de desejos inconscientes nos oportunizaram o viés discursivo adequado à 

introdução de nosso tema, consequentemente, à apresentação dos tipos religiosos (sujeitos 

da fé) aos quais direcionamos nossa atenção e a partir dos quais tecemos nossas primeiras 

considerações sobre a neurose santa. Com base nesses referenciais, desenvolvemos o 

segundo capítulo deste trabalho intitulado A religião em Freud. 

Doravante, colocamos em pauta alguns pontos que consideramos atuais do 

problema da moral sexual civilizada, bem como retomamos os principais supostos 

metapsicológicos freudianos, especialmente, as noções de pulsão (na qual estão 

subentendidas a sexualidade e a dinâmica do desejo), recalque e retorno do 

recalcadoformação de compromisso para descrevermos a neurose de santidade como uma 
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apresentação sintomática na qual, os ideais de santidade sustentados pelo sujeito cumprem 

a função de invólucro formal do sintoma. Na sequência, detivemo-nos na caracterização de 

alguns tipos religiosos que se enquadram no escopo da neurose de santidade. Tais 

tematizações deram corpo ao terceiro capítulo desta pesquisa, a nosso ver, capítulo central, 

intitulado A negação da sexualidade pelo discurso religioso e a neurose de santidade. 

Por fim, miramos na figura do diabo como metáfora do desejo e procuramos 

discorrer sobre a fenomenologia do demônio à luz do imaginário religioso monacal, bem 

como das moções pulsionais operantes na esfera da dialética do desejo, além da análise de 

caso empreendida por Freud no texto Uma neurose do século XVII envolvendo o demônio 

(19232011b) e das discussões propostas por Leite (1991) na obra O Deus odioso, o diabo 

amoroso [J. Cazotte]. Disso, verificamos como algumas pessoas, em especial, alguns 

“tipos neuróticos santos”, por vezes, preferem inconscientemente a miséria dos sintomas 

que a verdade dos desejos. Esse dado, por sua vez, possibilitou-nos tecer algumas 

importantes considerações a respeito da ética da psicanálise. Esta é, pois a matéria a partir 

da qual estruturamos o quarto e último capítulo desta dissertação intitulado O diabo como 

metáfora do desejo.       

Decerto, estamos cientes da complexidade do assunto que procuramos abordar 

nesta pesquisa. Ora, pois, não podemos negligenciar o fato de que, numa crítica 

reconhecivelmente datada  nem por isso, menos relevante  Freud nos apresenta uma 

dentre as muitas formas de se conceber e interpretar o fenômeno religioso, 

consequentemente, a moral religiosa; o que significa dizer que, a crítica freudiana não está 

isenta de questionamentos, tampouco nos dá a última palavra a respeito da religião. Tanto 

o é que, ao se debruçar sobre esse mesmo tema, Lacan e tantos outros psicanalistas fizeram 

asserções que contrastam diretamente com as afirmações freudianas.  

Nesse sentido, salientamos que, de modo algum desconsideramos os estudos sobre 

a religião provenientes de outras áreas do saber, especialmente, dos campos da Teologia e 

da Ciência da religião. Sobretal, temos conhecimento de que, tais estudos, com suficiente 

rigor metodológico, procuram estabelecer a devida distinção entre os planos da religião, 

religiosidade, espiritualidade e fé; discutir questões relativas a importância do sagrado 

como dado antropológico intrínseco à estrutura da consciência humana; bem como elucidar 

a relação mútua existente entre religião e sociedade; além de debater assuntos que tangem 

à problemática do pluralismo religioso, em vista de ampliar o horizonte de compreensão 

acerca da religião e suas múltiplas formas de expressão; dentre outras abordagens. Nesses 

campos, por sinal, destacam-se as figuras de alguns autores, tais como, Faustino Teixeira, 
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Henrique Marques Lott, André Torres Queiruga, Marcel Gauchet, Micea Eliade, Peter 

Berg, Paul Knniter, Richard King, entre outros, clássicos e contemporâneos. 

Por essa razão, a fim de que não se conclua a partir de nosso texto aquilo que não 

nos propusemos a problematizar, urge reenfatizar que o recorte epistemológico (teológico-

eclesiológico-moral) que realizamos para cotejarmos alguns aspectos da vivência religiosa 

com os dados metapsicológicos da psicanálise, contemplou certo entendimento equívoco a 

respeito da religião cristã como sendo, tão somente, uma instituição formal, hierárquica e 

doutrinal. Além disso, e sobretudo, o nosso delineamento evocou dada compreensão rasa 

acerca da religiosidade (santidade) enquanto prática ritual-devocional eou atividade 

ascética; que como tal; não toca a profundidade daquilo que se espera em termos de uma 

espiritualidade “saudável” (sensata em termos de ideais e práxis). Deveras, tal concepção 

de religiosidade reporta ao avesso daquilo que, desde os postulados da teologia latino-

americana, o Papa Francisco (2018) denomina espiritualidade encarnada: condição que 

possibilita ao sujeito transcender, contudo, sem tirar os pés do chão da realidade na qual se 

encontra inserido, bem como acolher e suportar não apenas a sua própria humanidade, mas, 

sobretudo, a humanidade do outro. Portanto, foram especificamente estes moldes 

anacrônicos de religião e religiosidade que, sugestivamente, embasados na metapsicologia 

do recalque e na crítica freudiana sobre a religião, correlacionamos à neurose de santidade. 

Ademais, faz-se mister ponderar que, se porventura, em alguns momentos, nossas 

inserções deram a lapsa impressão de que estivéssemos endossando a concepção vulgar de 

recalque como repressão sexual, isso, possivelmente, deve-se ao fato de que, em nossas 

colocações, procuramos demarcar  bem ao estilo impetuoso de Freud  a força contensiva 

do recalque frente a potência e a perturbação do desejo humano. Por essa razão, em alguns 

ensejos, ao nos referirmos ao trabalho de recalcamento dos representantes pulsionais, 

usamos de modo sinonímico formulações do tipo, o recalque da sexualidade, a negação da 

sexualidade, e correlatos. Não obstante, pormenores à parte, não prescindimos de 

apresentar com bastante rigor conceitual as noções de recalque e sexualidade desde a 

abrangente conjectura da dinâmica pulsional  tal qual teorizou o médico vienense , bem 

como de tratar a noção de recalque como mecanismo de estruturação do psiquismo. 

De mais a mais, a corriqueira concepção de recalque como repressão sexual, em 

algum sentido, não deixa de aludir a uma compreensão que o próprio Freud deixou 

transparecer em alguns de seus textos  da qual não nos esquivamos nesse estudo , sem 

mencionar o inconveniente da tradução do termo Verdrangung (recalque) por repression 
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(repressão); o que; a propósito; esclarecemos em nota no primeiro capítulo desta 

dissertação. De qualquer modo, nosso intento é não deixar margens para dúvidas quanto ao 

emprego que fizemos nessa pesquisa do conceito de recalque enquanto um mecanismo que 

atua sobre as pulsões, ou melhor, sobre os representantes pulsionais, nesse caso, sobre os 

representantes pulsionais de ordem sexual  aqueles que se referem à modalidades de 

satisfação eou formas de desejo que não são reconhecidas pelo sujeito, em vista de serem 

incompatíveis com os ideais narcísicos do eu (ideais éticos, estéticos e religiosos). 

Quanto às ocasionais menções lacanianas feitas nesse trabalho, não foi sem razão 

que as suscitamos. Com tais alusões, intencionamos lançar algumas bases epistemológicas 

que possam nos auxiliar a uma possível continuação de nossa pesquisa, quiçá, a título de 

doutorado, na qual, a partir da conjectura de estrutura clínica e de outras noções lacanianas, 

poderemos acessar um campo teórico-conceitual favorável à discussão de algumas 

questões referentes a religião, desde um outro horizonte psicanalítico de compreensão. 

Disso, teremos melhores condições de aprofundarmos o nosso estudo não apenas acerca 

das incidências psicopatológicas no âmbito da vida espiritual; mas também; e sobretudo; a 

respeito da legitimidade e importância da experiência religiosa no âmbito da existência 

humana, por conseguinte, no campo do sentido. 

Prosseguindo com a problemática da neurose de santidade, acreditamos que, talvez, 

o caminho mais interessante para que os sujeitos possam, de algum modo, reconciliar-se 

com o seu desejo, não seja o do excessivo recalque, tampouco o da realização imediata de 

todas as suas aspirações desejantes, mas sim, a via da sustentação da falta. Desde este 

trabalho, estamos persuadidos de que tal via, que de modo algum se contrapõe a fé, pode 

ajudar as pessoas a descobrirem que o significado de ser verdadeiramente santo, isto é, 

humano, por conseguinte, o sentido da vida, não se mede por aquilo que se ganha ou se 

perde em termos de desejos levados a cabo ou não reconhecidos, mas sim, por aqueles 

pequenos momentos de integridade; honestidade; compaixão; respeito; racionalidade; 

cuidado de si e sacrifício em favor dos outros; especialmente, dos outros mais 

necessitados. Aliás, nisso consiste o núcleo da proposta do Evangelho, ou de qualquer ética 

que se pretenda razoável.  

Deveras, quando legitimamos, ainda que minimamente, as impossibilidades 

inerentes à condição humana, paradoxalmente, descortinamos o terreno das possibilidades 

de fazermos algo efetivamente bom acontecer nos domínios do intra e do interpessoal; 

independentemente de sermos ou não neuróticos.  
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Por fim, notificamos que as considerações acima, de modo algum, pretendem 

apresentar uma saída definitiva para a questão neurótica no âmbito da fé  até porque, 

deixamos claro ao longo deste trabalho que nos manteríamos fieis aos princípios 

freudianos de que a fabricação de visões de mundo não colaboram para resolver a 

sintomática dos neuróticos. Por outro lado, entendemos que, um saber de pretensões 

científicas e prerrogativas clínicas [tal qual o é a psicanálise] não pode se isentar de, o 

quanto lhe for possível, ofertar uma palavra assertiva aqueles que padecem de sofrimento 

psíquico e, num primeiro momento, carecem de uma “discursividade outra” que os ajude a 

iniciar o seu processo de cura (autocuidado, autoconhecimento)  esta é a razão pela qual 

fizemos menção ao supracitado caminho da sustentação da falta, manutenção do desejo e 

legitimação das impossibilidades inerentes à condição humana. Afinal, deve-se ter claro 

que, uma coisa é oferecer soluções fáceis e visões de mundo acabadas as pessoas, outra é 

prestar o devido auxílio aos sujeitos que buscam na terapêutica psicanalítica algum alívio 

para as “dores de sua alma” (algo condizente com a ética clínica). De qualquer modo, isso 

não muda o fato de que, a rigor, o desejo primevo a aparecer na “cena analítica” deve ser o 

do analisando, posto que, a ele cabe a intrasferível tarefa de se responsabilizar pelos seus 

próprios impasses afetivos, pela parte que lhe cabe em tais embaraços, e, quem sabe, dar 

aos mesmos melhor desfecho que uma montagem religiosamente neurótica. 
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