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RESUMO 
 

 
Silva, J. S. (2019) Entre o Gozo feminino e a nominação Deus: uma questão litoral. 

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade 
Federal de São João del-Rei, São João del-Rei/MG. 

 
A investigação sobre o que estaria localizado na hiância gozo-Deus tem suas raízes na 
elaboração freudiana e desdobramentos clínicos até o último ensino de Lacan. Cada um dos 
termos desta pesquisa foi interrogado tendo em vista se haver com a pergunta de Lacan, no 
capítulo VI - “Deus e o gozo d’A Mulher”, do Seminário 20 - Mais, ainda (1972-73), que diz: 
“E por que não interpretar uma face do Outro, a face Deus, como suportada pelo gozo 
feminino?”. A presente pesquisa teve por objetivo estudar a provocação feita por Lacan sobre 
o que aproximaria o gozo feminino da face Deus a partir de O Seminário 20. Buscou-se, 
ainda, discutir sobre o campo epistemológico em que se localizam: contingência Deus em 
Freud e a Face Deus em Lacan; apresentou-se a inovação do conceito de gozo feminino para a 
discussão; elaborou-se a perspectiva litoral daquilo que existe entre o gozo feminino e a 
nominação Deus, em Lacan. Discorreu-se, então, sobre o primeiro termo desta pesquisa: A 
(não) relação com Deus na psicanálise. Partimos do aforismo lacaniano: “não há relação 
sexual”. O percurso se valeu da noção de contingência para designar o encontro faltoso de 
Freud com Deus, a experiência religiosa e a religião. Verificamos seus apontamentos sobre o 
termo ao longo da obra e destacamos os escritos que concentram as questões: O Futuro de 
uma Ilusão e Moisés e o Monoteísmo. À interrogação freudiana sobre o que é um pai, 
encontramos um movimento de báscula com a releitura de Lacan. Extraímos, então, de alguns 
Seminários e de alguns Escritos a abordagem lacaniana da categoria Deus. O segundo termo 
analisado na pesquisa foi: O feminino na psicanálise. Do sexo único à diferença sexual é um 
excurso introdutório à questão do feminino e uma aproximação ao estado da questão nos 
tempos de Freud. A investigação sobre a sexualidade feminina em Freud e a sexuação em 
Lacan foram articuladas a partir do pano de fundo das trocas conceituais com os feminismos 
em cada época. Ao abordar o gozo singular do falasser a partir da tábua da sexuação, uma 
associação conduziu a escrita para um exame do gozo místico e do delírio místico psicótico. 
Para tal, foram eleitos dois casos para demonstrar as diferenças do gozo místico ao gozo 
psicótico delirante. No último capítulo se propôs um ensaio de articulação intitulado: Gozo 
feminino como litoral da face de Deus. Partindo da noção de nominação, em que o nome 
enoda algo do real, tentamos situar a discussão no último ensino de Lacan, abrindo assim, um 
novo arco conceitual: da Satisfação ao Gozo no ensino de Lacan. Discorreu-se ainda sobre a 
ligação do significante ao gozo; sobre a lógica toda-fálica e não-toda-fálica, esta como um 
novo âmbito dado ao feminino na psicanálise e que aponta para a topologia litoral e suas 
implicações para a clínica psicanalítica. 

 

Palavras-chave: Gozo feminino, Deus, Nominação, Litoral  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
Silva, J. S. (2019) Between the feminine jouissance and God’s nomination: a litoral question. 
Master's Dissertation, Postgraduate Program in Psychology, Federal University of  São João 
del-Rei, São João del-Rei / MG. 
 
A investigation about what would be localized in jouissance-God gap have your origins in 
freudien elaborations and clinical unfolding until the last teaching of Lacan. Each one of the 
principal points of this research was interrogate considering the Lacan question, in chapter VI 
– God and The Woman’s Jouissance, Seminar XX – Encore (1972-73), says: “And why don’t 
interpret a face of Other, a face of God, like suported by feminine jouissance?” This task’s 
objective was study the Lacan’s provocation about what approximate The Feminine 
Jouissance and The Face of God, based in XX Seminar. Searched too to discuss about the 
epistemological area where is localized: contingency God in Freud and the face of God in 
Lacan, showing a inovation of feminine jouissance concept, and an elaboration about the gap 
perspective what exist between the feminine jouissance and God’s nomination, in Lacan. So, 
was explained about the first point of this research: The (not) relation with God in 
psychoanalysis. We started in Lacanian aphorism: “There isn’t sexual relation”. In trajectory 
of this task, was used the notion of contingency for to designate the faulty meet from Freud 
with God, with the religious experience and with the religion. Was veified your appointments 
about this theme and was detached the text who concentrade these questions: The Future of a 
Ilusion and Moses and The Monotheism. About the freudien interrogation about what is a 
father, we found a bascule moviment with Lacan’s review. So, we extract from Seminars the 
Lacanian approaching from God category. The second point analyzed in this research was: the 
feminine in psychoanalysis. From unique sex at sexual difference is an introductory excursus 
for the question of feminine, and an approximation at state of question in Freud’s times. The 
investigation about the feminine sexuality in Freud and the sexuation in Lacan was articulated 
through the concept’s permutation with the feminisms in each epoch. Approaching a singular 
jouissance of parlêtre according to the sexuation of the board, an association conducted at an 
exam of mystic jouissance and mystic psychotic delirium. For this, was elected two cases to 
demonstrate the diferences between mystic jouissance and psychotic delirious jouissance. In 
the last chapter was proposed an experiment articulation entitled: Feminine Jouissance Like a 
Littoral from God’s Face. Started from nomination notion, where the name circumscribe 
something from real, try to situate the discussion in the last teaching of Lacan, opening a new 
conceptual arc: from satisfaction to jouissance in teaching of Lacan. Writed, still, in this task, 
about the ligation between the significant and the jouissance, the all phalic logic and non-all 
phalic logic, this like a new ambit inherent at feminine in psychoanalysis, who appoint for a 
littoral topology and yours implications for psychoanalytic clinic. 
 
Keywords:  Feminine Jouissance, God, Nomination, Litoral  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A investigação realizada nesta dissertação localiza o título “Entre o gozo feminino a 

nominação Deus: uma questão Litoral” na área em cujas minhas questões endereço: a 

psicanálise de orientação lacaniana. A escolha do tema está baseada no interesse de estudar 

algo sobre o gozo feminino e sua modalidade não-todo a partir da tábua da sexuação e aquilo 

que pudesse existir entre a nominação Deus, conforme a provocação de Lacan, ao longo do 

Seminário 20, “Mais, ainda”.  

A pergunta de Lacan, no capítulo “Deus e o gozo d’A Mulher”, do Seminário 20 - 

Mais, ainda (1972-73), que diz: “E por que não interpretar uma face do Outro, a face Deus, 

como suportada pelo gozo feminino?” colocou-me a trabalho. Interpretei a indagação, 

inicialmente como uma equivalência, e depois, algo mais parecia poder se extrair desta 

formulação. Isto me pareceu estranho e inédito.  

O objetivo geral descrito, no anteprojeto, visou: pesquisar a postulação feita por Lacan 

sobre o que haveria entre o gozo feminino e a face Deus a partir de O Seminário 20, “Mais, 

ainda”. Desdobrei este objetivo em outros específicos, os quais elenco a seguir: discutir sobre 

o campo epistemológico em que se situam as temáticas: contingência Deus em Freud e a Face 

Deus em Lacan; apresentar a inovação do conceito de gozo feminino para a discussão; 

elaborar a perspectiva litoral daquilo que existiria entre o gozo feminino e a nominação Deus 

em Lacan. 

Estava, a partir daí, frente às seguintes questões: Diante deste algo que se procura, 

expresso nesta proposição de Lacan, emergia o desejo de saber que tipo de gozo poderia estar 

abrigado no discurso religioso e que se nomearia com esta cercania modal entre Deus e o 

gozo feminino.  

Havia, ainda, de uma tentativa de elaborar algumas das questões discutidas com os 

colegas sobre como a psicanálise de orientação Lacaniana contribuiria para a escuta e 

intervenção no dizer do falasser envelopado pela Religião. Pensei que tal pergunta poderia 

sugerir uma maneira distinta de se relacionar com o Outro do discurso religioso, que em O 

Seminário 20, Lacan apresenta como “Ⱥ mulher, enquanto Gozo feminino”. Ao me deparar 

com a reflexão lacaniana sobre “Deus é a mulher” uma demanda de trabalho se impôs devido 

ao meu contato com o âmbito teológico. De antemão, parecia que a escolha pela psicanálise 

significava, uma exclusão de qualquer questão religiosa. Entretanto, ao revisitar os textos 

psicanalíticos de Freud e Lacan percebi que nunca foi indiferente ao saber do psicanalista a 
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crença e a experiência religiosa e que, desde os enunciados de O triunfo da religião, manter o 

desejo de analista à altura das exigências de cada época inclui o saber-fazer com o discurso 

religioso e sua produção de semblantes.  

Formulei, então, a questão a ser trabalhada ao longo da pesquisa que investigará a 

equivalência, ou o que se localiza entre, proposta por Lacan na pergunta do Capítulo VI, de O 

Seminário 20 sobre o gozo feminino e a face Deus. Como Lacan faz uso do termo Deus nesta 

enunciação? No seu intento de resolver os impasses da clínica Lacan recorre ao nome Deus e 

o transforma no que a teoria psicanalítica entende como nominação. Tal nominação permite 

escavar os fundamentos teóricos de uma suposta equivalência. Como se localiza esta 

equivalência ou existência entre em relação ao campo da metafísica clássica como parecia ser 

a discussão Freudiana com o nome Deus ou no campo da ontologia moderna que parece mais 

o âmbito da construção Lacaniana? 

Entrevi que, no encontro com a tradição judaico-cristão, Lacan leva a indagar sobre 

qual é o uso de gozo neste, pelo sujeito. Neste horizonte de pesquisa, das implicações dos 

modos de gozo do falasser para a clínica contemporânea, delimitei meu estudo sobre o gozo 

feminino e a nominação Deus na perspectiva litoral de Jacques Lacan.  

Minha hipótese de trabalho advém de uma conceituação feita por Lacan 

primeiramente no “Seminário 18” e posteriormente nos “Outros Escritos” quando ele, a partir 

de sua experiência no Japão, aponta para uma condição litoral no fazer clínico.  Se se toma 

litoral como o excesso que prende-se à letra-escrita, que instaura um domínio inteiro que faz 

borda no furo do saber, produzido pelos semblantes, com sentido de gozo sem que 

absolutamente nada tenha em comum e nem relações recíprocas (cf. LACAN, 1985, p.108).  

Desde então, suponho que pensar o que existe entre, numa perspectiva litoral, seria um dos 

destinos possíveis a tal questão. E, se há uma perspectiva litoral no modo de Lacan bordejar o 

gozo feminino e a face Deus, novas perspectivas podem ser inventadas numa certa escuta do 

discurso religioso no âmbito do último ensino. 

A metodologia para esta elaboração seguiu o método dialético que identificou dois 

distintos termos envolvidos na análise do problema de pesquisa. A técnica de pesquisa 

proporcionou um mergulho nas obras de Freud e Lacan, como fontes primárias, tendo em 

vista levantar os elementos que corroborariam ou não à hipótese elaborada como resposta ao 

problema em questão.  De tal forma, esta dissertação caracteriza uma pesquisa teórica no 

tocante ao tema e adequada discussão dos aportes para a clínica contemporânea. 

Iniciei, então a discorrer sobre o primeiro termo da dissertação: A (não) relação com 

Deus na psicanálise. O percurso se vale da noção de contingência para designar o encontro 
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faltoso de Freud com Deus, a experiência religiosa e a religião. Verificamos seus 

apontamentos ao longo da obra e destacamos os escritos mais densos no tocante a questão: O 

futuro de uma Ilusão e Moisés e o Monoteísmo. À interrogação freudiana sobre o que é um 

pai encontramos um movimento de báscula com a releitura de Lacan. Finalizando este 

capítulo intentei extrair dos Seminários de Lacan sua abordagem da categoria Deus. 

O segundo termo da dissertação a ser analisado foi: O feminino na psicanálise. Do 

sexo único a diferença sexual é um excurso introdutório a questão do feminino e uma 

aproximação ao estado da questão no tempo de Freud. A investigação sobre a sexualidade 

feminina em Freud e a sexuação em Lacan foi articulada a partir do pano de fundo das trocas 

conceituais com os feminismos em cada época. Ao abordar o gozo singular do falasser a partir 

da tábua da sexuação uma delimitação conduziu a escrita para um exame do gozo místico e do 

delírio místico psicótico. Elegi dois casos para demonstrar o que há entre ambos. 

 O último capítulo se propôs um ensaio de articulação intitulado: Gozo feminino como 

litoral da face de Deus. Partindo da noção de nominação em que o nome enoda algo do real 

tentamos situar a discussão no último ensino de Lacan, abrindo um novo arco conceitual: da 

satisfação ao Gozo no ensino de Lacan. Discorreu-se sobre o significante e o gozo, sobre a 

linguagem e a topologia e neste âmbito, as considerações sobre a lógica não-todo aponta para 

a topologia litoral para pensar o que existe entre o gozo feminino e a nominação Deus.  
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2 A (NÃO) RELAÇÃO COM DEUS NA PSICANÁLISE 

 

 

A investigação sobre a contingência Deus, em Freud, colocou-me de frente com o 

campo epistemológico no qual ele estava inserido e com o qual dialogava ao longo do 

percurso de construção de sua nova concepção de ciência. Circunscrever algo pelo viés da 

contingência em psicanálise nos remete à lógica, tão cara, a Freud como a Lacan.  Da lógica 

clássica, binária, que visava, em Aristóteles, o verdadeiro e o falso das proposições, Lacan, 

pensando na incompletude da verdade usa o que chamou de lógica modal: o necessário, o 

possível, o impossível e o contingente.  Deste modo, delimitar esta contingência e não a 

necessidade em Freud, significa, mais além da articulação significante, abordar uma história 

particular que remete a um encontro que ‘cessa de não se inscrever’. Sem que se pretenda uma 

análise de Freud, remonta-se ao que se pode ler como um encontro faltoso com uma dada 

‘experiência religiosa’, ou uma dada imagem de Deus preconizada pela religião 

experimentada, aos tropeços, no seu ambiente familiar, acadêmico e médico e nas ávidas 

conversas mantidas com os seus interlocutores ao longo da criação da Psicanálise.  

 

 

2.1 A contingência Deus em Freud 

 

 

O reflexo das experiências familiares provavelmente, deram aporte aos 

posicionamentos de Freud no tocante às questões religiosas. Nos primeiros anos de vida de 

Freud podem-se encontrar vestígios do que foram suas experiências religiosas a partir das 

religiões que avizinhavam seu ambiente familiar. Os historiadores mencionam, de modo 

panorâmico, alguns acontecimentos que pretendo dar relevo devido a configuração do tema da 

pesquisa. 

Pfrimmer (1994) destaca, na introdução de sua obra, uma declaração controversa se 

colocamos em paralelo as edições inglesa e alemã, de “Um estudo Autobiográfico” (1925), 

preparada por Freud, aos 69 anos (p. 13-16), para uma coleção em oito volumes sobre 

descobertas científicas e não meramente biográfica, que mostra seu encontro com a bíblia a 

partir de sua contingência familiar. Assim foi recolhido uma espécie de testemunho de Freud: 

“Minha absorção precoce na história bíblica (quase ao mesmo tempo em que aprendi a arte de 

leitura) teve, como reconheci bem mais tarde, um efeito durável na direção de seu interesse” 
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(Freud citado por Pfrimmer, p. 11). O autor segue enfatizando que são quase quatrocentas 

citações bíblicas que se integram aos textos freudianos, uma espécie de identificação com 

certos personagens bíblicos que evidenciam uma relação complexa com as Escrituras. Por 

exemplo quando, em A Interpretação de Sonhos (1900), deixa entrever a ressonância da 

história de José do Egito, um dos fundadores do seu povo: 

ter-se-á observado que o nome de José tem um papel extremamente importante em minha vida (ver o 
sonho do tio). Por trás dos personagens que levam este nome, posso esconder meu ego no sonho com 
uma facilidade extraordinária, pois José é também o nome do intérprete dos sonhos conhecido pela 
bíblia (Pfrimmer, 1994, p. 12). 

 
A Bíblia de Philippson foi a bíblia pela qual Freud se interessou. Parece que a 

particularidade desta coleção de livros bíblicos1 respondia, naquele momento, às indagações 

de Freud, em sua busca pelo conhecimento. “Philippson se serve das ciências da natureza com 

um fim apologético” (Pfrimmer, 1994, p. 15). O autor permite pensar que o esforço de 

adequação do literal do texto bíblico com os dados de tal ciência visavam a elaboração de 

uma visão de mundo rigorosamente bem ordenada. Algo que mais tarde Freud submeteu à 

verificação a partir dos conhecimentos adquiridos com Brücke e pela doutrina de Darwin. 

A busca pelo conhecimento pode ser postulada como um elemento transmitido pelo 

laço familiar. Neste contato com a tradição judaica de Freud se pode ver como uma marca 

paterna deixada, na dedicatória feita por Jacob Freud, no exemplar da bíblia oferecida ao 

filho, no dia 29 de Nissan de 5651 (6 de maio de 1891), dia de seu 35º aniversário, que para 

os judeus marca a entrada na plena maturidade. “Se abrirão para ti as fontes do entendimento, 

do saber (conhecimento) e da compreensão” (Pfrimmer, 1994, p. 19).  

Yerushalmi (1992, p. 123 e 124), indo aos relatos de Anna Freud, esclarece que a 

Bíblia de Philippson, adquirida para a família, conserva uma outra inscrição além da 

dedicatória, a data de morte do pai, e o nascimento e circuncisão de Sigmund. Parece que 

Freud recebeu iniciação religiosa típica das famílias judaicas. Embora seja importante 

recolher o testemunho de Anna Freud sobre o que percebia do judaísmo de seu pai, em carta 

de 20 de junho de 1979: 

Se meu pai fala de uma ‘absorção precoce na história bíblica’, então certamente não pensa em nada 
além do que qualificamos como ‘história bíblica’ na linguagem comum alemã, a saber, a história dos 

                                                            
 

1 Os livros elencados por Anna Freud como disponíveis no exemplar da Bíblia de Philippson, familiar à Freud, 
eram: 2 Samuel 11-24; Livro dos Reis 1 e 2 e os cinco livros de Moisés. Obra do rabino Dr. Ludwig 
Philippson e seu irmão mais velho, Phöbus, doutor em medicina, que traduziu e comentou os primeiros 
profetas. Dr. Ludwig aplicou à sua obra o método conhecido entre os exegetas germânicos da época como 
Formgeschichte. Trata-se de uma tentativa de dar base científica à obra, condensando em seus comentários, 
elementos da antropologia bíblica, antropologia comparada, história das religiões e das mitologias, ciências 
naturais e medicina (Pfrimmer, 1994, p. 20). 
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antepassados. Um garoto de 6 ou 7 anos, que mal acaba de aprender a ler, não poderia ter captado mais 
(Anna Freud citada por Pfrimmer, 1994, p. 15). 

De qualquer forma, a Bíblia de Philippson tem sua importância por pertencer ao que se 

chamou, entre os estudiosos, de o “último sonho pessoal” de Freud – Monografia Botânica -  

em A Interpretação de Sonhos.  Em 1898, Freud já consagrado à redação da sua obra 

inaugural da psicanálise, Traumdeutung – O significado de Sonhos, compondo o segundo 

capítulo do livro, precisamente o que vem narrando o sonho da Injeção em Irma, recebe uma 

carta amigável e encorajadora em que Fliess expressa que já está pensando e vendo, em 

expectativa, o livro sobre sonhos. Freud produz na noite que se segue à chegada da carta o 

sonho da Monografia Botânica. Assim se exprime: “Escrevi a monografia de uma certa 

planta. O livro está em minha frente e viro justamente uma página na qual está inserido um 

quadro colorido. Cada exemplar traz uma espécime de planta seca, como um herbário” (Freud 

citado por Leclaire, 1986, p. 31).  

Nas palavras botânica e monografia haviam associações numerosas com o pai Jacob 

Freud e sua transmissão por meio do livro, quando aos 5 anos lhe deu um livro com estampas 

coloridas para rasgar; com o professor Gartner (em português = jardineiro) e a conversa com 

sua jovem esposa, de aparência florescente, sobre a doce flora; com seu exame de botânica na 

faculdade.  Se na conclusão de uma interpretação de Sonhos se reconhece a realização de um 

desejo, Didier Anzieu infere deste sonho, um modo de dar lugar a uma “última palavra sobre 

a morte, a angústia, a separação do objeto primeiro de amor” (Pfrimmer, 1994, p. 25). Uma 

indicação relevante para esta pesquisa foi recolhida de Anzieu, a saber: 

não apenas o desejo de saber foi favorecido em Freud pela identificação simbólica com o pai, mas 
também o encorajamento para transgredir num campo que já só é edipiano simbolicamente. Pode-se 
representar os deuses de modo figurativo, pode-se estudar os costumes, os usos, as crenças dos 
inimigos; é até preferível conhecê-los bem para melhor lutar contra eles. Conhecer, segundo Philippson, 
é transgredir os preconceitos, os medos e desmistificá-los a fim de estabelecer novas leis. A Bíblia, e 
depois mais largamente a cultura, funcionaram para Freud como penhor simbólico da verdade. O 
registro freudiano da prova é duplo: tão cultural quanto clínico (Anzieu citado por Pfrimmer, 1994, p. 
26). 
 
O conhecimento que se pode constatar em Freud deste encontro com o judaísmo é 

paradoxal. Se Ernest Jones atesta que Freud certamente achava-se familiarizado com os 

costumes e comemorações judaicos (Jones, 1979, p. 55), em carta a Karl Abraham, por 

ocasião de um conflito com C. G Jung, ele deixa entrever seu desconhecimento das facetas do 

judaísmo: “Afinal de contas, as coisas são mais fáceis para nós judeus, já que nos falta o 

elemento místico” (Freud citado por Jones,1979, p. 403). 

Freud cresceu em Freiberg até os 3 anos de idade. Nessa pequena cidade, os judeus 

eram de 2 a 3 por cento de uma população de até 5.000 habitantes, de maioria católica.  A 
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família era próspera a partir do comércio. Desde aí, mudaram-se para os duros anos de Viena. 

Segundo Pfrimmer (1994): “Freud nunca chegará a gostar de Viena e os contrastes com a 

tranquila Freiberg e o relativo conforto da família embelezarão talvez, mais tarde, o lugar de 

origem” (p. 60). 

Ernest Jones (1979) e Roudinesco (2016) citam o encontro de Freud com Nannie, a 

babá católica. Antes de ir para a escola ela foi uma influência digna de nota na educação 

religiosa de Sigmund. As incursões pela vida católica conduziram Freud à descoberta da 

“segunda religião monoteísta, religião da carne, do pecado, da confissão e da culpa, com suas 

imagens pias, seus rosários, sua iconografia barroca, suas representações do inferno” 

(Roudinesco, 2016 p. 25). Outra consequente descoberta foi uma antipatia a crenças e 

cerimônias cristãs mescladas com uma busca emocional na adolescência de “cogitações 

filosóficas bastante vagas e, em seguida, numa severa adesão aos princípios da ciência”. 

(Jones, 1979, p. 55).  

Observando alguns dados referentes às relações de parentesco no cerne da religião 

familiar, percebe-se que, experimentando o poder masculino do perpétuo exílio, o pai de 

Freud (Kallamon Jacob Freud) e o avô materno (Abrahan Siskind Hofmann), em suas viagens 

de negócios à Morávia, trazem ingredientes peculiares ao contexto de Freud: um “mundo em 

plena efervescência, marcado pela urbanização e germanização progressivas dos judeus 

habsburgueses” (Roudinesco, 2016, p. 20).  

Em Viena, o ensino religioso frequentado por Freud na escola particular, organizado 

numa programação de 5 horas semanais, foi aplicado por Leopold Breuer, pai de Joseph 

Breuer, e por Samuel Hammerschlag, professor de religião judaica para quem Sigmund era 

uma espécie de filho (Pfrimmer, 1992, p. 67). Nesse período Freud estuda História da Bíblia, 

história dos Judeus e do Judaísmo e interpretação talmúdica. A orientação dos manuais 

estudados com Leopold seguem a reforma judaica moderada.  No período dos estudos 

secundários Samuel é o professor tomado como substituto do pai ausente do jovem Freud. 

Roudinesco (2016) avança em sua pesquisa sobre este ponto quando desfaz a ideia de 

que Jacob permanecera fiel aos ritos ortodoxos. O Pai e o avô materno de Freud respeitavam 

os ritos ancestrais, divergiam das legislações discriminatórias e nestas ocasiões de viagens de 

negócios aproveitavam para experimentar maneiras distintas de viver em relação ao seu 

distrito (Shtetl). Roudinesco (2016, p. 20) e Gay (1992, p. 25) são concordes em dizer que: 

“Um (avô) permanecia ligado à herança do Hassidismo, ao passo que Jacob, embora devoto e 

exímio conhecedor da língua sagrada, começava a se interessar pelos ideais da Haskalá” (um 

movimento de emancipação dos judeus, oriundo do iluminismo). Freud está diante do pai que, 
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ao se tornar liberal, deixa as cerimônias religiosas, exceto as festas de família (Purim e o 

Pess’ah).  

“A primeira festa comemora a libertação dos judeus do império Persa e a segunda, a saída do Egito e o 
fim da escravização do homem pelo homem: duas festas da liberdade, evocadoras de sua adesão aos 
ideais da rebelião popular”. (Roudinesco, 2016, p. 21)  

 
A atmosfera derrisória em relação à religião, presente nas décadas que se estendem 

entre a revolução francesa e o início da primeira guerra mundial, o respiro de novos ares fora 

do shtetl, podem ter contribuído para a contingência familiar que permitiu a Freud apresentar-

se a Pfister como ‘um judeu sem Deus’.  

Freud sempre se afirmou como judeu e ateu. Em meio aos seus pares judeus assistiu a 

disputas de forças entre as instituições religiosas e as ideias modernistas. Peter Gay (1992) 

menciona os anglicanos liberais reprovados pela Igreja Superior Anglicana; os judeus 

ortodoxos ficaram desconcertados com as inovações das congregações reformistas com 

projeto de inserção no mundo ocidental e no século XIX; os Católicos liberais na França 

enfrentaram a condenação pelo Papa Pio IX, em seu monumento de resistência à 

modernidade, intitulado Syllabus e pela encíclica Quanta Cura, condenando o Liberalismo. 

As instituições religiosas resistiram apesar do que vai historiar Peter Gay:  

Os animados debates, geralmente pretensiosos e um tanto confusos, acerca da natureza da alma e da 
necessidade de se acreditar em forças espirituais mais elevadas, que os alemães e austríacos mais cultos 
contemporâneos de Freud gostavam de organizar, contrariavam a ideia de que o espirito científico 
desencantado reinasse supremo entre as pessoas de educação superior. (Gay, 1992, p. 27-28) 

 
Houve, neste tempo, tentativas de reconciliação entre o pensamento secular e a crença 

religiosa. Ou mesmo uma espécie de raciocínio de equiparação entre psicanálise e religião. 

Tais posicionamentos entraram para a história como discussões irresponsáveis. Tendência que 

historicamente se pôde ver em Draper e Whiter que postularam “um tipo de Deus segurando 

reverentemente um chapéu, ante os gloriosos mistérios do universo” (Gay, 1992, p. 32). A 

admiração de Freud, ao analisar o sentimento oceânico de seu amigo Romain Rolland causou 

certa euforia nos seus leitores. Mas para Freud, as metáforas religiosas eram apenas metáforas 

(Cf. Gay, 1992, p. 33). 

A avaliação de Freud sobre a ciência e a religião indicam um conflito interminável 

para a cultura de sua época. Filósofo de renome para sua época, como William James, 

pesquisador sobre o ‘material’ de que é feita a mente humana, colocava Freud na fronteira 

entre ciência e superstição por seus pontos em comum.  

Para Freud o desamparo sentido pela criança é a raiz que dá origem a toda a elaboração maquinaria 
teológica construída pela humanidade ao longo das eras. James, por seu lado, exclama em meio a uma 
de suas lições sobre a diversidade da experiência religiosa: Eis aqui o verdadeiro âmago do problema 
religioso: Socorro! Socorro! (Gay, 1992, p. 36)  
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Após revisitar este episódio que coloca Freud e James em paralelo, tendência bastante 

exercitada por diversos autores que viram seu pensamento em paralelo com filósofos, sábios e 

com sistemas religiosos (seja o judaísmo, catolicismo, protestantismo ou budismo), Gay 

(1992) nos permite recolher pontos que explicitam a diferença essencial de seu 

posicionamento no tocante a inconciliação referida aos campos da ciência e da religião.  

[A psicanálise] é sujeita à crítica da experiência controlada, o que não se pode dizer da religião - do 
material recém-descoberto na autoanálise do psicanalista, nos relatos de casos, nos relatórios clínicos, 
por vezes até mesmo a partir da experimentação, mas sobretudo a partir dos próprios analisandos, esses 
excelentes professores. (p. 43)  

 
Outro ponto salientado por esta analogia com James é que Freud põe em relevo “A 

liberdade interna e a disposição em admitir erros, modificar noções já adquiridas e abandonar 

posições insustentáveis” (Gay, 1992, p. 43). De modo sintético, assim se expressa: “as ideias 

religiosas são incorrigíveis, as ideias cientificas podem ser corrigidas” (Gay, 1992, p. 43). 

Desse modo, seu ateísmo professo em repetidas declarações vai dando elementos para a 

construção da psicanálise. 

Após o curso secundário, Freud atingiu a possibilidade de escolher uma profissão. Ele 

escolhe ingressar no curso de Medicina da Universidade de Viena em 1873, aos 17 anos. 

Dedicava-se pouco a estudos especificamente médicos e aproveitava as eletivas, com grande 

interesse, pelos cursos de Biologia e Darwinismo, dado pelo zoólogo Claus, o de fisiologia da 

Voz e da Educação, dado por Brücke e ainda frequentava o Seminário de Filosofia, dado por 

Brentano, sobre a Lógica de Aristóteles. Segundo Jones (1979, p. 61) ele “não sentia nenhuma 

atração direta pela medicina”, intencionando dedicar-se ao grande problema de como o 

homem veio a ser o que é.   

Todavia, Freud não foi negligente em sua escolha profissional. Em sua luta pelo 

conhecimento, não se impunha objetivos superiores nem alimentava grandes expectativas. 

Nutria alguns princípios como não ceder à mediocridade, recusa a ser consolado e evitação a 

qualquer recurso sobrenatural. Jones (1979) relata uma história que ilustra tal postura:  

contei-lhe certa vez a estória de um cirurgião que afirmava que, se algum dia atingisse o Eterno Trono, 
apresentar-se-ia armado de um osso canceroso e perguntaria ao altíssimo qual era a sua opinião sobre o 
fenômeno. A resposta de Freud foi esta: se eu me encontrasse num situação idêntica, minha queixa 
principal ao Altíssimo seria a de que não havia ele me contemplado com uma inteligência melhor (p. 
68). 

 

O estudante de Medicina, por exigência de modernização do departamento de zoologia 

da Universidade, amplia suas pesquisas de Zoologia Marinha sob a regência de Carl Claus. 

Em Trieste, Freud vai verificar a descrição de Syrsky, feita em 1874 sobre a estrutura 
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gonádica das enguias. Contudo, foi no laboratório de Fisiologia de Brücke que Freud encontra 

resposta para seu modo de construir o conhecimento. Brücke, protestante na Viena católica, 

de visão ascética, livremente idealista, é um dos expoentes do movimento científico 

promovido pela escola de medicina de Helmholtz. Façamos uma menção pontual aqui a algo 

que se explorará mais adiante como o agnosticismo metodológico da época, a partir do 

conhecido juramento feito pelos cientistas Du Bois e, na mesma esteira, Brücke, como 

fidelidade ao fazer científico:  

Nenhumas outras forças (sic), a não ser as físico-químicas comuns, acham-se em ação ativa no interior 
do organismo. Nos casos em que não se possam obter informações através dessas forças, 
eventualmente, ter-se-á de encontrar um caminho específico ou a forma de sua ação por intermédio do 
método físico-matemático ou admitir novas forças, idênticas em dignidade as forças químico-físicas 
inerentes à matéria, e que são redutíveis à força de atração e repulsão (Jones, 1979, p. 73).  

 
Ressalta-se, nesta citação, a aposta na busca pelo conhecimento imanente sem 

qualquer compensação metafísica. Mesmo que se atribua à clínica de Charcot e de Breuer a 

influência pivô da criação freudiana, o campo científico onde inicialmente quer circunscrever 

a nova ciência pode ter vindo de sua experiência com Brücke. Jones (1979) assim avalia: “a 

emancipação dessa influência consistiu não em renúncia aos princípios, mas no fato de ter-se 

tornado apto aplicá-los empiricamente aos fenômenos mentais, ao mesmo passo que rejeitava 

quaisquer bases anatômicas”. (p. 76) 

Os trabalhos com Brücke instigam Freud a pesquisar a histologia das células nervosas 

dos animais superiores e inferiores. As descobertas no campo da ciência e as traduções de 

obras caras ao espírito científico selam, com êxito, o seu período de formação. Dividido entre 

a carreira teórica e as exigências financeiras ingressa no Hospital. Entretanto, Brücke fez sua 

recomendação para que se tornasse Privatdocent2 em Neuropatologia, posição que lhe 

facultou a viagem de estudos em Salpêtrière. 

Na clínica de Meynert, Freud fez sua experiência psiquiátrica dividindo seu tempo 

entre as enfermarias masculinas e femininas e a leitura de Esquirol e Morel. Como 

neurologista, publicou a partir de 1885 suas pesquisas sobre medula. Em 1888 publica as 

traduções de Charcot e Bernheim. Em 1891, Freud publica seu primeiro livro: Afasia. Tais 

considerações tem sua importância para esta pesquisa por evidenciar o campo científico de 

onde emerge Freud para a Psicanálise. Jones informa que entre os Neurologistas da época 

                                                            
 

2 Posição altamente valorizada na Escola de Medicina da Áustria e condição necessária para qualquer progresso 
universitário. Trata-se de uma elite que goza do prestígio de competência em sua área a quem é permitido 
manter certo número de classes, usualmente sobre tópicos fora do currículo regular. (cf. Jones, 1992, p. 96 e 
97)  
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Freud era reconhecido como autoridade em paralisia das crianças e que a parceria com Joseph 

Breuer, principalmente no atendimento de Anna O, com suas questões sobre o feminino e 

Deus (Jones, 1992, p. 238), lhe rendera os rudimentos da nova ciência. Foi um movimento 

criativo de continuidade e rupturas, terreno fértil para psicanálise incipiente como se verá.  

Roudinesco (1988) analisa a rivalidade entre as escolas de Nancy e Salpêtrière, tendo 

em vista entender as rupturas epistemológicas necessárias ao surgimento da psicanálise, como 

se segue:  

como hipnotizador, Charcot permaneceu como mestre de um cenário governado pela fusão do demiurgo 
com seu duplo, ao passo que Bernheim antecipou, com a sugestão, a separação entre a neurologia e o 
fato psíquico, que conduziria Freud à descoberta da transferência ao emprego da catarse e, 
posteriormente, ao uso da associação livre (p. 49).  

 
 Valendo-se da significação encontrada na carta de 08 de outubro de 1918 à Oskar 

Pfister, o historiador Peter Gay (1992) articula sua investigação sobre a relação existente entre 

o ateísmo de Freud e a criação da psicanálise. O Pastor profissional e analista leigo, com 

quem manteve contato em sua casa, embora com percepções ambivalentes em relação à sua 

religiosidade, por 16 anos, leu no final desta carta: “Por que nenhum de todos estes devotos 

não criou a psicanálise? Por que teve ela de esperar que surgisse um judeu inteiramente sem 

Deus? (Freud, 1999/2009, p. 84) Ao contrário de ignorar esta autodenominação, olhar de 

frente o que Freud tantas vezes enfatizou, pode ser um caminho para se compreender o lugar 

da religião, da experiência religiosa e da nominação Deus dentro da psicanálise. 

Os teólogos judeus e cristãos, de várias épocas, têm se inquietado com a análise da 

religião expressa por Freud. De modo preponderante consideram sua visão “desinformada, 

arbitrária, imoral, talvez neurótica, mas ainda assim sedutora” (Gay, 1992, p. 82). Dois anos 

após a publicação do ensaio de 1907, intitulado “Atos obsessivos e práticas religiosas”, no 

qual Freud interpreta a religião como uma das vicissitudes da pulsão, escreve a Pfister, no 

início da amizade entre eles, dizendo: “O senhor sabe que nosso erotismo engloba o que 

vocês, na cura de almas, chamam de ‘amor’ e não quer de modo algum ser limitado ao rude 

prazer sensual”. (Freud, 1909/2009, p. 25).  O jovem pastor preocupado em encontrar um 

método eficiente no atendimento de seus fiéis emocionalmente perturbados, se depara com 

uma consideração de que o amor abnegado da cura pastoral tem suas raízes no erotismo, de 

cunho narcísico. Freud antecipa o que desenvolverá em “Uma Introdução ao Narcisismo” 

(1914/1996) e deixando claro as cláusulas desta ‘amizade’ na mesma carta a Pfister, de 09 de 

fevereiro de 1909, esclarece: “A psicanálise em si não é nem religiosa, nem antirreligiosa, 

mas um instrumento apartidário do qual tanto o religioso como o laico poderão servir-se”. 

(Freud, 1909/2009, p. 25) Freud propõe algo estranho ao seu modo de posicionamento em 
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relação a Pfister, devido a resistência declarada ao que se refere como pensamento 

conciliatório, mas aqui pode-se ver um primeiro vestígio da relação entre erotismo e amor 

religioso. 

As premissas que estavam na concepção de Oskar Pfister ora aproximavam Freud, ora 

o mantinham numa distância cética. Jung e Pfister eram vistos como os introdutores da 

psicanálise em círculos além dos judeus. O encontro de Pfister com a Psicanálise surge de sua 

busca inicial pela via da psicologia da religião, uma vez que a filosofia, teologia e os 

compêndios de psicologia que estudara em nada eram eficazes no tratamento do sofrimento 

humano. Quando Pfister mergulha na obra de Freud, deixa sua impressão: “nele não havia 

especulações intermináveis sobre a metafísica da alma, nem experimentos com minúsculas 

insignificâncias enquanto os grandes problemas da vida permaneciam intocados” (Gay, 1992, 

p. 84). Freud e Pfister mantiveram suas cartas por mais de uma década, apesar de achar 

espantoso “a habilidade com que as pessoas cultas combinavam a fé em Deus e a confiança na 

ciência” (Gay, 1992, p. 88). Na sua convivência com Pfister, Freud sabia o que queria desse 

Pastor: o prestígio deste adepto à psicanálise, como um dos primeiros não-judeus. Aplaudia o 

anticlericalismo desferido por este clérigo em relação ao Conde Zinzendorf, líder da Igreja 

luterana da Morávia. Mas, quando Pfister lançava-lhe as redes tendo em vista sua adesão ao 

cristianismo, Freud era-lhe reticente.  

O escopo de Pfister era chegar a um denominador comum entre teologia liberal e a 

Psicanálise, e o de Freud era apresentar a impossibilidade desta conciliação. O parecer de 

Freud, na carta a Pfister, depois de voltar de uma viagem de trabalho, deixa entrever a 

distância entre as concepções: “Em Koblenz e Nürnberg dei aulas de psicanálise a pastores, e 

deparei-me com tanto interesse quanto ignorância” (Gay, 1992, p. 92). Segundo Gay (1992, p. 

104) Otto Rank, Theodor Reik, Sandor Ferenczi e Karl Abraham, primeiro filão de 

psicanalistas, mantiveram sua consideração de uma inseparável tensão entre a ciência e a 

religião.  Tal debate foi se tornando lugar comum entre os críticos cristãos e judeus e entre 

uma minoria de psicanalistas em todos os tempos, no campo da teologia e da filosofia, 

produzindo silêncio, rejeição, condescendência, aprovação e apropriação. Contudo, Freud 

tinha em conta que tal furor ignorava as questões precipitadas pela psicanálise. A clínica 

freudiana rejeita esta noção de psicanálise serva da teologia ou da filosofia, como também, a 

inversão que fez desta sobreposição, o prelado anglicano R. S. Lee, a psicanálise na posição 

de mestra e medida para a teologia. (Cf. Gay, 1992, pp. 97-98).  Um dado digno de nota é que 

Freud nada escreveu sobre intervenções suas em relação às convicções religiosas de seus 

pacientes. 
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Poucos anos antes de morrer, Freud escreveu (em 02 de maio de 1939), a Rafael 

Costa, um correspondente na Palestina e expressa, no ápice da sua criação, a autonomia da 

pesquisa científica em relação aos pressupostos religiosos: “O modo pelo qual você consegue 

reconciliar a estima pela pesquisa científica com a crença na veracidade do relato bíblico 

provoca a minha mais profunda admiração. Para mim, tal tarefa revelou-se impossível” 

(Freud citado por Gay, 1992, p. 88). A investigação do inconsciente e a verdade nele 

encontrada, abrira um fosso em relação à verdade religiosa. 

A despeito do temor expresso por um historiador da ciência, Charles Singer, de que a 

publicação Moisés e o Monoteísmo (1939) fosse interpretada como um ataque à religião 

judaica, em carta de 31 de outubro de 1938, Freud diz “é um ataque à religião, apenas na 

medida em que toda investigação científica a respeito de uma crença religiosa tem como 

pressuposto a descrença” (Gay, 1992, p. 110).  

Talvez se possa reconhecer na acidez da descrença, típica do espirito científico 

corrente no tempo de Freud, o elemento que levou o historiador a considerar sua tese de 

trabalho ao empreender a compreensão de um judeu sem Deus que se torna o criador da 

psicanálise. Numa frase emblemática, ele avalia este contexto: “a descrença trazia consigo o 

estigma e a força da subversão” (Freud citado por Gay, 1992, p. 25). 

Carvalho (2017) em sua recente pesquisa sobre o estatuto da nova ciência criada por 

Freud contribui com esta discussão de maneira relevante. No primeiro capítulo de sua tese o 

autor retoma a crítica de Martin Heidegger à ontoteologização das ciências a fim de ler a 

partir do campo filosófico o significado do abandono da metafísica para o fazer científico em 

geral e de modo específico o da psicanálise. A desconstrução crítica da metafísica e como esta 

aparece na contemporaneidade da ciência moderna, sob a face da ontoteologização, é um dos 

fundamentos da filosofia hedeggeriana. Mesmo sendo a cultura ocidental dita “ilustrada”, ou 

seja, herdeira da revolução francesa, assevera o autor, há algo de metafísico no moderno. A 

crença em algum critério absolutista do que é científico, a sustentação de uma ciência 

universal, no sentido de válida para tudo em qualquer circunstância, uma dada contemplação 

da natureza de onde se extraem leis universais são pontos de afinidade com a crítica à 

ontoteologia científica de Heidegger. Entendendo a contraposição, proposta pelo filósofo, 

temos que “Metafísica [...] é toda orientação geral de pensamento que fale das coisas situadas 

além () das realidades mundanas (), e que ocorre através de dois processos 

fundamentais” (Carvalho, 2017, p. 30) descritos pelo autor como: “entificação do ser e a 

subjetivação do ente” (Carvalho, 2017, p. 30). Esta precisão conceitual encontrada na 

teorização de Heidegger permite entrever o modo que Freud toma os elementos da cultura, 
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entre eles Deus, para utilizá-lo em seu objetivo clínico. Sigamos a formulação de Carvalho 

(2017)  

a entificação do ser (acreditar que se capta o ser no ente) é toda forma de pensamento (individualizado 
ou coletivizado em instituições) que, mirando um referente qualquer identifica-o ao conceito de um 
simples ente – e daí ao próprio ente (uma pedra, uma mulher, uma teoria científica, às vezes a um 
próprio conceito) – se atribui a realização da plenitude do ser, a realização da condição de Perfeito ou de 
Absoluto (p. 32): 
 
Esta referência ao Absoluto implicada, de modo impensado ou não, na entificação do 

ser é o que Heidegger chamou, desde Aristóteles, de Onto-Teo-logia do pensamento 

ocidental. Segue, Carvalho (2017), delineando sua compreensão. “É dado ao ente o status 

dado ao próprio Ser em sua máxima potência (Deus). Há como que uma igualação entre Deus 

(Theo) e o simples referente tomado como Absoluto” (p. 33). O segundo traço da metafísica à 

qual Heidegger opõe sua ontologia fundamental, conforme Carvalho (2017) é a subjetivação 

do ente, a saber:  

significa reduzir a um conceito o que se captou do ente. Trata-se de identificar um ente qualquer com 
um conceito que o represente, a partir das percepções que dele possamos ter. Percepções que nos 
levarão a nomeá-lo sempre com aquele conceito, geralmente entificador. Na medida em que o 
subjetivamos, estamos impondo sobre ele um discurso que é o nosso e deixando de dar a ele a 
oportunidade de dizer sobre si, por si mesmo. Age-se de modo a impedir que ele mostre qualquer sinal 
de sua singularidade (p. 33). 

 
Apresentar estes dois operadores filosóficos extraídos por este pesquisador enfatiza 

ainda mais o que pôde a psicanálise a partir da renúncia metafísica tão veemente na 

concepção clínica de Freud. Parece que Freud, ao se haver com a experiência religiosa, com o 

nome Deus que lhe estava à mão, em sua contingência, ele o fez, afastando-se da ontoteologia 

científica.  Ou seja, estava atento à distinção entre ser e ente, este último, objeto da 

psicanálise, e advertido de qualquer realização de um Absoluto em sua pesquisa sobre o 

inconsciente que lhe outorgasse a prerrogativa que ela se tornasse ‘A Ciência’.   

O fundador da psicanálise estava imerso nas querelas vigentes entre o campo científico 

e o campo da religião. “Freud via no confronto entre ciência e Religião a marca de uma pura e 

permanente hostilidade” (Gay, 1992, pag. 22).  Se por um lado, enfatizava os efeitos de 

laicização do processo científico em relação à religião, sua “adversária” (Freud, 1933, p. 169), 

por outro lado, mantinha certa cautela, no tocante a uma vitória de uma sobre a outra. Numa 

carta de 03 de maio de 1908, Freud escreve a Abraham: “A batalha do espírito científico 

contra a visão de mundo religiosa ainda não chegou ao seu final; ela continua a desenrolar-se 

no presente, diante de nossos olhos” (citado por Gay, 1992, p. 23).  

Na conferência XXXV, intitulada ‘A questão de uma Weltanschauung’ (1933), que 

integra as Novas Conferencias introdutórias sobre a Psicanálise, vemos o esforço de Freud 
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para distinguir o que seria a visão de mundo do espírito científico daquela proposta pela 

religião. No texto acima, temos o modo que Freud interpreta a pré-história da religião em seu 

famoso texto sobre “Totem e Tabu” (1913) e a menção de um de seus estudos mais 

elaborados sobre a religião, em O Futuro de uma Ilusão (1927). Sem detalharmos a crítica da 

religião, sintetizada na Conferência citada, temos que a relação da psicanálise com a questão 

de uma Weltanschauung é para Freud um ponto nevrálgico para sua localização no campo da 

ciência:  

a psicanálise é incapaz de criar uma Weltanschauung por si mesma. A psicanalise não precisa de uma 
Weltanschauung. Faz parte da ciência e pode aderir à Weltanschauung científica. Esta, porém, 
dificilmente merece um nome tão grandiloquente, pois não é capaz de abranger tudo, é muito 
incompleta e não pretende ser autossuficiente e construir sistemas (Freud, 1933, p. 189). 

 
A discussão acima é retomada por Freud em outros momentos de sua obra. Podemos 

citar aqui a introdução escrita, a modo de elementos de epistemologia, que abre o texto sobre 

as Pulsões, intitulado Os Instinto e suas vicissitudes (1915/2004, p. 145), Um estudo 

autobiográfico (1925/1996) e A questão da análise leiga (1926/1996). Estas referências 

permitem inferir que Freud localizava a psicanálise nascente nas ciências da natureza e não 

nas ciências do espírito, como eram chamadas, na Alemanha da época, as ciências humanas 

hoje (Mezan, 2007). Indo a uma citação textual da obra freudiana pode-se ler em Algumas 

lições elementares de Psicanálise (Freud, 1940/1996, p. 298): “A psicologia também é uma 

ciência natural, o que mais ela poderia ser?” Tal atitude posicionou Freud num modo singular 

de produzir ciência naturalista, mesmo que com incursões pela cultura. Se uma dada leitura de 

sua obra leva a reconhecê-lo como “teórico da ruptura entre natureza e cultura” (Simanke, 

2009, s/p), não se pode desconsiderar o apego ao “ideal epistêmico adquirido na juventude, 

tornado anacrônico pelo próprio caráter revolucionário e ‘subversivo’ da teoria” (Simanke, 

2009, s/p). 

O que se pode perceber no modo de fazer ciência de Freud é uma espécie de 

continuidade descontínua3, que afirma o modelo naturalista num constante ultrapassamento de 

suas fronteiras. Sobre o modelo naturalista, há na forma do juramento científico, repercussões 

para a produção de Freud e de toda uma geração de cientistas. Precisamos nos deter um pouco 

nos antecessores que prepararam o terreno cultural e científico onde Freud situou a 

psicanálise.   

                                                            
 

3 Expressão do campo da filosofia que discute os limites constatáveis numa mera continuidade sobre a questão e 
que permite entrever uma descontinuidade inovadora na produção freudiana.  
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Antes de Freud o clima que decretava a cisão entre ciência e religião já vigorava entre 

os intelectuais. Peter Gay (1992) põe em relevo dois textos emblemáticos do final do século 

XIX: História do conflito entre a Religião e a Ciência, de John William Draper e História da 

Guerra entre Ciência e Teologia no Cristianismo, de Andrew Dickson White. Teóricos 

amplamente lidos na época em que Freud ingressava na Universidade de Viena, como T.H. 

Huxley explanava na sua visão da tensa relação entre o livre pensamento e a autoridade 

tradicional:  

o papel que me cabe desempenhar não é o de fundar uma nova escola de pensamento, ou de reconciliar 
os antagonismos da velha escola. Estamos no meio de um gigantesco movimento, maior que aquele que 
precedeu e produziu a reforma, e que na verdade é apenas a continuação daquele (Huxley citado por 
Gay, 1992, p. 23). 
 
Para Huxley, “nenhuma reconciliação era possível entre o livre pensamento e a 

autoridade tradicional. Um ou outro terão de sucumbir após uma batalha de duração 

desconhecida” (Huxley citado por Gay, 1992, p. 24). Diferentemente de Freud, Huxley 

acreditava que o livre pensamento conduziria a vida humana e o mundo a um todo 

harmonioso, télos bem familiar à religião.  

A cultura europeia estava eivada por altas expectativas quanto a ciência e de desprezo 

pela religião. Um ponto de grande relevância para os contornos desta pesquisa é um percurso 

pelo agnosticismo4 metodológico introduzido na ciência da época. O discurso de 1870, no ato 

de nomeação de Du Bois-Reymond, como reitor da Faculdade de Berlim se tornou “a 

profissão de fé para o cientificismo” (Assoum, 1983, p. 78) do tempo de Freud. No congresso 

de naturalistas de Leipzig, Du Bois-Reymond formula o seu agnosticismo resoluto 

“Ignoramus, ignorabimus!” (Assoum, 1983, p. 79). Apoiado na crítica kantiana dos limites do 

conhecimento, Du Bois-Reymond faz uma tradução para o campo científico falando de dois 

limites absolutos no conhecimento da natureza: “de um lado [...] o elo entre a matéria e a 

força e da essência respectiva da força e da matéria; do outro, do problema da consciência em 

relação com as condições materiais e com os movimentos” (Assoum, 1983, p. 79) Em outras 

palavras, o problema era o que é a substância e como esta substância sente, deseja e pensa. 

Sobre isso Du Bois-Reymond declarava “Ignoraremos para sempre”. Uma decorrência precisa 

que Assoum (1983) nos aponta é que não se trata de um ceticismo, mas de uma delimitação 

de campo por meio dos dois limites que se colocam nas extremidades do campo científico, a 

                                                            
 

4 Freud afirma um agnosticismo como delimitação do conhecimento, nos moldes formulados pela filosofia de 
Kant. Tal pressuposto foi adotado e aplicado pelos cientistas no seu fazer investigativo e clínico. 
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saber: “esse ‘estabelecimento ... marca a validade relativa de tudo o que entre eles se pratica. 

Portanto, eis o campo fechado e investigável à vontade, investigável porque fechado”. (p.  79) 

A empreitada de Du Bois-Reymond segue em 1880, na comemoração de Leibniz, na 

Academia de Ciência de Berlim, sua escala dos enigmas solúveis e insolúveis estabelecendo 

assim uma especificação do campo no qual deveriam atuar os cientistas:  

as três primeiras – a natureza da matéria, a origem do movimento e a origem da vida – como 
transcendentes e insolúveis; a estas acrescenta três outras, que mantém como difíceis mas solúveis: a 
questão da finalidade aparente da natureza; o aparecimento da sensação e da consciência, a questão da 
razão, do pensamento e da linguagem. Resta o enigma ético-metafísico do livre-arbítrio, sobre o qual 
suspende seu juízo (Assoum, 1983, p. 80). 

 
Deste pressuposto pode emergir uma psicologia segundo a ciência da natureza. Uma 

psicologia que teria enfim, renunciado às especulações metafísicas sobre “a essência da alma” 

a fim de orientar-se para o estudo positivo das relações fisiológicas. Este é o legado de Lange 

(1878), no seu História do Materialismo, recolhido por Assoum. Desde então, “o 

agnosticismo constitui o postulado obrigatório da psicologia, na medida em que pretende se 

tornar uma ciência”. Recuperando o imperativo de Lange para a psicologia, tem-se: “se queres 

tornar-te uma ciência da natureza digna deste nome, renuncia à ambição (metafísica) de 

conhecimento da alma, coisa em si” (Assoum, 1983, p. 81). 

O dualismo sempre mais em primeiro plano face à posição espiritualista de Mayer, 

com seu princípio do energetismo, segundo a qual “as verdades científicas estão para a 

religião cristã assim como os regatos e os rios estão para o mar” (Assoum, 1983, p. 83). 

Absorver este imperativo não pareceu tarefa simples para Freud, pois o que era sua 

nova ciência, no início marcada por uma aderência à experiência, num dado momento se viu 

teorizando sua prática. As palavras de Freud no congresso médico Autral-asiático evidenciam 

este aspecto da criação:  

ela [a Psicanálise] repousa, como de início eu gostaria de acentuar, não sobre a especulação 
[Spekulation], mas sobre a experiência [Erfahrung] e é, conforme essa procedência, inacabada como 
teoria, cada um que esteja pronto para trabalhar nela pode se convencer, em razão de suas próprias 
investigações, da correção ou incorreção das hipóteses nela contidas e, dessa maneira, tomar parte em 
seu desenvolvimento (Freud citado por Rotstein, 2012 s/p). 

 
Deparamo-nos aqui com uma outra preocupação do modo de fazer ciência da época, 

que ela se ativesse à experimentação sem se perder na especulação filosófica. A apresentação 

da sua criação para círculos não psicanalíticos recolocava sempre este rigor. Todavia, os 

processos psíquicos como objetos a serem estudados exigia, do fundador da nova ciência, uma 

espécie de teorização que fosse simultaneamente condizente com o campo delineado e com o 

objeto. 



29 

 

Tal imperativo não deixa saída para Freud ao criar a nova ciência, uma metapsicologia 

se fez necessário construir, o que também nomeou de identidade epistemológica freudiana. 

Tratava-se de uma superação da “contradição da exigência fenomenal inerente à psicanálise, 

Naturwissenschaft, e a transobjetividade que ela trata” (Assoum, 1983, p. 84). Se, em 1915, 

Freud vê nascer, no seu texto, sua metapsicologia, é razoável pensar que esta é tributária de 

referenciais teóricos disponíveis em seu contexto. Esta busca histórica nos discursos correntes 

não diminui a originalidade do instrumento aperfeiçoado pelo pai da psicanálise, somente 

revela o sentido do novo conceito.  

No final do século XIX e início do século XX surge um teórico que influencia a 

epistemologia até então. Ernst Mach visava uma passagem possível de um campo clássico 

para um incipiente, queria ele:  

um ponto de vista de continuidade da física à psicologia. É a leitura dos prolegômenos de Kant, depois 
do estudo de Herbart e de Fechner, que permite a este projeto teórico formular-se: é a redução do 
universo a um conjunto de sensações que torna possível um continuísmo psicofísico (Assoum, 1983, p.  
87).  

 
Para dizer algo sobre a importância deste cientista, o próprio Breuer, ao aceder à 

Academia de Ciências de Viena, em 1894, tem como ‘padrinho’ Mach, expoente do ideal 

científico que conseguira traduzir, em epistemologia, a prática dos cientistas.  

Até o momento fomos cautelosos quanto a posição de Freud em relação à filosofia. 

Pode-se dizer que havia uma resistência clara quando o paralelo ‘visão de mundo científica’ e 

‘filosófica’ está posto na obra freudiana. Talvez pelo desejo de afiliar sua nova ciência ao 

paradigma médico mais próximo de sua criação. Parece que há uma correspondência na 

concepção de Mach. Para este, o filósofo habita o que ele chama de “país do transcendente”, 

que lhe possibilita conhecer ou acreditar conhecer as bases seguras para uma concepção do 

mundo, o que para ele é vedado. Mach esclarece que o cientista segue a “regra negativa”, ou 

seja, repousa seu fazer na comodidade arbitrária de um ponto de partida, ao contrário do 

filósofo que deve estar fundado na necessidade de um sistema pré-construído. A comodidade 

exposta por Mach pode-se ver na introdução de Os Instintos e suas vicissitudes, escrita por 

Freud, em 1915 (p. 145) ao mencionar que as ideias iniciais de sua pesquisa possuem o 

caráter de convenções. Freud, analogicamente a Mach, recorre à expressão “incapacidade 

constitucional” para a abstração filosófica, para justificar sua recusa à mera especulação. Ou 

mesmo, quando Freud menciona que as ideias devem conter certo grau de indefinição há uma 

formulação de Mach que nos remete a esta acepção:  

“não tendo a boa sorte de possuir inquebrantáveis axiomas, o cientista se habituou a considerar como 
transitórias as suas ideias e seus princípios os mais seguros e os mais bem fundados e está sempre 
pronto a modificá-los após novas experiências”  (Mach citado por Assoum, 1983, p. 92).  
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Deste modo, pode-se entender que a metapsicologia freudiana não seria uma espécie 

de fundamento especulativo imutável, mas um edifício teórico aquém dos fatos que o 

substituirão à medida que a análise avança. Em Dois verbetes de Enciclopédia, temos um 

enunciado em que Freud (1923) ilustra seu modo de pensar a nova ciência: “Ela se consagra, 

antes, aos fatos de sua esfera de trabalho, aspira resolver os problemas mais próximos da 

observação, verifica-se de novo na experiência, é sempre inacabada, sempre pronta a retificar 

ou modificar suas teorias” (pp. 250-251). Contrário ao fixismo metafísico, afirma Freud, a 

ciência abandona os princípios e se contenta com pressupostos provisórios, tendo em vista 

uma determinação mais rigorosa de um trabalho futuro.  

A partir da tentativa de recompor o terreno histórico de onde surge a psicanálise, 

entende-se melhor o que Freud, leitor de Ovídio, que fez emergir da Antiguidade latina, 

Enéidas, e admirador da epopéia de Anibal, aponta com o destaque feito em A Interpretação 

de Sonhos (1900/1996) de sua extração “Se não posso mover os céus, movimento os infernos” 

(Flectere si nequos súperos, acheronta movebo). Em sua obra inaugural, Freud, nesta 

epígrafe, sinaliza uma certa identificação com o personagem cartagino. Se pudermos pensar 

um desejo de vingar ou superar o episódio do pai humilhado frente ao antissemitismo5, tendo 

seu boné de pele lançado ao chão por um cristão (Roudinesco, 2016, p. 27); os aspectos 

dialéticos e trágicos da experiência humana que, sem poder aceder ao céu, aos ideais, desejos 

sobre-humanos, exigências supergóicas, embrenha-se pela via do acerto de contas com a sua 

condição ínfima.  

Pode-se pensar, então, um Freud que parte da imanência da vida, sem garantias rituais, 

como nos informa Peter Gay (1992, p. 126) e Roudinesco (2016, p. 28), sobre a 

improbabilidade de Freud ter passado pelo rito de iniciação judaico conhecido pelo nome de 

Bar Mitzvah. Além disso, ele também, se queixava de que muito pouco ou nada recebera do 

judaísmo de seu pai (Gay, 1992, p. 126). Acrescenta-se aos fatos a desjudaização de Freud 

como um ingrediente peculiar da contingência aqui estudada. O que seria a desjudaização? 

Superando o pai, Freud associou-se “à história dos filhos da burguesia mercantil judaica do 

Império Áustro-Húngaro, obrigados a se desjudaizarem para poderem ser intelectuais ou 

cientistas. Para existirem como judeus, foram obrigados a adotar as culturas grega, latina e 

alemã” (Roudinesco, 2016, p. 28).  
                                                            
 

5 Segundo Elisabeth Roudinesco o adjetivo antissemita surge na Alemanha, em 1860, por um eminente judeu 
orientalista da Boêmia para qualificar a manifestação de uma nova forma de ódio direcionada aos judeus 
estigmatizados como raça ruim, ou de modo erudito na época, semitas. 
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O que restou para Freud de seu Judaísmo, então? Pode-se pensar que se manteve uma 

aproximação secular entre Freud e o Judaísmo, descrita, deste modo, a um correspondente, em 

27 de janeiro de 1925:  

Posso dizer-lhe que sinto-me tão distante da religião judaica quanto de todas as outras. Isto quer dizer 
que todas elas são muitíssimo importante para mim, como objetos de interesse científico; 
emocionalmente, não me envolvo com elas. Por outro lado, sempre tive um forte sentimento de 
solidariedade para com o meu povo, e também inculquei-o em meus filhos. Todos nós continuamos 
pertencentes à confissão judaica (Freud citado por Gay, 1992, p. 124). 
 

François Regnault (1986) caracteriza, de modo claro, o judaísmo teórico e o ateísmo 

cientificista como a “religião” de Freud (p. 46). Em outras palavras, ele encontrou uma 

maneira singular de se haver com a religião e a comunidade judaica.  

Havia um interesse em Freud, na ocasião de expansão da sua criação, de frustrar a 

correspondência suposta entre psicanálise e judaísmo. Em carta de 28 de julho de 1912, a 

Ferenczi, ele torna claro sua visão sobre a contribuição de Jung dentro do grupo de analistas 

ao referir-se a sua “intenção de fundir judeus e goyim a serviço da psicanalise” (Freud, 

1912/2004, p. 114). Jung, devidamente advertido disso, foi presidente da recém fundada 

Associação Internacional de Psicanalistas (IPA), em 1910.   

Num espectro que se estende desde a captura de enunciados religiosos de seus 

pacientes até suas elaborações tardias, veremos como Freud considerou, analiticamente, o 

termo Deus ao longo de sua obra. 

 

 

2.2  Deus ao longo dos escritos freudianos 

 

 

O escopo, deste tópico, é um rastreamento das emergências do termo “Deus6” ao 

longo da obra freudiana, auxiliado por uma ferramenta virtual7, que me permitiu chegar a um 

elenco dos artigos e ensaios que o contempla. É importante explicar que dentre as palavras 

marcadas nos textos, por vezes, a ferramenta selecionava expressões nominais e ou palavras 

derivadas como judeus e deuses8. Analisando o referido elenco de textos, neste momento da 

                                                            
 

6 O uso em maiúsculo ou minúsculo do termo Deus segue ora pela utilização encontrada nas citações, ora pelo 
uso corrente, sem que tal escrita denote atribuição ontoteológica, como se esclarecerá ao longo de nossa 
pesquisa sobre o intuito de Freud e Lacan ao tratarem, de modo psicanalítico, as ideias religiosas.   

7 www.freudonline.com.br 
8 Negritos meus. 
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pesquisa, descartamos o que não evidenciava o esforço clínico de Freud na elucidação do 

mecanismo psíquico que busca elaborar um dos modos do sujeito se haver com a grande 

questão freudiana sobre o que é um pai e a nomeação Deus. 

Os textos estão dispostos na sequência em que são apresentados na Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, publicada pela Imago, com 

raras escolhas de outra tradução dos textos. O percurso seguido apresentará um enquadre do 

texto analisado e as questões suscitadas por ele como aporte para esta pesquisa, a saber: 

nomeação de Deus nos casos ou nas interpretações freudianas, definições, o mecanismo 

psíquico de substituição Pai-Deus, na neurose e na psicose, origem totêmica de Deus, a 

evidência clínica do dinamismo pulsional subjacente ao termo pesquisado.  

No Vol II, um dos textos da fase embrionária da psicanálise, o capítulo IV dos Estudos 

sobre a Histeria (1893-1895/1996), intitulado “A psicoterapia da histeria”, de Freud, 

encontra-se o nome Deus como uma alusão ao campo do ideal. Freud está formulando, em seu 

próprio nome e não mais vinculando sua produção ao Dr. Joseph Breuer, sobre o método 

terapêutico e sua relação aos sintomas histéricos. O termo Deus emerge na enunciação da 

paciente: “É Deus, fonte primeva”. A fala é produzida por uma jovem mulher casada, 

“inteligente e aparentemente feliz” que lhe consultara devido a uma dor persistente no 

abdome, que resistia ao tratamento (Cf. Freud, 1893/1996, p. 302). Mediante a um uso 

auxiliar do método catártico, da então denominada técnica da pressão sobre a testa, a paciente 

diz estar vendo o centro do sol separado dela por uma grade. A paciente segue a interpretação, 

dizendo, sem hesitar: “O sol é a perfeição, o ideal, e a grade representa minhas fraquezas e 

falhas, que se interpõem entre mim e o ideal” (Freud, 1893/1996, p. 302). 

No Volume III, na nota do editor inglês ao escrito sobre “Charcot” (1893/1996), tem-

se uma menção ao termo. O texto está incluído na coletânea de sinopses dos primeiros 

trabalhos de Freud, elaborados por ele mesmo. Freud relata, a importância de sua residência 

em Salpêtrière, com Charcot e sua mudança de interesse da neuropatologia para a 

psicopatologia, da ciência física para a psicologia. Freud admirava Charcot por sua 

genialidade e personalidade. Assim se expressava:  

Por vezes, saio de sua aula como se estivesse saindo da Notre Dame, com uma nova ideia de perfeição. 
Mas ele me exaure; quando me afasto, não sinto mais nenhuma vontade de trabalhar em minhas 
próprias bobagens; há três dias inteiros não faço qualquer trabalho, e não tenho nenhum sentimento de 
culpa. Meu cérebro está saciado, como se eu tivesse passado uma noite no teatro. Se a semente 
frutificará um dia, não sei; o que sei é que ninguém jamais me afetou dessa maneira... (Jones, 1979, p. 
203) 
 
No escrito sobre Charcot, o termo Deus é usado por Freud quando remetido ao 

paralelo feito no enunciado  
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Um aluno que passasse com ele muitas horas .... lembraria do mito de Adão, que, diante das criaturas do 
Paraíso que Deus lhe trouxera para serem distinguidas e nomeadas, deve ter experimentado no mais alto 
grau o prazer intelectual que Charcot tanto louvava (Freud, 1893/1996, pp. 22-23) .  
 
Há uma espécie de captação que relaciona nomeação e prazer na atribuição das ações 

de Deus, no que tange às criaturas, e de Charcot, no que tange aos fenômenos clínicos. Lacan 

em O Seminário, Livro 22: RSI (1974-1975) faz menção a esta citação de Freud ao tratar do 

tema da nomeação e do gozo como se verá adiante. Charcot colocado no lugar de Ideal do eu 

parecia possibilitar algo ao narcisismo de Freud. Algo de gozo suposto em Charcot no ato de 

distinguir e nomear, comparado ao gozo de Deus no mito de Adão e Eva. 

O Volume VI, traz no texto Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana (1905/1996) o 

termo pesquisado, no capítulo III, intitulado “O esquecimento de nomes e sequências de 

palavras”, quando Freud está interrogando um amigo que se oferece como objeto de uma 

experiência, sobre os motivos que o levam a um esquecimento de poemas em sua própria 

língua. Queria saber se teriam correlação com o esquecimento de uma sequência de palavras 

em língua estrangeira. O amigo escolheu um poema de Goethe, intitulado “A Noiva de 

Corinto”, que retrata o impasse do encontro amoroso, atribuído a desníveis de crença religiosa 

e idade. Freud extrai, como se verá abaixo, do exercício de recitação e das falhas de memória, 

que os embargos emergem, ao se esbarrar em assuntos remotos e íntimos investidos de um 

afeto tão penoso pela sensibilidade deste amigo. 

No que se refere à inferência do termo Deus, Freud comenta o exemplo de um 

esquecimento de uma sequência de palavras ocorrida, compartilhada por Sándor Ferenczi, na 

qual a tradução literal seria: tudo compreender é tudo perdoar9. Na reunião social em que se 

ouviu esta expressão cunhada pelo sujeito, Ferenczi comenta que a primeira parte da 

expressão seria suficiente e que perdoar seria uma arrogância que deveria ser deixada para 

Deus e para os sacerdotes. Ao tentar retomar a frase ocorre um esquecimento. Ferenczi se 

isola e anota as associações encobridoras até que chegou a frase que lhe ocorreu após o 

embargo: ‘Deus criou o homem à sua imagem’ e num ato contínuo, pensou logo em seguida: 

‘o homem criou Deus à sua imagem’. Neste ponto, ele se depara com a verdade subjacente ao 

esquecimento e dita ao seu amigo de Budapeste que lhe dissera: ‘Nada humano me é 

estranho’. Ferenczi partindo das descobertas da psicanálise lhe retruca dizendo: “você deveria 

ir mais longe e admitir que nada animal lhe é estranho” (Freud, 1905/1996, p. 39). Deve-se 

salientar, nesta extração, o conflito entre o visceral e o ideal na interpretação de Ferenczi. 

                                                            
 

9 “tout compreendre c’est tout pardonner”, original em Freud, 1905/1996, p. 39. 
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Freud comenta que o esquecimento de Ferenczi se colocou a serviço do “bom senso, 

quando este ameaça sucumbir a um desejo momentâneo” (Freud, 1905/1996, p. 39).  Esta 

consideração de Freud nos remete ao funcionamento do Aparelho Psíquico em que o recalque 

modera os conteúdos indesejados ou desprazeirosos remetendo-os da consciência para o 

inconsciente.  

Freud (1905/1996), seguindo o mesmo texto e Vol VI, emite no tópico XII, alguns 

pontos de vista sobre o Determinismo psíquico, sobre a crença no acaso e a superstição. Ele 

inicia elencando as condições para o reconhecimento de um ato falho produzido por um 

analisante. E acrescenta que desconsiderar esta manifestação do inconsciente seria 

“desconhecer a extensão do determinismo na vida anímica” (Freud, 1905/1996, p. 244). 

Numa ocorrência de número, Freud, ao analisar o número 2467, expressa seu protesto numa 

interjeição “Deus me livre”. A criança roga a Deus que afaste os espíritos, eis a escanção.  A 

Causalidade psíquica, em foco, no horizonte da ontoteologia propõe uma interpretação 

analítica e numa perspectiva metapsicológica supõe realidade bem diversa, a saber: “O 

obscuro reconhecimento (a percepção endopsíquica, por assim dizer) dos fatores psíquicos e 

das relações do inconsciente espelha-se (...) na construção de uma realidade sobrenatural, que 

se destina a ser retransformada pela ciência na psicologia do Inconsciente” (Freud, 

1905/1996, p. 261). Freud evidencia com suas conclusões as raízes psíquicas dos “mitos do 

paraíso e do pecado original, de Deus, do bem e do mal, da imortalidade”, abarcados pelo 

termo superstição e “transforma a metafísica em metapsicologia (Freud, 1905/1996, p. 261).  
Em os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905/1996), situado no Vol. VII, 

tem-se as contribuições mais significativas e originais de Freud sobre o humano. No tópico 

“Substituição imprópria do objeto sexual – Fetichismo”, Freud faz uma comparação intrigante 

para a pesquisa em questão: o selvagem vê o fetiche, não injustificadamente, como seu deus 

incorporado. Freud entende que certo grau de fetichismo é próprio do amor normal. Nesta 

vertente, ele descreve a supervalorização do objeto sexual nos casos de enamoramento 

mediante o inatingível do alvo sexual ou sua satisfação. Freud usa a terminologia ‘patológico’ 

para o fetiche quando este se fixa além ou “no lugar do alvo sexual normal, e ainda, quando o 

fetiche se desprende de determinada pessoa e se torna o único objeto sexual” (1905/1996, p. 

146). Seguindo sua arqueologia do fetiche, ele assevera que sua escolha decorre “da 

influência persistente de uma impressão sexual recebida, na maioria das vezes, na primeira 

infância, o que se pode comparar com a proverbial persistência do primeiro amor” (Freud, 

1905/1996, p. 146). 
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Neste ensaio de 1905 aparece, de modo mais claro, o que se destacou em “A 

psicopatologia da vida cotidiana”, de 1901, em que Freud faz entrever que o deus incorporado 

do selvagem tem uma correlação com a satisfação sexual encontrada no fetiche. O fetiche, 

que vem no lugar do alvo sexual renunciado, de alguma forma remete o sujeito à experiência 

de satisfação com seu primeiro objeto amoroso (mãe). 

Em outro ensaio original de Freud, intitulado Personagens Psicopáticos no Palco, 

escrito por volta de 1905 ou 1906, data imprecisa, segundo James Strachey, no Vol VII, versa 

sobre a finalidade do drama para a vida afetiva. Uma discussão significativa para a pesquisa 

se delineia quando Freud precisa que no drama estão contidas precondições de gozo. Ou seja, 

revisitando as criações literárias Freud, ressalta tipos de sofrimentos, dos quais os 

espectadores extraem algum prazer. Remonta às considerações de Aristóteles e, num sobrevoo 

por algumas formas de criação literária, destaca que o drama “consiste em ‘terror e 

comiseração’, em produzir uma ‘purgação dos afetos’, pode-se descrever este propósito de 

maneira bem mais detalhada dizendo que se trata de abrir fontes de prazer ou gozo em nossa 

vida afetiva”. (Freud, 1905 ou 1906/1996, p. 292) Freud evidencia aqui o princípio 

interpretativo que utilizará, posteriormente, na interpretação do drama religioso em seu texto 

O futuro de uma ilusão (Freud, 1905 ou 1906/1996, p. 294).  

Nesta consideração sobre o jogo dramático Freud explica a finalidade do recurso ao 

drama pelo gozo extraído pelo espectador. O afeto aqui nomeado é o gozo ou prazer 

conjugado com o sofrimento, portanto:  

o gozo resultante [do desabafo dos afetos] corresponde, de um lado, ao alívio proporcionado por uma 
descarga ampla, e de outro  sem dúvida, à excitação sexual concomitante que, como se pode supor, 
aparece como subproduto todas as vezes que um afeto é despertado, e confere ao homem o tão desejado 
sentimento de uma tensão crescente que eleva o seu nível psíquico (Freud,  1905 ou 1906/1996, p. 292).   
 
Freud faz uma analogia entre o espectador diante do jogo dramático e a criança diante 

do brincar. Se tomamos o brincar da criança como representação de uma gratificação 

hesitante, ao experimentar algo do mundo dos adultos, o participar de um jogo dramático 

produz satisfação análoga, ao espectador, mediante sua identificação com o herói. Em outras 

palavras, o espectador vive seu heroísmo deslocado sem dores, sem sofrimentos e graves 

tribulações e acima de tudo sem perder o seu gozo.   

O drama religioso é abordado no ensaio como originário para o sentido do drama. O 

rito sacrifical dos deuses apazigua, desde a antiguidade, a revolta incipiente contra a ordem 

divina do universo, que instaurou o sofrimento. Freud interpreta assim, um certo tipo de 

relação existente entre gozo e Deus no drama religioso como o prometeísmo humano 



36 

 

“apequenado pela disposição de se deixar acalmar temporariamente por uma satisfação 

momentânea” (Freud, 1905 ou 1906/1996, p. 293).  

Lendo as personagens do drama religioso,  

os heróis são acima de tudo, rebeldes que se voltaram contra Deus ou contra alguma divindade, e o 
sentimento de infortúnio que assalta o mais fraco diante da potência divina está fadado a gerar prazer, 
tanto pela satisfação masoquista quanto pelo gozo direto de um personagem cuja grandeza, apesar de 
tudo, é destacada (Freud, 1905 ou 1906/1996, p. 293).  
 
A coleção de piadas sobre judeus, selecionada por Freud, no Vol VIII, nos idos de 

1890, deu origem ao texto Os Chistes e sua relação com o inconsciente (1905/1996). Trata-se 

de uma contribuição ao estudo da estética. Freud parece evidenciar o gozo na enunciação ao 

perceber que os estudiosos de sua época se ocupavam sempre com o viés cômico.  

A parte “Analítica” deste seu escrito é o espaço em que Freud quis pôr em relevo sua 

visão psicanalítica do fenômeno. Sem a pretensão de ser exaustivo, Freud realiza um 

levantamento dos critérios e das características dos chistes num sobrevoo sobre os autores 

citados neste ensaio e conclui que há algo mais para que se possa chegar a natureza dos 

chistes:  

a atividade, a relação com o conteúdo de nossos pensamentos, a característica do juízo lúdico, a 
conjugação de coisas dissimilares, as ideias contrastantes, o ‘sentido no nonsense’, a sucessão de 
desconcerto e esclarecimento, a revelação do que estava perdido, e a peculiar brevidade do chistes 
(Freud, 1905/1996, p. 22). 
 
Em meio a toda a estética proposta por Freud, as relações entre brevidade, 

verbalização e condensação dos chistes, ele quer examinar a produção de prazer. Freud 

retoma de seu escrito inaugural, de 1900, A Interpretação de Sonhos, sua descoberta da lógica 

inconsciente existente entre os conteúdos latentes e os conteúdos manifestos do processo de 

‘elaboração onírica’ em comparação com a técnica dos chistes. E pergunta: o processo de 

condensação há de ser encontrado em todo o chiste? 

 Há uma condensação de afeto verificada nos que compartilham o chiste. Por mais que 

a técnica dos chistes suponha um outro para sua produção, Freud descreve, a partir do sujeito 

que enuncia, que a plasticidade das palavras é esvaziada em razão da possibilidade da 

recuperação de uma parte de gozo impedida pelo recalque.  

No final do estudo estético sobre os chistes há algo importante para a nossa pesquisa. 

Uma interpretação que antecipa afirmações tardias sobre o prazer que há no homem quando 

pode criar Deus. No tópico dedicado ao “Propósito dos Chistes”, faz-se uma distinção entre os 

chistes que são um fim em si mesmos e os que servem a um fim. Deixamos de lado o primeiro 

tipo, denominado abstratos ou inocentes. Deriva-se, então, do segundo tipo, a classe dos 

chistes tendenciosos, a saber: chistes obscenos ou desnudadores, chistes agressivos e os 
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chistes cínicos. Ele exemplifica a técnica que faz equivaler fantasia e realidade no caso de 

Heine no seu leito de morte: “quando um padre amável lembrou-lhe a graça de Deus e deu-lhe 

esperanças de que Deus perdoaria seus pecados, diz-se que ele replicou: “É claro que me 

perdoará: é seu trabalho”. (Freud, 1905/1996, p. 117). Freud exemplifica que a hostilidade 

brutal é renunciada pelos ideais da civilização e substituída pela injúria verbal:  

já que somos obrigados a renunciar a expressão da hostilidade pela ação – refreada pela desapaixonada 
terceira pessoa em cujo interesse deve-se preservar a segurança pessoal – desenvolvemos, como no caso 
da agressividade sexual, uma nova técnica de invectiva que objetiva o aliciamento desta terceira pessoa 
contra nosso inimigo (Freud,  1905/1996, p. 107).  
 
A tese de Freud é que os chistes tendenciosos dão, ao que enuncia o chiste, o prazer de 

vencer seu inimigo e, ao terceiro, que não envidou esforços, o riso espectador. Assim, os 

chistes evitam as restrições impostas à hostilidade em relação a um terceiro e abrem as fontes 

de prazer que se tinham tornado inacessíveis pela civilização. Sem distinguir claramente a 

procedência da fonte de prazer, se da técnica ou do propósito do chiste, tem-se no conteúdo 

manifesto a emergência de algo inconsciente. Deste modo, já em 1905/1996, antecipando 

elaborações ulteriores mais completas, interpreta Freud:  

Portanto no moribundo quando jaz impotente, acende-se a consciência de que criara um Deus e o dotara 
de certo poder para utilizá-lo quando surgisse a ocasião.  O que se supunha ser a criatura revela-se, no 
próprio instante de sua aniquilação, como criador (p. 118). 
 
Freud não perde de vista Deus, na enunciação de sua clínica e mediante suas 

descobertas sobre os mecanismos da vida psíquica revela-o de uma nova forma, ou seja, como 

emergências do Inconsciente. Trata-se da escuta analítica dos enunciados religiosos na clínica, 

feita a partir de um outro lugar que não o da fé na religião.  

Escritores Criativos e Devaneio (1908/1996) encontra-se no Vol IX. Originalmente, 

proferido como uma conferência, este trabalho de Freud visa examinar a fantasia. Depois de 

se indagar sobre o que torna um escritor criativo ele lança sua hipótese:  

o escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um mundo de fantasia que ele leva muito 
a sério, isto é, no qual investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação 
nítida entre o mesmo e a realidade (Freud, 1908/1996, pp. 135-136).  
 
Deste modo, Freud parece sustentar seu argumento sobre a fantasia neste trabalho. Um 

pouco mais à frente, ele dirá que na fase adulta, as pessoas param de brincar, mas não 

renunciam ao prazer do que perderam, logo, o substituem por outro. Embora se saiba disso, 

não é fácil saber sobre o modo de fantasiar das pessoas como se pode observar no brincar das 

crianças. Então Freud se interroga sobre como se pode conhecer o fantasiar das pessoas se 

elas fazem tanto mistério. Neste pormenor, Freud, descarta da investigação psicanalítica, em 
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pauta, o deus metafísico e em paralelo enfatiza a deusa-Necessidade como reveladora da 

direção da vida psíquica, a saber: 

É que existe uma classe de seres humanos a quem, não um deus, mas uma deusa severa, - a Necessidade 
– delegou a tarefa de revelar aquilo de que sofrem e aquilo que lhes dá felicidade. São as vítimas de 
doenças nervosas, obrigadas a revelar suas fantasias, entre outras coisas, ao médico por quem esperam 
ser curadas, através do tratamento mental (Freud, 1908/1996, p. 137). 
 

A necessidade (10), combustível para a fantasia, emerge para o sujeito na sua 

radical imanência e não de um mundo das ideias. Dela surge o que leva a vida psíquica para o 

sofrer ou para a felicidade. Freud também intenciona dizer que sua clínica ou a psicanálise - 

mencionada ainda com expressões bastante dependentes do jargão anatomo-médico - 

orientada pela descoberta analítica da fantasia dissipa do “campo do mental” a localização, 

deste fenômeno, num certo grupo de pessoas. Segue Freud dizendo: “É esta [a descoberta 

analítica] nossa melhor fonte de conhecimento, e desde então sentimo-nos justificados em 

supor que nossos pacientes nada nos revelam que não possamos também ouvir de pessoas 

saudáveis” (Freud, 1908/1996, p. 137). 

Voltemo-nos para um caso clínico famoso de Freud, conhecido como Pequeno Hans. 

No relato, compilado no volume X, construído através do pai do menino, atendido uma única 

vez, temos a “Análise de uma fobia em um menino de cinco anos”, em 1909. A ameaça de 

castração, introduzida pela mãe, mediante seu vivo interesse, desde os 3 anos, pelo seu genital 

produziu posteriormente uma série de fantasias eróticas, vividas como fobias que encobriam 

seu encontro com o sexual. O medo da mordida do cavalo, a atualização da ameaça de 

castração por causa da cirurgia de amigdalas, a gestação e o parto da irmãzinha compuseram 

algumas cenas originárias de sua ansiedade. Deparamo-nos com a menção do nome Deus, 

produzida por um pensamento de onipotência de Hanz que lhe assegurava alguém que ‘retira 

os cavalos’ diante dos quais ele produzia sua fobia. Assim relata o pai, seu [no caso Hanz] 

estar à vontade, naquele dia: “Que coisa! Deus então, retirou os cavalos” (Hanz citado por 

Freud, 1909/1996 p. 36).  Tal consideração nos remete ao masoquismo moral em que o 

destino impessoal seria algo vazio e, portanto, sem consistência para dissipar seu medo, por 

isso o pequeno Hans simboliza que Deus ou o pai, que tanto insiste que ele tenha confiança 

em sair à rua, tenha retirado os cavalos de onde estavam.  

                                                            
 

10 ] I - necessite, 1 – necessidade, destino inevitável, destino. 2 – necessidade física, lei da 
natureza. 3 necessidade lógica, 4 -  miséria, sofrimento. II meios de restrição III laços de sangue. BAILLY, 
A. (1950) Dictionnaire Grec Français, Paris: Librairie Hachette, p. 118. 
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O mecanismo de substituição simbólica não cessa no pequeno Hans. Desta vez elege a 

figura do professor, ou seja, de Freud numa equiparação com Deus. “Hans perguntou ao pai: 

‘o professor conversa com Deus? Parece que já sabe tudo de antemão!’” (Freud, 1909/1996, 

p. 45) há aqui uma ideia de que o professor e Deus são confiáveis. Pode-se inferir que a 

transferência de Hans com Freud está estabelecida.  E quanto ao que podemos extrair desta 

relação transferencial localizada no nome deus é que este aparece como aquele que sabe (ou, 

como dirá Lacan mais tarde, aquele que é suposto saber) do que traz angústia.  

Num terceiro momento, há uma pergunta sobre a origem das galinhas para o pequeno 

Hans.  

“Eu: (depois de mudar de assunto) Como é que você acha que as galinhas nascem? 

‘Ele: A cegonha as faz crescer; a cegonha faz as galinhas crescerem – não, Deus é que 

faz.’” (Freud, 1909/1996, p. 81) 

Aparece a concepção de Deus como operador dos acontecimentos. Hans prontamente 

responde: Deus é que faz as galinhas crescerem. 

Num quarto momento Hans faz indagações sobre a origens dos filhos para sua mãe: 

“Mas mamãe me disse que, se ela não quisesse, não cresceria mais nenhum, e você diz que se 

Deus não quiser” (Freud, 1909/1996, p. 87). A mãe concilia dizendo que se ela não quiser, 

Deus não iria querer! Neste ponto Hans fala de sua fantasia de ser casado com sua mãe e ter 

filhos com ela, o que lhe possibilitou reduzir a angustia de castração e lidar melhor com sua 

ambivalência em relação ao pai. 

Notas sobre um Caso de Neurose Obsessiva, de 1909 é um caso clínico bem sucedido 

de Freud que durou cerca de um ano, por meio de sessões diárias. A escrita do caso, no 

volume X, analisa extratos do tratamento e considerações teóricas. O nome Deus emerge no 

relato da terceira sessão do paciente, conhecido como O Homem dos Ratos, quando, no 

conflito sobre a resolução com o tenente e suas ideias obsessivas sobre o favor a pedir, o 

paciente ao longo das escolhas que lhe cabem, ainda que claramente entendidas, “era seu 

hábito permitir que seus atos fossem decididos por eventos causais, embora pelas mãos de 

Deus” (Freud, 1909/1996, p. 153).  

O conflito de amor e ódio levaram o paciente a uma piedade revivescida que, por meio 

de preces com duração de hora e meia, acreditava ele, receberem inversões de sentido. Por 

exemplo: se ele dizia ‘Deus o proteja’, um espírito mau imediatamente insinuaria um não” 

(Freud, 1909/1996, p. 170). O paciente, por fim, encontrou através da redução rapidamente 

pronunciável uma possibilidade de barrar esta inversão de sentido que, ele acredita, 

introduzir-se pelo tempo da fala.  Na discussão dos fenômenos obsessivos Freud se delonga 
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sobre a superstição e sobre a incerteza que deve ser expulsa de sua vida psíquica. O efeito 

perturbador das fantasias inconscientes vem pelo impulso contrário. O não que cai de seu 

inconsciente, segundo Freud, “ficasse mudo, ele se teria encontrado em estado de incerteza e 

teria ficado indefinidamente prolongando as suas preces. Mas, uma vez articulado, deixou de 

rezar” (Freud, 1909/1996, p. 210). Assim o Deus, do homem dos ratos, evidencia um certo 

lugar na religião individual do obsessivo. 

O manuscrito Addendum: Registro Original do Caso (1909/1996), anexado ao volume 

X, sobrevivente ao modo habitual de Freud descartar os originais depois que uma obra sua era 

publicada, traz-nos algo sobre o caso do homem dos Ratos, citado acima, a partir de uma 

citação bíblica. Freud utiliza o episódio ambivalente de Balaão que é contado no livro bíblico 

dos Números, capítulo 22 para pensar os sintomas obsessivos. O contexto bíblico reporta o 

seguinte: Balaão, o profeta, segue com a comitiva do rei dos Moabitas, submetido pela 

instrução real de amaldiçoar o povo de Israel, mas, por revelação, porta uma ordem de Deus 

para abençoá-lo. Devido, ao modo de relação com as demandas, o paciente de Freud foi 

denominado de Balaão invertido.  

O texto Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância datado de 1910, presente 

no volume XI, temos um dos trabalhos de Freud em que ele aplica o método clínico a 

personalidades históricas, como também, material farto sobre as descobertas da psicanálise 

sobre Deus, a religião e a experiência religiosa. Após uma análise edipiana pormenorizada de 

Leonardo da Vinci e suas obras, Freud deixa entrever dois vieses do surgimento da religião: 

um psicológico e outro biológico. Chama a atenção de Freud o fato de Da Vinci ter escapado 

à intimidação da autoridade paterna e ter continuado a crer. É digno de nota que antes mesmo 

de escrever o mito que retrata a fundação das comunidades humanas, da religião e da moral 

em Totem e Tabu (1913/1996), formula-se aqui, de modo inédito, a ligação entre o complexo 

do pai e a crença em Deus. Vamos às palavras de Freud:  

a psicanálise tornou conhecida a íntima conexão existente entre o complexo do Pai e a crença em Deus. 
Fez-nos ver que um Deus pessoal nada mais é, psicologicamente, do que uma exaltação do pai, e 
diariamente podemos observar jovens que abandonam suas crenças religiosas logo que a autoridade 
paterna se desmorona (Freud, 1910/1996, p. 129-130). 
 
E conclui Freud logo a seguir: “Verificamos, assim, que as raízes da necessidade de 

religião se encontram no complexo parental” (Freud, 1910/1996, p. 130). 

Freud vai desdobrar na sequência o mecanismo psíquico da sublimação implicado na 

conexão acima: “O Deus todo-poderoso e justo e a Natureza bondosa aparecem-nos como 

magnas sublimações do pai e da mãe, ou melhor, como reminiscência e restaurações das 

ideias infantis sobre os mesmos” (Freud, 1910/1996, p. 130). 



41 

 

E continua Freud escavando as origens da religião no campo da ananke (necessidade), 

daí decorre a explicação que se vale da linguagem biológica, a saber: 

Biologicamente falando, o sentimento religioso origina-se na longa dependência e necessidade de ajuda 
da criança; e, mais tarde, quando percebe como é realmente frágil e desprotegida diante das grandes 
forças da vida, volta a sentir-se como na infância e procura então negar a sua própria dependência, por 
meio de uma regressiva renovação das forças que a protegiam na infância (Freud, 1910/1996, p. 130). 
 
Ao final deste parágrafo, Freud descreve a função da religião ao neurótico e a sua 

ausência para quem não conta com esta ‘mediação’, com a seguinte elaboração:  

A proteção contra doenças neuróticas, que a religião concede a seus crentes é facilmente explicável: ela 
afasta o complexo paternal, do qual depende o sentimento de culpa, quer no indivíduo quer na 
totalidade da raça humana, resolvendo-o para ele, enquanto o incrédulo tem de resolver sozinho o seu 
problema (Freud, 1910/1996, p. 130). 
 
Um pouco adiante, ainda no tópico V, deste artigo, Freud apresenta o distanciamento 

realizado por Leonardo da Vinci da concepção cristã do mundo. Embora imerso num contexto 

sacral, estava voltado para o que há de mais paradoxal, no humano, que era expresso em sua 

arte. 

Na história clínica do paciente Daniel Paul Schreber, relator de sua autobiografia 

intitulada Memórias de um doente dos nervos, publicada em 1903, nos deparamos com Freud 

debruçado sobre o tema da “paranóia numa fase prematura de suas pesquisas em 

psicopatologia” (Freud, 1911/1996, p. 16).  O relato autobiográfico tomado como caso 

permitiu a Freud basear suas interpretações analíticas, conforme se lê na introdução. No 

volume XII, em Notas Psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um Caso de 

Paranóia (Dementia Paranoides) (1911/1996), Deus surge como uma ideia delirante para 

Schreber na sua segunda internação, em fins de 1893. É a primeira análise do nome Deus no 

campo da psicose. Até então, Freud havia pontuado o mecanismo substitutivo simbólico, da 

ambivalência pulsional, produzido no psiquismo do neurótico mediante as figuras do Pai e de 

Deus. O caráter místico e religioso do delírio assumiam a seguinte forma para Schreber: 

“achava-se em comunicação direta com Deus, era joguete de demônios, via “aparições 

miraculosas”, ouvia “música sagrada”, e no final, chegou mesmo a acreditar que estava 

vivendo em outro mundo’” (Freud, 1911/1996, p. 25).  

Das ideias para o pensamento religioso, Schreber viu seu delírio se estender e este foi 

o campo do discurso no qual o paciente se ancorou em todas as suas tentativas de recobrar sua 

liberdade. Uma profusão de expressões são encontradas nas memórias de Schreber até sua 

estabilização delirante, ou seja, o que Freud chamou de sua forma final. ‘Inspiração direta de 

Deus’, ‘atração sobre Deus’, ‘fecundação direta por Deus’, ‘Deus Todo-Poderoso’, ‘Raios de 

Deus’, os ‘nervos de Deus’, ‘o papel escarnecedor de Deus’, ‘Deus ridículo e pueril’, a 
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‘esposa de Deus’, o ‘próprio Deus’ são tentativas de Schreber de nomear o que da pulsão ele 

podia circunscrever pelas palavras de seu delírio. 

Deus aparece na sequência das substituições do professor Flechsig que assumira o 

papel de perseguidor. (Cf. Freud, 1911/1996, p. 29). O delírio que tem em seu início dois 

pontos, ser o redentor da humanidade e transformar-se em mulher, avança para uma mudança 

no psíquico do paciente: “um delírio sexual de perseguição foi posteriormente transformado, 

(...) em delírio religioso de grandeza” (Freud, 1911/1996, p. 29). Deus, de aliado, contra o 

suposto abuso querido por Flechsig, se torna cúmplice dele. Era um combate, em que sentiu 

vencedor Schreber, entre um homem débil e o Próprio Deus (Cf. Freud, 1911/1996, p. 30).  

Uma expressão de Schreber que faz pensar num denominador comum a todas as 

transformações parece apontar para uma atribuição que faz báscula no delírio: contrários à 

Ordem das Coisas e harmonia com a Ordem das Coisas. O que há de imperioso e que 

caracteriza o sexual do ato aparece subjacente a esta finalidade ou de outro modo, a esta 

satisfação.   

A “Ordem das Coisas” exigia a emasculação de Schreber e como consequência 

aconteceria a sua “fecundação por raios divinos, a fim de que uma nova raça de homens 

pudesse ser criada” (Freud, 1911/1996, p. 31). O germe e o núcleo permanente do delírio de 

Schreber passa pela transformação em mulher.  

Freud segue descrevendo o que chama de sistema teológico psicológico de Schreber 

com sua concepção sobre os nervos, o estado de beatitude, a hierarquia divina e os atributos 

de Deus.  O Deus de Schreber são nervos, distintos das almas humanas de igual natureza, 

infinitos ou eternos com capacidade de se “transformarem em todo objeto imaginável no 

mundo criado – são conhecidos como raios” (Freud, 1911, p. 32-33). Os nervos humanos na 

morte seriam purificados e introduzidos no estado de beatitude formando complexos anímicos 

superiores que falam com o Próprio Deus, a chamada ‘língua básica’ (cf. Freud, 1911, p. 34). 

O próprio Deus ou de outro modo designado, o Deus Todo poderoso é uma unidade acima do 

Deus inferior e o superior “cada um dos quais possui seu próprio egoísmo e instinto particular 

de autopreservação, mesmo em relação ao outro, e cada um dos quais se está, portanto, 

constantemente esforçando por arremessar-se na frente do outro” (Schreber citado por Freud, 

1911/1996, p. 32-33).  

A construção delirante sobre a comunicação do Deus de Schreber é curiosa pois, antes 

do delírio atesta que nunca teve firme crença na existência de um Deus pessoal e algo disso é 

transportado para seu delírio quando menciona, em forma de queixa, a pulsão particular de 
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autopreservação.  Assim ele diz: “de acordo com a Ordem das coisas, Deus realmente não 

sabia nada sobre os homens vivos” (Schreber citado por Freud, 1911/1996, p. 35).  

Há uma mistura de rebeldia e reverência na atitude de Schreber com seu Deus. E mais 

ainda, o paciente sustenta uma esperança de uma reconciliação final com Deus e cessação de 

seus sofrimentos a partir do seguinte processo:  

Os raios de Deus abandonam sua hostilidade assim que se certificam de que sendo absorvidos pelo 
corpo dele, experimentarão voluptuosidade espiritual (133); o próprio Deus exige poder encontrar 
voluptuosidade nele (283) e ameaça-o com a retirada de Seus raios, se se esquecer de cultivar a 
voluptuosidade e não puder oferecer a Deus o que Este exige (320) (Freud, 1911, p. 40).  
 
Trata-se de uma sexualização do estado de beatitude. Somente o cumprimento do 

dever de cultivo da voluptuosidade poderia terminar com o “conflito espiritual”, chamo 

atenção para o mecanismo psíquico que faz Deus advir no relato de Schreber. A fé peculiar 

em Deus, experimentada por Schreber, atrelada ao cultivo da fruição sexual levaram o 

paciente a se posicionar subjetivamente como a esposa de Deus. Freud (1911/1996) destaca a 

descrição de sua transformação a partir de sua Memória: “Os nervos por ele absorvidos (...) 

assumiram em seu corpo o caráter de nervos femininos de voluptuosidade e lhe deram um 

molde mais ou menos feminil, e mais particularmente, à sua pele, a suavidade peculiar ao 

sexo feminino” (p. 42). 

Não há espaço nesta pesquisa para comentar a riqueza desta deificação produzida por 

Schreber. Todavia, importa destacar o mecanismo encontrado pela investigação analítica 

deste Deus que numa sucessão substitutiva se tornou o parceiro de Schreber. Para Freud, “a 

intensidade da emoção é projetada sob a forma de poder externo, enquanto sua qualidade é 

transformada no oposto. A pessoa agora odiada e temida por ser um perseguidor, foi, noutra 

época, amada e honrada” (Freud, 1911/1996, p. 50). No período dos sonhos e fantasias que 

antecedem o segundo desencadeamento de sua psicose, Freud localiza um resíduo 

transferencial que se muda em desejo erótico, endereçado inicialmente para o Dr. Flechsig, e 

que na sua forma final é o Deus de Schreber substituído. 

No artigo Observações sobre o amor transferencial (Novas recomendações sobre a, 

técnica da Psicanálise III (1915/1996), do volume XII, Freud evoca, em sintonia com sua 

temática principal, a figura do homem de deus no contexto da anedota sobre o Pastor e o 

corretor de seguros. Assim temos no texto a anedota:  

O corretor de seguros, livre pensador, estava à morte e seus parentes insistiram em trazer um homem de 
deus para convertê-lo antes de morrer. A entrevista durou tanto tempo que aqueles que esperavam do 
lado de fora começaram a ter esperanças. Por fim, a porta do quarto do doente se abriu. O livre pensador 
não havia sido convertido, mas o pastor foi embora com um seguro” (Freud, 1915/1996, p. 182). 
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O enquadre proposto por Freud indica a abstinência na direção do tratamento como 

uma técnica analítica em que o analista “deve permitir que a necessidade e anseio da paciente 

nela persistam, a fim de poderem servir de forças que a incitem a trabalhar e efetuar 

mudanças, e que devemos cuidar de apaziguar estas forças por meio de substitutos” (Freud, 

1915/1996, p. 182). No caso da anedota, o homem de Deus acabou por satisfazer o corretor 

enfermo comprando um substituto para sua pulsão sem perceber o dinâmica transferencial de 

seu encontro religioso. 

O artigo em questão, localiza, no volume XII, uma longa história de inclusão e 

exclusão da Sociedade Psicanalítica de Viena. O intercâmbio entre Freud e David Ernst 

Oppenheim11 teve dias contados em decorrência de questões históricas e teóricas. Os sonhos 

no folclore (1957 [1911]) é uma convergência entre estudos do folclore e psicanálise em que o 

simbolismo empregado nesses sonhos [por estes estudos] coincide inteiramente com o aceito 

pela psicanálise; os sonhos são entendidos como realização de desejos, satisfação de 

necessidades que surgem durante o estado de sono. Observam-se duas menções nos sonhos, 

com implicação similar ao caso Pequeno Hanz, evidenciada o pensamento de onipotência: no 

sonho “A luz da vida” são Pedro diz que é Deus que enche a lâmpada de óleo, num momento 

em que o homem nasce determinando assim a duração de sua vida; e numa expressão de 

alívio, o camponês, após um sonho de angústia em que está subindo ao céu, acorda com a 

interjeição: “Deus seja louvado que ainda me acho vivo” (p. 211). 

Num dos Breves escritos, intitulado ‘A significação das sequências de vogais’ datado 

de 1911, volume XII, Freud introduz uma discussão que posteriormente ele desenvolverá em 

seu famoso ensaio Totem e Tabu (1912-13). Indago-me sobre o que queria evidenciar Freud 

com estas poucas palavras sobre um ponto que os estudiosos da história da religião tanto 

conhecem e que aos psicanalistas pouco atraem? Penso que para nossa pesquisa há uma 

indicação de que o nome de Deus é entendido como um tabu, não só histórico para os judeus 

mas enquanto substituição encobridora que pode dizer de outra coisa. A leitura religiosa que 

enquadra o nome e as vogais (YHWH) que o significam permite inferir que se trata de um 

nome proibido, ou seja, que carrega uma interdição a algo da pulsão que busca satisfação. 

O prefácio do ensaio de 1912-1913, denominado Totem e Tabu, volume XIII, reproduz 

uma indagação de Freud que reflete seu esforço de elaboração sobre a produção psíquica 

ligada aos ditames da cultura. Na carta 78, de 12 de dezembro de 1897, escreve:  

                                                            
 

11 Erudito clássico, versado em grego e latim, entrou para a Sociedade Psicanalítica de Viena em 1910 e em 1911 
tornou-se adepto de Adler e por sua vez excluído da proximidade com Freud. 
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pode imaginar o que são “mitos endopsíquicos”? São o fruto mais recente de meus trabalhos mentais. A 
obscura percepção interior de nosso próprio mecanismo psíquico estimula ilusões de pensamento, que 
são naturalmente projetadas para o exterior e, de modo característico, para o futuro e o além-mundo. 
Imortalidade, castigo, vida após morte, todos constituem reflexos de nossa própria psique mais profunda 
(...) psicomitologia (Freud, 1912-13/1996, p. 14). 

 
Percebe-se que o mecanismo psíquico deflagrado por Freud em suas interpretações 

sobre a experiência religiosa e o nome Deus estão em consonância com este procedimento 

analítico. Em alguma medida tem-se então, uma antecipação do que se verá ao longo do 

ensaio.  

No tópico “Tabu e ambivalência emocional”, do ensaio Totem e Tabu, depois de Freud 

analisar a contribuição sobre o tabu legada por Wundt, ele se volta para os estudos 

antropológicos para destacar que antes de Deus entregar aos homens tábuas da lei havia um 

mandamento vivo que regulava a sobrevivência pacífica. “É difícil resistir à ideia de que, 

muito antes de uma tábua de leis ter sido legada por qualquer deus, esses selvagens estavam 

de posse de um mandamento vivo: não matarás, cuja violação não passaria sem punição” 

(Freud, 1915/1996, p. 55). Tal mandamento concerne ao parricídio. 

Sobre o tabu relativo aos governantes, tem-se nos povos antigos dois princípios 

básicos: não deve apenas ser protegido, mas deve-se proteger-se contra os povos. Pois 

enquanto os governantes garantem o benefício a seu povo, angariam cuidado, devoção e as 

homenagens religiosas, mas caso fracassem, atraem sobre si o ódio e o desprezo. A 

advertência sugere a ambiguidade presente na encarnação da função de um Pai em relação aos 

súditos. Há um paralelismo entre os governantes e os Deuses: “se o seu rei é seu deus, ele é ou 

deveria ser também seu protetor; se não os protege,’ deve ceder lugar a outro que o faça” 

(Freud, 1915/1996, p. 60). 

Algumas reflexões sobre a Psicologia Escolar (1914), volume XIII, é um texto da 

maturidade freudiana. Freud aos 60 anos de idade se encontra emocionado com seu velho 

mestre-escola e se indaga sobre o que mais lhe influenciou nessa etapa da vida: a 

personalidade dos professores ou a preocupação com a ciência transmitida por eles. Acaso 

Freud está falando de Samuel, seu professor tomado como substituto do Pai ausente pelas 

viagens comerciais? Relembra seu percurso formativo quando tornou-se psicanalista dedicado 

mais aos processos emocionais que aos intelectuais e à vida mental inconsciente mais que a 

consciente. Neste aspecto, Freud relê na citação abaixo os fenômenos que ele mesmo como 

aluno experimentava em relação aos seus professores: transferência, identificação e 

ambivalência. 



46 

 

Nós os cortejávamos ou lhes virávamos as costas; imaginávamos neles simpatia e antipatias que 
provavelmente não existiam; estudávamos seus caráteres e sobre este formávamos e deformávamos os 
nossos; eles provocavam nossa mais enérgica oposição e forçavam-nos a uma mais submissão 
completa; bisbilhotávamos suas pequenas fraquezas e orgulhávamo-nos de sua excelência, seu 
conhecimento e sua justiça. No fundo, sentíamos grande afeição por eles, se nos davam algum 
fundamento para ela, embora não possa dizer quantos se davam conta disso. Mas não se pode negar que 
nossa posição em relação a eles era notável, uma posição que bem pode ter tido suas inconveniências 
para os interessados. Estávamos, desde o princípio, igualmente inclinados a amá-los e odiá-los, a 
criticá-los e a respeitá-los (Freud,1914/1996, p. 256). 
 
Freud recapitula as contribuições da psicanálise sobre as atitudes emocionais da 

criança em relação aos seus primeiros protótipos, capazes de criar uma herança emocional da 

qual não se pode mais desvencilhar. Tal constituição para o sujeito faz das pessoas 

importantes que conhece posteriormente “figuras substitutas desses primeiros objetos de seus 

sentimentos” (Freud, 1914/1996, p. 256). Estas figuras substitutas são denominadas também 

de ‘Imagos’, do pai, da mãe, do irmão e irmã. Neste texto Freud explicita a primazia da Imago 

paterna, a saber: “De todas as imagens (Imago) de uma infância que, via de regra, não é mais 

recordada, nenhuma é mais importante para um jovem ou um homem que a do pai” (Freud, 

1914/1996, p. 257). Um pouco mais adiante, no mesmo parágrafo, Freud teoriza sobre Deus a 

partir desta herança emocional: “O próprio Deus, em última análise, é apenas uma exaltação 

desta imagem do pai, tal como é representado na mente durante a mais tenra infância” (Freud, 

1914/1996, p. 257).   

Na mesma esteira de Totem e Tabu em que explicita a ambivalência emocional, que 

não se anula, em relação ao pai identificado como perturbador máximo da vida psíquica, os 

protótipos, tornam-se modelos não apenas a serem imitados, mas também a serem eliminados 

para que possamos tomar o seu lugar. 

No volume XIII a interpretação analítica de O Moisés de Michelangelo (1914/1996) é 

tema do primeiro Moisés de Freud. Freud articula o nome Deus ao momento crucial do 

personagem bíblico retratado por Michelângelo. A famosa obra de arte intitulada Moisés, que 

se pode ver na Chiesa de San Pietro in vincoli (Roma), retrata Moisés ao descer do Monte 

Sinai, com as tábuas da lei, se depara com o povo que havia construído um bezerro de Ouro. 

Houve um instante de hesitação antes da ira retratado no rosto de Moisés com todos os 

sentimentos de ira, dor e desprezo. Lendo a escultura a partir da expressão facial de Moisés, 

parece que o momento posterior seria o seu corpo robusto num gesto projetivo de força, 

arremessando as tábuas ao chão e dirigindo-se com sua cólera sobre o povo infiel. Após 

mencionar sua maneira de se deixar afetar pela arte, Freud pretende evidenciar nesta obra o 

que a psicanálise pode desvelar sobre a intenção do autor e o que isto pode despertar no 

observador. O que fez a regulação para Moisés: a lei de Deus ou a sua própria? 
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No tópico II, de O Moisés de Michelangelo (1914/1996) Freud faz uma analogia entre 

o método de um crítico de arte que escondia sob seu pseudônimo, o nome Moreli e sua 

identidade de médico italiano. O método que, segundo Freud, coincide com a psicanálise, de 

distinção de obras originais e cópias se detém “nas coisas secretas e ocultas a partir de 

aspectos menosprezados e inobservados, do monte de lixo, por assim dizer, de nossas 

observações” (Freud, 1914/1996, p.233). Freud discorre sobre os pormenores da barba, mãos 

e tábua para dizer que, por vezes, os observadores prescindem do que está sendo observado 

para analisar as forças motivadoras por trás da imagem.  

No tópico III - Freud vai cotejar as opiniões dos críticos. Moises não vai se levantar e 

quebrar as tábuas. O que se conclui que a representação não é o Moisés da bíblia que apesar 

de ser tempestuoso e sujeito a crises de ira foi tomado no instante de seu controle. A ênfase de 

Freud recai, neste texto, sobre o modo de investigação da psicanálise.  

O ensaio “Reflexões para os tempos de guerra e morte” (1915/1996), volume XIV, foi 

escrito seis meses depois do início da primeira guerra mundial. Na sessão ‘Nossa atitude para 

com a morte’ Freud comenta o pecado original na chave da culpa primeva. Enquanto ofensa 

contra Deus Pai, o crime primevo da humanidade elucidado pelo parricídio, a morte do pai 

primevo da horda humana primitiva, cuja imagem mnêmica foi depois transfigurada numa 

deidade. 

 Ao comentar as Parapraxias (1916/1996) ou (atos falhos), no volume XV, Freud vai 

adentrando na discussão proposta na conferência XXXV - Sobre a Weltanschauung - 

concepção de mundo - da ciência e as outras. Há uma contribuição importante para a pesquisa 

neste comentário freudiano. Para ele, a concepção de mundo religiosa faz decorrer da vontade 

de Deus a garantia para os acontecimentos. Uma ideia que permite um paralelo elucidativo da 

tese proposta por Carvalho (2017) sobre a Ontoteologia em relação ao agir humano, supra 

citada. Encontramos nas associações livres do Pequeno Hanz também uma compreensão 

similar quando ele assevera sobre a origem das galinhas. O nome Deus, portanto, figura como 

a garantia do desenrolar histórico para um certo sujeito.  

Já O Homem dos Lobos é o relato de caso mais elaborado e o mais importante dos 

casos clínicos de Freud. A discussão deste caso no tocante ao diagnóstico ocupou Lacan e 

segue polarizando a teorização de Jacques Alain-Miller. O caso encontra-se no volume XVII, 

de 1918, a História de uma neurose Infantil. A primeira fase do tratamento se desenvolveu 

entre 1910 e 1914, ano em que Freud concluiu esta análise e iniciou a escrita do caso. 

Segundo o relato de Freud, tratava-se de uma neurose da vida adulta precedida por uma 

neurose infantil, iniciada em torno dos 4 anos de idade. Freud diagnosticou o homem dos 
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lobos como “uma histeria de angústia (na forma de uma fobia animal), que se transformou 

numa neurose obsessiva de conteúdo religioso e perdurou, com suas manifestações, até os dez 

anos” (1918/1996, p. 19). 

O caso elucida os sintomas obsessivos de um rapaz de 18 anos, Sergei Pankejeff, que 

antes de dormir repete, por vezes, o sinal da cruz sobre si e percorre os quadros de santo da 

sala para beijá-los um a um, devotamente. Neste ritual devoto ele é assaltado por 

pensamentos, ‘Deus suíno’ ou ‘Deus merda’. Na viagem à Alemanha, a visão dos três montes 

de esterco de cavalo era atormentado pela obsessão de pensar na Santíssima Trindade. Os 

sintomas fóbicos e de conteúdo religioso do homem dos lobos traz inquietação aos analistas 

quanto ao diagnóstico diferencial e ao mecanismo dos sintomas em questão.  

O comportamento inadequado do menino aos 4 anos leva a mãe a impor-lhe histórias 

bíblicas como uma tentativa de lidar com o estranho. Isto produz nele malcriações como 

resultado da indignação aos caprichos de Deus-Pai. A ameaça da castração mobiliza os 

investimentos psíquicos do homem dos lobos nesta relação aversiva em relação ao Deus das 

histórias bíblicas que o castra e na identificação amorosa ao pai. Sem pormenorizar, Freud 

(1918/1996) demonstra o erotismo anal e o masoquismo como acesso à ordem viril neste 

caso:  

Deus merda era provavelmente a abreviação de uma oferenda que se ouve eventualmente mencionada 
de forma não abreviada. Cagar em Deus ou cagar algo para Deus também significa dar-lhe um bebê ou 
conseguir que ele dê um bebê a alguém. (p. 91) 

 
O artigo de 1919, traduzido do alemão como “O Estranho”, volume XVII, traz, na sua 

primeira parte, se lido em contraponto com o texto de Freud, de 1911, intitulado O sentido 

antitético das palavras primitivas, uma discussão sobre o significado antitético da palavra 

Unheimlich. Algo, do campo do indeterminado, com o que se depara insurgente nos encontros 

com o sexual e o religioso. Algo irrepresentável entre inconsciente e linguagem. No que se 

refere ao termo unheimlich verifica-se um espectro amplo no qual Freud quer implicar os 

analistas ao tratarem de fenômenos tão particulares. “Só raramente um psicanalista se sente 

impelido a pesquisar o tema da estética, mesmo quando por estética não se entende 

simplesmente a teoria da beleza, mas a teoria da qualidade do sentir” (Freud, 1919/1996, p. 

237).  Freud está diante da questão: em que circunstância o familiar pode tornar-se estranho e 

assustador. A indeterminação produz o estranhamento a algo do sujeito que não admite 

contornos mais definidos. Tomo de Roudinesco (1998) uma expressão que versa sobre o 

desenvolvimento semântico “a impressão de estranheza surge na vida cotidiana e na criação 

estética quando certos complexos infantis são abruptamente despertados” (p. 383). 
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Numa das descrições sobre o termo, ao longo do texto, encontramos um dado 

significativo: “Estes jovens pálidos são unheimlich e estão tramando Deus sabe que 

desordem” (Freud, 1919/1996, p. 242). Talvez se possa inferir algo ao isolarmos a descrição 

seguinte: “Unheimlich” é o nome de tudo o que deveria ter permanecido... secreto e oculto 

mas veio à luz (Scheling). – encobrir o divino, cercá-lo de uma certa unheimlichkeit” (Freud, 

1919/1996, p. 242). Este modo de utilizar um nome para encobrir o que é estranho e ao 

mesmo tempo familiar aparece como um mecanismo recorrente no que se refere ao uso do 

nome Deus para aquilo que transborda na clínica. 

Sobre a segunda parte do artigo, Roudinesco propõe uma síntese dos três temas 

extraídos do Unheimlich que evidenciam nas contingências as facetas da estranheza. Assim 

escreve Roudinesco (1998):  

Manifesta-se então em diversos temas angustiantes: o medo da castração, a figura do duplo, o 
movimento do autômato. Essas três modalidades do estranho tem como traço comum a reativação das 
forças primitivas que a civilização parecia ter esquecido e que o indivíduo supunha haver superado. Na 
figura do duplo ou do autômato, suspeita-se que um ser aparentemente inanimado esteja vivo e 
presume-se que um objeto sem vida seja animado. Quanto ao objeto da castração, ela se revela nas 
descrições de cloacas, vampiros, membros devorados ou corpos desarticulados, próprios da literatura 
fantástica ou do mundo dos sonhos (p. 383). 

 
Neste momento da pesquisa já se tem elementos suficientes para ver os três temas 

angustiantes condensados no nome Deus, ou dito de outra forma, a angústia tratada pelo viés 

do unheimlich.  

Encontramos no Prefácio a ritual: estudos psicanalíticos, de Reik (1919), volume 

XVII, um excurso que mostra a psicanálise que nasce dos impasses da medicina, 

desprendendo-se dela e da psicologia pelo seu método próprio em relação às ciências mentais. 

Freud apresenta a base teórica usada por Theodor Reik em seus estudos sobre os problemas da 

psicologia da religião: o resultado surpreendente da herança do indivíduo trabalhado em 

Totem e Tabu. Assim resenha sua descoberta:  

Deus Pai já uma vez caminhou sobre a terra em forma corporal exerceu a sua soberania como chefe 
tribal da horda humana primeva, até que os seus filhos se uniram para matá-lo. Ademais, surge daí que 
esse crime de liberação e as reações a ele tiveram como primeiro resultado o aparecimento dos 
primeiros laços sociais, das restrições morais básicas e da mais antiga forma de religião: o totemismo 
(Freud, 1919/1996, p. 282). 

 
Um dos Breves Escritos, apresentado como “Associações de uma criança de quatro 

anos de idade”, de 1920, anexo ao volume XVIII, traz uma interpretação de Freud que decorre 

de sua descoberta inconsciente sobre a origem de Deus. Um trecho da carta de uma mãe 

americana destaca o saber de uma criança que diz entre outras coisas: “E sei que é Deus que 

fez o mundo” (Freud. 1920/1996, p. 275). 
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Freud parte do mecanismo evidenciado pelo dispositivo analítico da substituição 

simbólica: Deus - Pai. Um uso de símbolos da cultura para representar realidades perdidas que 

a criança sabe fazer desde sua tenra idade. Tal compreensão autoriza Freud a interpretar o 

conteúdo manifesto da criança sobre a origem dos bebês da seguinte forma: ‘Sei que tudo é 

obra do pai’. Desta vez, porém, substituía o pensamento direto pela sublimação apropriada: 

que Deus faz o mundo.  

O trabalho de Freud intitulado Uma neurose demoníaca do século XVII, de 1923, 

volume XIX, demostra o interesse acadêmico de Freud por temas ligados a feitiçaria, 

possessões e fenômenos afins. Tal curiosidade ganhou sustento com as pesquisas de Charcot e 

as correspondências com Fliess, segundo o editor inglês. No que se refere ao demoníaco 

mencionado no título “Há uma sugestão de que o demônio possa ser uma figura paterna, e 

Freud insiste particularmente no papel desempenhado pelo material anal nas crenças 

medievais sobre feitiçaria” (Freud, 1923/1996, p. 86). Freud diz na introdução do seu escrito 

que está diante de um manuscrito que pode ser tomado como um caso clínico de 

demonologia. No terceiro tópico, onde Freud recoloca o princípio metapsicológico da origem 

de Deus e do demônio, nos deparamos com o final da análise da experiência do pintor 

Christoph Haizmann. Freud parte da descoberta surpreendente de que se tenha escolhido o 

diabo para ser o substituto de um amado pai. Ora,  

sabemos que Deus é um substituto paterno, ou, mais corretamente, que ele é um pai exalçado, ou, ainda, 
que constitui a cópia de um pai tal como este é visto e experimentado na infância – pelos indivíduos em 
sua própria infância, e pela humanidade em sua pré-história, como pai da horda primitiva e primeva. 
Posteriormente na vida, o indivíduo vê seu pai como algo diferente e menor. Porém, a imagem ideativa 
que pertence à infância é preservada e se funde com os traços da memória herdados do pai primevo para 
formar a ideia que o indivíduo tem de Deus (Freud, 1923/1996, p. 103).  

 
Extraímos deste escrito freudiano que, o resíduo da figura do pai da horda primeva é 

transformado pelo mecanismo de fusão das representações psíquicas do divino e do 

demoníaco. A partir de então, Freud vai mostrar que a ambivalência do indivíduo em relação 

ao seu pai fará coexistir num conjunto impulsos emocionais de natureza afetuosa e submissa e 

também impulsos hostis e desafiadores. Ao lado desta constatação, Freud argumenta, se o 

demônio é considerado a antítese de Deus e na história das conquistas e mesmo na mitologia 

cristã Deus e Demônio se configuram dependendo do lado da diatribe em que estejam, ele 

conclui:  

As contradições da natureza original de Deus, contudo, constituem um reflexo da ambivalência que 
governa a atitude do indivíduo com seu pai pessoal. Se o Deus benevolente e justo é um substituto do 
pai, não é de admirar que também sua atitude hostil para com o pai, que é uma atitude de odiá-lo, temê-
lo e fazer queixas contra ele, ganhe expressão na criação de Satã. Assim, o pai segundo parece é o 
protótipo individual tanto de Deus quando do demônio” (Freud 1923/1996, 104). 
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Um pouco antes desta conclusão a respeito da relação entre as figuras do pai e 

Deus/Demônio, Freud vai explicitar o modo analítico de perceber o substrato da experiência 

religiosa nas culturas, a saber: “a ambivalência dirige as relações da humanidade com sua 

Divindade” (Freud, 1923/1996, p. 103)  

Em O problema econômico do Masoquismo, datado de 1924, Freud aborda o 

enigmático fenômeno do masoquismo. Freud desenvolve seu dinamismo pulsional, desde 

1905, nos Três ensaios sobre a Sexualidade e derivando de Além do Princípio de Prazer, de 

1920 avança na consideração sobre o Masoquismo. O fenômeno em foco é entendido por 

Freud como masoquismo erógeno, feminino e moral, sendo o primeiro subjacente aos demais 

sem oposição entre eles.  Anteriormente, tais derivações do tema haviam sido tratados nos 

textos de 1919, intitulado Um criança é espancada, onde se configura a discussão sobre o 

masoquismo feminino e no texto, de 1923, O ego e o Id no qual o masoquismo moral é 

pincelado. A base metapsicológica usada por Freud para entender o fenômeno é a fusão e 

desfusão das pulsões.  

Ao longo do artigo o âmbito do Masoquismo moral é focalizado por Freud. Nele é 

apresentado o Complexo de Édipo como nosso senso ético individual. Sendo o masoquismo 

moral “a necessidade de punição às mãos de um poder paterno” (Freud, 1924/1996, p. 189) 

cujas substituições posteriores vão até o destino. O masoquismo moral evidencia a dificuldade 

de encarar o destino como uma realidade impessoal, sem lançar mão das “imagos” (Freud, 

1924/1996, p. 187).  

Pouco há que se dizer contra o escritor holandês Multatuli, quando substitui (destino) grega pelo 
par divino   [razão e necessidade] mas todos os que transferem a orientação do 
mundo para providência, Deus ou Deus e Natureza, despertam a suspeita de que esses ainda consideram 
esses poderes supremos e remotos como uma dupla parental, num sentido mitológico e se acreditam 
ligados a eles por laços libidinais (Freud, 1924/1996, p. 188). 
 
Os sujeitos sob a égide do masoquismo moral são inibidos por uma ‘necessidade de 

punição’, termo preterido por Freud (1924/1996, p. 186), vinda do superego ou do mundo 

externo. A impessoalidade advinda da ideia de destino aumenta o desamparo do indivíduo, 

portanto, faz-se necessário, introduzir no lugar vazio a figura de um pai. Freud evoca a ideia 

amplamente discutida na compreensão religiosa de todos os tempos: a Providência que rege a 

história.  Esta é habitada por um pai ao passo que o destino (moira) é destituído de uma 

referência simbólica norteadora. O masoquismo tem uma importância capital, para nossa 

pesquisa, pois, desde este momento da teorização freudiana, subjaz à pulsão de morte como 

elemento que será correlacionado por Lacan, mais adiante, ao seu conceito de gozo.  
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O artigo que se encontra no Vol XXI, intitulado Uma Experiência Religiosa, surge em 

1927/1996, após a visita recebida por Freud de um jornalista americano renomado e 

interessado em psicanálise, G. S. Viereck. Este fez uma publicação amplamente lida que 

chamou de entrevista e versava sobre o posicionamento pessoal de Freud sobre a falta de fé 

religiosa e a indiferença quanto ao tema da sobrevivência depois da morte.  Tal conteúdo 

rendeu a Freud a carta de um médico americano que se apresenta como quem fez uma 

experiência religiosa depois de sentimentos ambíguos em relação a visão de uma velhinha de 

rosto suave cujo corpo era levada para sala de dissecção no laboratório da Universidade. O 

intuito expresso pelo médico é que Freud abrisse sua mente para que Deus lhe revelasse a 

verdade como fez com ele.  

Freud responde dizendo que Deus não fizera o mesmo com ele e que se não se 

apressasse ele continuaria a ser, como se denominava, um judeu infiel. Freud se questiona 

sobre o porquê surge a indignação contra Deus precisamente ao receber esta impressão 

específica na sala de dissecção. E então, lê-se a experiência à luz do Complexo de Édipo:  

A visão de um cadáver de mulher, nu ou a ponto de ser despido, recordou ao jovem sua mãe. Despertou 
nele um anseio pela mãe que se originava de seu complexo de Édipo, e isso foi imediatamente 
completado por um sentimento de indignação contra o pai. Suas ideias de ‘pai e ‘Deus’ ainda não se 
tinham separado inteiramente, de modo que seu desejo de destruir o pai podia tornar-se consciente 
como dúvida a respeito da existência de Deus e procurar justificar-se aos olhos da razão como 
indignação com o mau trato dado a um objeto materno. Naturalmente, é típico do filho considerar como 
mau trato o que o pai faz à mãe nas relações sexuais. O novo impulso, deslocado para a esfera da 
religião, constituía apenas uma repetição da situação edipiana e, consequentemente, logo se defrontou 
com uma sorte semelhante, ou seja, sucumbiu a uma poderosa corrente oposta (Freud, 1927/1996 p. 
181). 
 
Freud deixa, nessa sua interpretação, elementos importantes para nossa pesquisa 

quando aponta no inconsciente a proximidade das ideias de Pai e Deus, com seu conflito 

pulsional ambivalente que faz o deslocamento da agressividade da figura paterna para a figura 

divina. Há uma consideração da religião como repetição da situação edipiana a partir da 

psicanálise. A impossibilidade de fazer vacilar sua verdade convicta e de um deslizamento de 

sentido na cadeia significante localizam a estrutura psíquica do sujeito, testemunha 

convertida, incapaz de suportar a falta de fé do seu “irmão de medicina”.  

Durante o conflito real, o nível do deslocamento não foi sustentado: não há menção de argumentos em 
justificação de Deus, não nos é dito quais foram os sinais infalíveis pelos quais deus provou sua 
existência ao que duvidava. O conflito parece ter-se desdobrado sob a forma de uma psicose 
alucinatória: escutaram-se vozes interiores que enunciaram advertências contra a resistência a Deus. 
Mas o resultado da luta foi mais uma vez apresentado na esfera da religião, e era de um tipo 
predeterminado pelo destino do complexo de Édipo: submissão completa à vontade de deus pai. O 
jovem tornou-se crente e aceitou tudo o que desde a infância lhe havia sido ensinado sobre Deus e Jesus 
Cristo. Tivera uma experiência religiosa e experimentaria uma conversão (Freud 1927/1996, p. 181). 
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Freud finaliza o artigo se indagando sobre uma possível contribuição ao que 

denominou de ‘psicologia da conversão’, ou seja, a demonstração da maneira pela qual a 

conversão se ligou a um evento determinante específico oriundo do inconsciente.   

Em 1928 [1927], Freud aceita um convite para escrever este ensaio lançando luzes 

sobre a obra e a vida do escritor Dostoieviski. O que podemos extrair do escrito “Dostoieviski 

e o Parricídio” - Vol XXI - em que Freud precisou alguns pontos de sua teoria é a relação do 

escritor com a figura do pai. Distinguindo as facetas da rica personalidade de Dostoieviski de 

quatro maneiras, a saber: o artista criador, o neurótico, o moralista e o pecador. Freud diz que 

a moral é a mais facilmente acessível. Este traço é isolado por ele ao mencionar a complicada 

transformação de significados dos sintomas histéricos de Dostoieviski na sua batalha moral. O 

apego ao sentimento de culpa oriundo da intenção de matar o seu pai deixou como 

consequência sentimentos ambivalentes em  

duas esferas em que a relação paterna constitui o fator decisivo, ou seja, sua atitude para com a 
autoridade do estado e para com a crença em Deus. Na primeira delas, findou pela completa submissão 
a seu paizinho, Czar, que outrora desempenhara com ele, na realidade, a comédia de matar que suas 
crises tão frequentemente haviam representado em brincadeira (Freud, 1928 [1927]/1996, p. 196). 
 
E acrescenta: “Na esfera religiosa, ele reteve mais liberdade: de acordo com relatórios 

aparentemente fidedignos, oscilou, até o último momento de sua vida, entre a fé e o ateísmo” 
(Freud, 1928 [1927]/1996, pp. 196-197) 

Alguns sonhos de Descartes – uma Carta a máxime Leroy, de 1929, integra o Vol. 

XXI das obras completas de Freud. São fragmentos de sonhos de Rene Descartes publicados 

anteriormente e retomados por Maxime Leroy no intuito de que Freud os analisasse para uma 

possível interpolação na obra por ele preparada sobre “Vie de Monsier Descartes”. Há uma 

menção sobre o Espirito de Deus no terceiro fragmento, sem interpretação de Freud. O 

sonhador mediante a “ação do gênio mau que tenta arrojá-lo a força para um lugar em que era 

sua intenção entrar voluntariamente, Descartes está convencido sobre o Espírito de Deus, 

como um outro, que o leva a fazer abordagens à igreja” (Freud, 1929/1996, p. 212). Um 

exemplo que se lê com os aportes disponíveis na obra. 

Freud, neste pequeno artigo, discute uma temática que está presente em outros 

trabalhos, conforme se pode ler nas notas do editor inglês. Provavelmente, vindo a lume, em 

1931/1996, figura no volume XXII, da Edição Standart brasileira, sob o título A aquisição e o 

controle do Fogo. A análise do mito de Prometeu permite a Freud uma dada extração da 

antítese entre fogo e água que segundo ele predomina em toda narrativa de Hesíodo. Ele 

levanta fatores históricos, fantasias simbólicas e fatores fisiológicos relacionados a esta 

antítese usada para ler a enurese.  
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Aqui nos interessa entender como os mecanismos da distorção, segundo Freud, a 

representação simbólica e a transformação no oposto permitem equivaler o Isso ou a vida 

pulsional com o deus defraudado do mito. Freud, partindo de Prometeu, introduz a questão 

com a menção, este é “o conteúdo essencial das lembranças distorcidas da humanidade” 

(Freud, 1932/1996, p. 196). No caso da conexão inseparável entre a aquisição do fogo e a 

ideia do crime vemos na representação simbólica que  

a vida instintual – o id – é o deus que é defraudado quando se renuncia a extinção do fogo: na lenda, o 
desejo humano se transforma em privilégio divino. No entanto, na lenda, a divindade não possui nada 
das características do superego, ainda representa a vida soberana dos instintos (Freud, 1932/1996, p. 
197).  

  
A equivalência entre a divindade enquanto vida pulsional soberana e o Isso que faz 

valer sua força ou quem sabe se possa pensar aqui o objeto do roubo, como gozo, parece ser 

um aceno ao que Lacan diz sobre gozo feminino e face Deus. Ou seja, o gozo feminino como 

uma face do Outro, a face Deus. A outra seria aquela que foi encampada pelo Nome-do-Pai, a 

face fálica?  

O capítulo VI, da parte 2, do Esboço de Psicanálise (1940/1996 – Vol XXII), 

intitulado ‘a técnica da Psicanálise’ mostra as relações do ego com a realidade, com o Id e 

com o superego, segundo a nomenclatura adotada por esta edição. Após considerar a 

utilização da técnica psicanalítica por meio da regra fundamental e da transferência em sua 

ambivalência, Freud contemporiza o sucesso do tratamento ponderando que há uma 

desproporção entre a quantidade de energia que se mobiliza no paciente e a soma de energia 

das forças que trabalham contra o analista. Segue-se a esta apreciação a frase: “aqui, mais 

uma vez, Deus acha-se do lado dos grandes batalhões. A soma de energia que trabalha contra 

o analista é a resistência que mais tarde aprendemos com Lacan que é a fixação do gozo. 

Parece que Freud alinha Deus enquanto ideal ao lado deste batalhão de energia contrária ao 

sucesso da análise. A face fálica como resistência ao outro gozo? 

Na dissertação inacabada de Freud, um desenvolvimento no capítulo VIII, de Esboço 

de Psicanálise (1940/1996), contribui para a pesquisa. Há um recurso à mitologia grega, uma 

menção ao Velho Deus Cronos que engolia seus filhos até que Zeus, salvo pela mãe, em 

seguida teve o pai castrado por ela.  Este paralelo é feito após a história clínica de um menino 

que faz sintoma no entrecruzamento de sua renuncia à satisfação pulsional (urinar na cama) e 

a proibição da realidade. Nesta mitologia o desejo do Pai encontra medida na intervenção da 

mãe. Algo que será invertido por Lacan na formulação da metáfora paterna. 

A expressão ‘Filho de Deus’ dentro do texto Um comentário sobre o Anti-Semitismo 

(1938/1996 – Vol XXIII) coloca o referido ensaio no elenco desta revisão das obras 
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freudianas no tocante ao nome Deus. Trata-se de um artigo escrito para um periódico 

publicado na França no qual Freud expressa ideias que se coadunam com o texto de 1938, 

“Moisés...”. Surge no texto a defesa de um não judeu quanto aos protestos feitos contra os 

judeus, em duas vertentes: eclesiástica e secular.   

O percurso investigativo do termo Deus ao longo da obra freudiana, até aqui, permitiu 

localizar o modo específico que assume a escuta clínica dos enunciados religiosos, 

encontrados na fala dos pacientes ou nos comentários literários feitos por Freud, mediante o 

mecanismo psíquico do recalque descoberto pela operação analítica.  

Em relação ao primeiro tópico pode-se verificar que o que o mecanismo põe às claras 

que o termo Deus não denota ontoteologia na experiência analítica, mas escancara o 

dinamismo pulsional vinculado aos ideais culturais, na busca da satisfação. Como se pode 

notar, o estranho em Deus é a pulsão que ali se reveste do ideal, para Freud.  

No que se refere aos registros que constituem a realidade psíquica, já em Freud pode-

se encontrar o que Lacan, no segundo ensino, denominou como Real, Simbólico e imaginário 

(RSI). Pode-se inferir o estabelecimento de uma passagem de uma clínica eminentemente 

marcada pelo simbólico para uma clínica eminentemente marcada pelo real em que os 

elementos podem ser dispostos da seguinte forma:  

 

Édipo Pre-Édipo 

Deus - pai Deus - père-version 

Gozo [NdP] Gozo do outro sexo [S(Ⱥ)] 

Outro [A] Outro barrado [Ⱥ] 

Face fálica Face feminina 

(toda) (não-toda) 

Quadro 1: Comparativo: clínica freudiana e clínica lacaniana 

 

Na perspectiva acima, pode se ler em coluna que, partindo do Édipo Freudiano, o 

Nome-do-Pai faz borda ao gozo enquanto supõe, numa lógica fálica, o Outro do Outro.  Ao 

passo que para Lacan a ausência do Outro do Outro reconfigura os elementos levando a novas 

ilações sobre o gozo feminino e a face Deus. 
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2.3  A (não) relação em O Futuro de uma Ilusão e em Moisés e o Monoteísmo 

 

 

A expressão (não) relação no que concerne a Deus, segundo os desdobramentos da 

psicanálise, nos remetem ao axioma lacaniano ‘não há relação sexual’. Em outras palavras, no 

âmbito do segundo ensino de Lacan o gozo toma a dianteira da clínica do real; entre os seres 

falantes não há complementariedade no que tange o amor que seja de encaixe perfeito; este 

axioma marca o tempo do Outro que não existe, S(Ⱥ).  

Os ensaios freudianos, em destaque, fazem pensar em tal perspectiva lacaniana e de 

algum modo, antecipam, com a linguagem típica de Freud, em sua elaboração clínica.  

O Futuro de uma Ilusão foi escrito em 1927 e consta entre os estudos de maior 

interesse da fase madura da elaboração Freudiana. Em dez tópicos, Freud discorre de forma 

dialética sobre as relações entre a civilização e a religião. O objetivo do texto expresso pelo 

autor aparece no final do tópico IV quando assim diz:  

não é minha intenção levar mais adiante a investigação do desenvolvimento da ideia de Deus; aquilo em 
que aqui estamos interessados é o corpo acabado das ideias religiosas, tal como transmitido pela 
civilização ao indivíduo (Freud, 1927/1996, p. 34).  

De fato, sobre a ideia de deus encontra-se material farto em O homem Moisés e a 

religião Monoteísta (1939). Parece que em O Futuro de uma Ilusão (1927) prevalece a 

transmissão como o ponto nevrálgico da análise. Apesar de não ser, a ideia de Deus, o 

objetivo principal do escrito, em vários tópicos podemos colher elementos preciosos para esta 

pesquisa quando Freud retoma as ideias religiosas sobre Deus em Totem e Tabu (1913), em 

dois eixos, a saber: o protótipo infantil e num retorno aos primórdios históricos, em que trilha 

uma perspectiva filogenética (Freud, 1927/1996, p. 27). 

No tópico IV, Freud faz um resumo das ideias religiosas originárias da “necessidade 

que o homem tem de tornar tolerável seu desemparo e construído com o material das 

lembranças do desemparo de sua própria infância e da infância da raça humana” (Freud, 

1927/1996, p. 28). Dentre as ideias de providência, morte, leis morais, bem e mal, vida após 

morte e atributos do ser divino como sabedoria, bondade, justiça emerge Deus enquanto um 

ser divino no qual todos os deuses da antiguidade foram condensados. Freud remonta aqui os 

primórdios históricos da ideia de Deus. Numa perspectiva filogenética, segue Freud, 

reportando a história de seu povo judeu: “o povo que pela primeira vez alcançou êxito em 

concentrar assim os tributos divinos não ficou pouco orgulhoso de seu progresso. Descerrara à 

vista o pai que sempre se achara oculto por detrás de toda figura divina, como seu núcleo” 

(Freud 1927/1996, p. 29). Freud tem em vista a civilização branca e cristã nesta caracterização 
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do que intitula como ‘sistema religioso’. Freud distingue as ideias com esta delimitação para 

enfatizar que dadas pela civilização são geralmente apresentadas como revelação divina. “O 

desemparo do homem e o anseio por um pai e pelos deuses” (Freud, 1927/1996, p. 27) e “a 

ilusão de controlar a natureza fazem da civilização doadora de sentido e dentre estes as ideias 

religiosas são as mais altamente prezadas” (Freud, 1927/1996, pp. 30-31). 

Logo nos primeiros tópicos, Freud apresenta as premissas de sua discussão sobre a 

hostilidade do homem em relação a civilização, cujas características são coerção e renúncia 

pulsional. A civilização para existir lida com a privação, proibição e frustração produzindo 

níveis de satisfação narcísica por meio da identificação entre classes; das idealizações, das 

criações artísticas. Neste inventário psíquico de uma civilização como nomeia Freud analisa-

se, então, as ideias religiosas ou como ele quis denominar as ilusões.  

Após discorrer sobre as razões que o levaram a classificar assim as ideias religiosas 

como ilusão, no tópico VI, Freud estabelece analogias com o que os filósofos chamam de 

Deus:  

uma vaga abstração que criaram para si mesmos e, assim podem posar perante todos como deístas, 
como crentes em Deus, e inclusive gabar-se de terem identificado um conceito mais elevado e puro de 
Deus, não obstante significar seu Deus agora nada mais que uma sombra sem substância, sem nada da 
vigorosa personalidade das doutrinas religiosas (Freud, 1927/1996, p. 42). 

 

Utilizando a técnica do opositor literário Freud se indaga, no tópico X, sobre uma raça 

de homens que renunciariam a todas as ilusões. Ele lança mão da mitologia para indicar que 

para esta raça de homens existiria o “Deus sic)que mesmo sem as consolações 

produzidas pela religião atenderia todos esses desejos que a natureza a nós externa permita, 

mas fá-lo-á de modo muito gradativo, somente num futuro imprevisível e para uma nova 

geração de homens” (Freud, 1927/1996, p.63) e o Deus 13 que “talvez não seja um deus 

muito poderoso, e poderá ser capaz de efetuar apenas uma pequena parte do que seus 

predecessores prometeram” (Freud, 1927/1996, p. 63). 

Freud busca apontar os vínculos que unem o complexo paterno e o desamparo e a 

necessidade de proteção do homem. Se tomarmos a criança em sua escolha de objeto 

anaclítico ou de apoio, a libido segue os caminhos das necessidades vitais e liga-se a mãe 

como primeiro objeto de satisfação de sua fome e daí a pouco como primeiro objeto amoroso 

                                                            
 

12 Mantivemos a palavra encontrada na edição por se tratar de uma citação direta. raduz-se por Necessidade, 
destino, inevitável, lei da natureza. 

13 Palavra utilizada em sentido antitético à anterior. Traduz-se por razão, palavra, promessa, sentença. É tanto 
exercício da razão como a razão íntima de uma coisa. Bailly, A. (1950) Dictionnaire Grec Français, Paris: 
Librairie Hachette, p. 265. 
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e de primeira proteção contra todos os perigos indefinidos que a ameaçam no mundo externo. 

O pai substitui a mãe nesta função de proteção e retém esta posição para o resto da infância. A 

atitude da criança é matizada pela ambivalência que se desloca para a religião. Esta é a tese de 

Totem e Tabu (1913). Esclarecendo a vinculação, Freud reflete sobre a civilização:  

Quando o indivíduo em crescimento descobre que está destinado a permanecer uma criança para 
sempre, que nunca poderá passar sem proteção contra estranhos poderes superiores, empresta a esses 
poderes as características pertencentes à figura do pai; cria para si próprio os deuses a quem teme, a 
quem procura propiciar e quem, não obstante, confia sua própria proteção (Freud, 1927/1996, p. 34). 

 

Freud assinala, ainda, em O Futuro de uma Ilusão (1927) a posição do analista em 

relação às ideias religiosas transmitidas ao indivíduo pela civilização. Logo nas primeiras 

linhas do ensaio, expressa seu esforço em se haver com “as origens e ao longo de que 

caminho se desenvolveu” (Freud, 1927/1996, p. 15) a civilização, no intuito de “indagar qual 

o destino que a espera e quais as transformações que está fadada a experimentar” (Freud, 

1927/1996, p. 15). Freud está se propondo posicionar a psicanálise e seus praticantes a altura 

dos desafios enxergados por ele em sua época. Primeiramente, Freud assevera que é possível 

a um homem lidar com a insegurança da vida sem o ônus das doutrinas religiosas. Embora 

haja pessoas, para as quais, sem ideias religiosas a vida seria inviável devido aos vínculos 

construídos, primariamente, desde a infância.  

Freud denomina como ilusão os predicados culturais fornecidos pela civilização que 

apesar de serem tidos em alta conta pela humanidade, se depreendem da realidade e não 

permitem verificação. Freud, portanto, chama uma crença de ilusão “quando uma realização 

de desejo constitui fator proeminente em sua motivação e, assim procedendo, desprezamos 

suas relações com a realidade, tal como a própria ilusão não dá valor à verificação” (Freud, 

1927/1996, p. 41). 

Quanto aos predicados culturais, dentre eles, as ideias religiosas, Freud deixa entrever 

no tópico I, o posicionamento do analista em relação aos ditames da civilização, a saber: “A 

questão decisiva consiste em saber se, e até que ponto, é possível diminuir o ônus dos 

sacrifícios pulsionais impostos aos homens, reconciliá-los com aqueles que necessariamente 

devem permanecer e fornecer-lhes uma compensação” (Freud, 1927/1996, p. 17). No tópico 

VI, após desvelar que as ideais religiosas são desejos da humanidade, Freud contrapõe a 

posição do filósofo com a do analista asseverando que para este último, “Seria insolente 

permitir que nossa própria vontade arbitrária ingressasse na questão e, de acordo com nossa 

estimativa pessoal, declarasse esta ou aquela parte do sistema religioso como mais ou menos 

aceitável” (Freud, 1927/1996, p. 42). Deste modo, não se trata de avaliar o valor de verdade 

das doutrinas religiosa, mas que se possa discernir, minimamente, sua natureza psicológica. 
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No tópico VIII Freud assevera que a “A religião seria a neurose obsessiva universal da 

humanidade” (Freud, 1927/1996, p. 53), uma espécie de estágio de passagem para a ciência. 

O analista para Freud não deveria se opor a um novo desenvolvimento iminente em direção à 

ciência, mas seria um facilitador do caminho que mitiga a violência de sua irrupção.   (Freud, 

1927/1996, p. 53). 

Outro aspecto que merece ser salientado para esta pesquisa são as menções feitas por 

Freud sobre religião e êxtase que indicam como substrato destas experiências um sistema de 

ilusões plenas de desejo (Freud, 1927/1996, p. 53). No tópico V Freud faz uma questão que 

pode se ligar à questão lacaniana sobre o gozo feminino e Deus: “Se determinado homem 

obteve uma convicção inabalável a respeito da verdadeira realidade das doutrinas religiosas, a 

partir de um estado de êxtase que o comoveu profundamente, que significado isso tem para os 

outros?” (Freud, 1927/1996, p. 38). Freud no parágrafo seguinte, de modo lapidar, aponta que 

o sujeito por razões práticas pode encontrar a significação do estado de êxtase por meio do 

que chamou de ‘Ficções’ (Freud, 1927/1996, p. 38). Isto nos remete a Lacan quando deslocou 

o foco da experiência religiosa. Se Freud pensa em O Futuro de uma Ilusão (1927) nas 

fronteiras do simbólico, dialetizando razão e fé religiosa, Lacan situa as ideias religiosas, 

inteiramente, no campo do gozo, conforme veremos adiante.    

Os três ensaios intitulados Moisés e o Monoteísmo (1939), são momentos distintos, 

inclusive cronologicamente, de uma argumentação que foi se concatenando. As razões desta 

fragmentação, Freud atribui às contingências históricas pelas quais ele passava e pelo impacto 

que supunha trazer esta elaboração. As duas notas preambulares que abrem o segundo ensaio 

apresentam, textualmente, Freud falando de sua velhice e de seu receio quanto a recepção 

deste escrito pela Igreja Católica.  Havia uma dificuldade relativa a sustentação sobre a 

origem de Moisés que Freud sempre considerou. Todavia, isso não lhe impediu de compor de 

modo, descontínuo, sua obra. 

Na Áustria Católica da época de Freud havia um cientista de renome internacional, 

fundador da Escola Etnológica de Viena e diretor do Museu Pontifício de Etnologia de Latrão, 

em Roma de 1927 a 1939, chamado Wilhelm Schimidt (1868-1954). Sua obra em 12 grossos 

volumes, segundo Araújo (2014), “é uma verdadeira enciclopédia das crenças religiosas e 

éticas das sociedades primitivas do mundo” (p. 77). A tese fundamental de Schmidt é 

diametralmente contrária a de Freud o que permite entender as críticas severas no que se 

refere a história de Moisés e o Monoteísmo. Para Schmidt  

A maioria – se não a totalidade – dessas sociedades é monoteísta, possuindo um conceito de deus que 
serve de fundamento para sua moralidade. Segundo o padre verbita, de início a religião constituía-se 
numa crença em um Ser supremo, e apenas mais tarde essa espécie de monoteísmo degenerou em 
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politeísmo. Schmidt dedicou-se, pois a fundamentar cientificamente um dado da revelação cristã: o 
monoteísmo originário (Araújo, 2014, p. 77). 

 
Freud se ocupou em justificar a disposição do seu material de pesquisa porque sabia 

que o uso feito por ele do conteúdo disponível servia a um outro intuito. Penso que desta 

forma se configure a perspectiva, propriamente dita, psicanalítica e não mais que outra, a 

adequada para uma aproximação do objetivo de Freud nesta obra de acerto de contas com o 

seu povo judeu. Freud fez apropriações da etnologia, do evolucionismo, das teses 

culturalistas, da história das religiões, da antropologia, dos estudos críticos da bíblia, fez 

insinuações políticas. Porém, seu escopo não era seguir tais conclusões dos referidos campos. 

Em Moisés e o seu povo e a religião Monoteísta Freud parecia evidenciar que o desamparo 

originário não admite nenhuma forma de representação que pacifique os processos de 

estruturação social.  

Em O Moisés e o Monoteísmo (1939), Freud inúmeras vezes se atém a uma costura 

com elaborações anteriores. Menciona o uso feito das ideais teóricas de Darwin, Atkinson e 

de Robertson Smith combinando-as com os achados e indicações derivados da psicanálise 

para a elaboração do que passou a ser conhecido a partir de Totem e Tabu (1913) como o mito 

freudiano do Pai da Horda Primeva. Assim evidencia Freud as contribuições, textualmente: 

De Darwin tomei de empréstimo a hipótese de que os seres humanos originalmente viviam em pequenas 
hordas, cada uma das quais sob o governo despótico de um macho mais velho que se apropriava de 
todas as fêmeas e castigava ou se livrava dos machos mais novos, inclusive os filhos (Freud, 1939/1996, 
p. 143) 

 

Uma segunda contribuição vem “De Atkinson, em continuação dessa descrição, tomei 

a ideia de que esse sistema patriarcal terminou por uma rebelião por parte dos filhos, que se 

reuniram em bando contra o pai, o derrotaram e o devoraram em comum” (Freud, 1939/1996, 

p. 143). E sobre a terceira contribuição Freud assim se expressa:  

Baseando-me na teoria totêmica de Robertson Smith, presumi que, subsequentemente, a horda paterna 
cedeu lugar ao clã fraterno totêmico. A fim de poder viver em paz uns com os outros, os irmãos 
vitoriosos renunciaram às mulheres por cuja causa, afinal de contas, haviam matado o pai e instituíram a 
exogamia (Freud, 1939/1996, p. 143).  

 

O modo freudiano de servir-se das teorias permitiu às descobertas psicanalíticas 

asseverar, já em Totem e Tabu (1913), que o homem cria Deus. Em Moisés e o Monoteísmo 

(1939) o que se pode obter com mais detalhes é como, psicanaliticamente, o mecanismo de 

criação atua. Poderia se perguntar ainda, se todo homem cria? E se esse Deus é o mesmo para 

cada um que o cria? Pois esta é de alguma forma o que Freud deixa subentendido desde seu 

primeiro texto Atos Obsessivos e Práticas Religiosas (1907), em que postula a neurose como 

uma religiosidade individual e a religião como uma neurose obsessiva universal.   
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A ideia de Deus, nos três ensaios de O Moisés e o Monoteísmo (1939), tem início no 

anseio por um pai, ou em outros termos, pelo lugar reservado ao Grande Homem e passa por 

fenômenos descritos por Freud com esta fórmula “trauma primitivo – defesa – latência – 

desencadeamento da doença neurótica – retorno parcial recalcado” (Freud, 1939/1996, p. 93).  

Como este é o propósito desta pesquisa, discorrer sobre a gênese da ideia de Deus para 

a psicanálise na elaboração freudiana, vamos pinçar os elementos que configuram o 

mecanismo neurótico que para Freud plasmou o seu povo e sua ideia monoteísta que, 

hodiernamente, vigora. 

No primeiro ensaio Freud postula dois argumentos que trariam à luz o passo incomum 

de Moisés e a origem da religião monoteísta: a problemática sobre a etimologia do nome e a 

lenda do abandono. A monstruosidade de que Moisés pudesse ter sido um egípcio, ou seja, 

outra coisa que não um hebreu e que as necessidades nacionalistas de um povo procuraram 

transformá-lo em um judeu é uma primeira extração feita por Freud para a psicanálise. Parece 

que Freud deixa entrever que este ancestral filogenético – o Moisés egípcio - transmite sua 

neurose como algo universalmente recebido como religião mosaica. As questões candentes 

neste momento da investigação freudiana são: “é tão fácil a um homem isolado criar uma 

nova religião? E se alguém quisesse influenciar a religião de outra pessoa, mais naturalmente 

não a converteria ele à sua própria?” (Freud, 1939/1996, p. 30). Freud está falando da religião 

privada de Moisés que não era uma nova, mas a antiga religião egípcia, enviesada pelos seus 

traços individuais. Sobre o influenciar a religião de outra pessoa Freud remonta a constituição 

da religião egípcia, através de Amenófis III e IV que, com suas conquistas territorialistas, 

aplicam seu imperialismo à religião, tornando a deidade universalista e monoteísta. Há uma 

construção em Freud que descredencia o modelo grego de religião e enfatiza o judaico pelo 

fator de transmissão e de identificação. O aspecto bumerangue da religião, portanto, tem aqui 

seu platô de lançamento para a elaboração freudiana: Amenófis IV nega o pai e a religião de 

Aten adotada por ele, a qual, na sucessão foi abolida. Algo que sugere o soterramento da barra 

do recalque surge quando Freud menciona que: “A cidade real de Akhenaten foi destruída e 

saqueada, e a memória dele proscrita com a de um criminoso” (Freud, 1939/1996, p. 36). 

A tese engendrada por Freud expressa que “a religião mosaica outra não era que a de 

Aten” (Freud, 1939/1996, p. 37). Segue então buscando concordância entre as religiões 

judaicas e a de Aten pela investigação sobre a circuncisão típica dos egípcios, que na 

transmissão de Moisés, promove ideia de exclusividade para os judeus no êxodo. Freud, com 

a metapsicologia, enfatiza que a operação que faz a prevalência do monoteísmo é o recalque. 

A ideia de Deus que se funde com a de Moisés e acrescido a isso, as conclusões de Eduard 
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Meyer, sobre Javé, o deus vulcânico, faz perceber que há uma derrisão quanto à historicidade 

da personalidade que deixa forte o conteúdo Inconsciente e suas deformações. Assim diz 

Freud, de um modo que me parece metonímico “Nosso Moisés egípcio não é menos diferente, 

talvez, do Moisés madianita do que o deus universal Aten o é do demônio javé em sua morada 

no Monte de Deus” (Freud, 1939/1996, pp.47-48). E com esta similaridade interrompe sua 

exposição. O modo como Freud apresenta o segundo ensaio e as argumentações parecem 

seguir a pulsação inconsciente: presença, ausência. Ele mesmo diz: “o fio que tentamos tecer 

a partir de nossa hipótese de que Moisés era egípcio rompeu-se pela segunda vez” (Freud, 

1939/1996, p. 48)  

Freud segue sua investigação encontrando as vinculações afetivas com o destino do 

fundador de uma religião mais tardia. Freud lança mão das hipóteses do historiador Sellin a 

respeito do abandono da religião do fundador assassinado, para enfatizar que “a proibição 

incidente sobre o nome de um deus é, como bem se sabe, um tabu das eras primevas” (Freud. 

1939/1996, p. 52). Freud faz ponderações sobre o conteúdo, mas ao longo do texto deixa as 

marcas de seu empreendimento utilizando um dos métodos críticos de pesquisa bíblica, em 

voga em seu tempo, conhecido como história das fontes literárias. 

Parece que tal argumentação está a serviço da verificação do processo de defesa e 

deformação presente nas tradições que “deveria significar não apenas ‘mudar a aparência de 

algo’, mas também ‘por algo em outro lugar, deslocar’” (Freud, 1939/1996, p. 55). De modo 

engenhoso Freud evidencia este intuito deformante das tradições com a introdução dos 

patriarcas e sua relação com Javé no apagamento dos traços de antigas religiões. O homem 

Moisés se funde com o novo deus Javé, “mesmo que os patriarcas admitam que não o tinham 

adorado sob esse nome” (Freud, 1939/1996, p. 56).  Deste modo, a exclamação de Freud 

diante deste inédito da história das religiões o leva a asseverar: “deus e povo estão 

indissoluvelmente vinculados, são um só desde o próprio início das coisas”. Freud não está 

fazendo aqui leitura religiosa da relação, mas descrevendo o desencadeamento da neurose: 

“poderemos talvez entender esse acontecimento único se relembrarmos as relações existentes 

entre Moisés e o povo judeu. Moisés abaixara-se até os judeus, fizera-os o seu povo: eles 

eram o seu ‘povo escolhido’” (Freud, 1939/1996, p. 57). A religiosidade individual do povo 

surge para Freud do assassinato de Moisés, recolhido por Sellin, a saber:  

A sombra do Deus cujo lugar ele ocupara tornou-se mais forte do que ele próprio; ao final do processo 
de evolução, a natureza do deus esquecido de Moisés veio à luz por trás da sua própria. Ninguém pode 
duvidar de que foi apenas a ideia desse outro deus que capacitou o povo de Israel a sobreviver a todos 
os golpes do destino e o manteve vivo até nossos dias (Freud, 1939/1996, p. 62).  
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Pode-se ver neste extrato o final da fórmula freudiana da ideia de Deus e um aceno às 

razões da resistência política dos judeus. No primeiro ensaio portanto, postula sem qualquer 

subserviência ao texto bíblico ou as contribuições da pesquisa crítica sobre a escritura – 

Moisés como cidadão egípcio que teria adotado a religião de Aten e com seus traços 

transmitido o que ficou conhecido como religião mosaica, religião que organizou um povo 

eleito em torno de um Deus único. 

Moisés assassinado é o Pai fundador do judaísmo monoteísta e a questão colocada por 

Freud é que ele, não sendo judeu, garantiu, pelo recalque, seu lugar psíquico na organização e 

funcionamento do povo. 

No segundo ensaio percebemos Freud retomando, em resumo, o que chamou de 

premissa histórica, para indicar que mudanças sociais em questão se articulam às ideias 

religiosas. O recalque aparece como a pedra angular da premissa histórica do povo de Israel. 

Para Freud (1939/1996), os achados mostram “o primeiro e talvez o mais claro caso de uma 

religião monoteísta na história humana” (p. 71).  

O período de latência e a tradição mostram o pulsar do inconsciente. Quando Freud se 

coloca a estudar o fenômeno da latência na história da religião judaica descobre que a ideia de 

um deus único surge como um efeito retardado. Isto é o que faz as tradições poderosas ao 

longo dos séculos, segundo ele. Deve-se levar em conta que as tradições míticas religiosas 

com suas lacunas descomprometidas com a lógica são um espaço fértil para a inserção de 

sentido.  

A analogia é um recurso usado por Freud para lidar com as realidades desta 

investigação que, não estando no mesmo campo, podem ser lidas metonimicamente. Freud 

aplica à religião a teoria do trauma destacando três pontos: precoce, experiências esquecidas e 

de conteúdo sexual agressivo. A vida neurótica e a religião estão aproximadas aqui. Se a 

premissa histórica das origens da religião monoteísta remonta ao fato de que poucas 

informações sobre a religião de Aten tenham chegado até o tempo de consolidação da religião 

monoteísta para Freud isso só prova sua teoria:  

Os débeis sucessores de Akhenaten tudo o que ele havia criado entrou em colapso. A vingança da classe 
sacerdotal que ele havia suprimido grassou contra sua memória; a religião de Aten foi abolida e a cidade 
do Faraó, estigmatizado como um criminoso, foi destruída e saqueada. Por volta de 1350 a.C., a XVIII 
dinastia terminou; após um período de anarquia, a ordem foi restaurada pelo general Haremhab, que 
reinou até 1315 a.C. a reforma de Akhenaten parecia ser um episódio fadado ao esquecimento (Freud, 
1939/1996, p. 72). 

  
A questão para Freud nestes ensaios é aproximar os fenômenos religiosos dos 

neuróticos: “Um trauma na infância pode ser imediatamente seguido por um 

desencadeamento neurótico, uma neurose infantil, com uma abundância de esforços de 
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defesa, e acompanhada pela formação de sintomas” (Freud, 1939/1996, p. 89). Freud 

reconhece as dificuldades advindas do paralelo entre psicologia individual e psicologia de 

grupo. Entre trauma e tradição ele distingue o que poderia veicular e sustentar a religiosidade 

individual e coletiva: “Uma tradição que se baseasse unicamente na comunicação não poderia 

conduzir ao caráter compulsivo que se liga aos fenômenos religiosos” (Freud, 1939/1996, p. 

112). Vem para o primeiro plano a transmissão de um trauma.  

No tópico intitulado ‘Aplicação’, vemos Freud atribuir o ódio ao povo judeu devido ao 

seu narcisismo. Assim se expressa: “Aventuro-me a asseverar que o ciúme para com o povo 

que se declarou o filho primogênito e favorito de Deus Pai, ainda hoje, não foi superado entre 

os outros povos” (Freud, 1939/1996, p. 125). A conjuntura política, neste momento do escrito, 

está marcada pelo Arianismo e a antissemitismo se alastrando contra os judeus. O terceiro 

ensaio só foi entregue à gráfica após fuga à Inglaterra, devido a ocupação nazista em Viena, 

na primavera de 1938.  

Freud então, analisa o cristianismo, em paralelo, e o menospreza em relação aos 

avanços do judaísmo na consolidação do monoteísmo. Para Freud “o judaísmo fora uma 

religião do pai; o cristianismo tornou-se uma religião do filho” (Freud, 1939/1996, p. 100). E 

assinala, em seu acerto de contas, que a obstinação habitual do povo judeu em repudiar o 

assassinato de seu grande homem produz um retorno deste sobre si e os cristãos, por sua vez, 

ao aceitarem o assassinato são redimidos por ele.  

Embora Freud reconheça a dificuldade de sustentar uma argumentação que evidencie 

o paralelo entre psicologia individual e grupal, ele não se detém, arvorando-se em dois 

elementos que articulam sua hipótese: a vinculação de pensamento entre ideias e a 

sobrevivência de traços de memória na herança arcaica. Deste modo, o conceito enigmático 

de herança arcaica aparece correlacionado ao de herança filogenética na origem das ideias 

religiosas, como em O Futuro de uma Ilusão (1927). 

Talvez seja no terceiro ensaio que Freud consolida este acerto de contas com seu povo. 

O judeu sem Deus analisa o tesouro secreto ou traços caracterológicos dos judeus. Entre os 

povos que viveram “ao redor da bacia do mediterrâneo na Antiguidade, o povo judeu é quase 

o único que ainda existe em nome e também em substância” (Freud, 1939/1996, p. 117). 

Condensando discussões anteriores, o povo de Israel aparece como povo escolhido de 

Deus, traço impresso por Moisés. E como se não bastasse “a auto-estima dos judeus recebem 

de Moisés um arrimo religioso: ela tornou-se parte de sua fé religiosa” (Freud, 1939/1996, p. 

118). O que Freud quer explicitar, contextualmente devido às perseguições antissemitas é que 

se a relação íntima com seu Deus fez do povo participante de sua grandeza, o homem Moisés 
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nesta transmissão criou os judeus devendo a Moisés “não só sua tenacidade de vida, mas 

também muito da hostilidade que experimentou e ainda experimenta” (Freud, 1939/1996, p. 

118). 

Uma coexistência de algo comum transita entre a participação do povo na grandeza de 

Deus e deste Deus, que como estranha Freud, quis este povo como seu. Há aqui, uma 

indicação preciosa para esta pesquisa, pois parece que o narcisismo do povo é reinvestido pelo 

seu Deus e a mesma fonte plasma a substância deste último.   

O percurso, a seguir, intenta demonstrar uma espécie de báscula possível no 

tratamento dado por Freud e por Lacan à questão sobre o que é um pai. 

 

 

2.4  O que é um pai para Freud e Lacan: uma báscula 

 

 

No excurso acima procuramos rastrear o nome Deus na obra freudiana. De modo 

inédito, em 1910, nos deparamos com a conexão complexo paterno e crença em Deus. Desde 

então, vimos Freud empreendendo esforços clínico-teóricos até que em Totem e Tabu (1913) 

firma as bases de elaboração psicanalítica da crença em Deus associada a questão paterna. 

Reservamos, contudo, um conjunto de artigos freudianos que delineiam um percurso, no 

mínimo esclarecedor, sobre a questão do pai para a continuidade da pesquisa. Freud a partir 

do Édipo14 mítico teceu considerações fundantes sobre o pai no psiquismo (Silva, 2007) e as 

vinculações estabelecidas pelo sujeito, com o pai, desvendam o que a cultura ou a civilização 

nomeia como Deus na ótica da psicanálise.   

A questão sobre o que é um pai se inscreve num para além do biológico e num além da 

dicotomia natureza e cultura na elaboração clinico-teórica de Freud (Sena, 2010, p. 93). Ao 

transpor o aspecto da procriação, evidencia-se em contraste com o fisiológico o valor 

irredutível de uma transmissão simbólica. Sendo assim, Freud funda uma lógica do sujeito, 

presente na origem do funcionamento psíquico. Ele  

trouxe para o primeiro plano de suas investigações a universalidade do simbolismo da linguagem, a 
substituição de um objeto por um símbolo ou de uma ação por uma representação simbólica, comum a 
todo aquele que vem ao mundo e caminha em direção a aquisição da fala, inaugurando um modo de 
compreensão acerca das origens do sujeito (Sena, 2010, p. 94). 
 

                                                            
 

14 Mello e Souza, J. B. (1998) Rei Édipo, Antígone, Prometeu Acorrentado. SP: Ediouro. 
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O adágio jurídico que aparece em Romances Familiares (1909) Mater certissima. 

Pater incertus que versa sobre o que há de concreto nas evidências enigmáticas do que 

constitui um pai, Freud o retoma para pôr em relevo o valor irredutível de uma transmissão 

simbólica. O que se pode extrair é que  

do pai, ao contrário da mãe, só pode haver indícios no e pelo exercício de suas funções e apontou ser o 
vínculo com o pai e a Lei a condição necessária para que uma transmissão simbólica se torne possível, 
engendrando uma memória e uma historicidade (Sena, 2010, p. 94).  
 
É preciso circunscrever o tema do pai a partir da constatação universalizante de Freud 

para se chegar ao seu ultrapassamento. Verifica-se que Freud em vários artigos ao longo de 

sua obra toma o Édipo como referência imprescindível. A primeira associação entre a 

investigação psicanalítica e a história de Édipo remonta a 15 de outubro de 1897. Freud 

descobria o Édipo universal em comunicação a Wilhelm Fliess durante sua autoanálise, a 

saber: 

Um único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei, também no meu caso, a paixão 
pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero isso como um evento universal do início da infância (...). 
Sendo assim, podemos entender a força avassaladora de Oedipus Rex (...). Mas a lenda grega capta uma 
compulsão que toda pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da 
plateia foi, um dia, em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada qual recua, 
horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a realidade, com toda a carga de 
recalcamento que separa seu estado infantil do seu estado atual (Freud, 1897, p. 322). 
 

 Neste fragmento vemos a primeira consideração sobre o Édipo, feita por Freud. A 

universalidade do Édipo no funcionamento psíquico se “fundamenta no pressuposto de uma 

simetria onde tanto os meninos quanto as meninas se sentiriam naturalmente atraídos pelo 

progenitor do sexo oposto, repudiando ainda aquele do mesmo sexo” (Souza, 2006, p. 137). A 

produção de Freud de 1900 até 1909 apresentam o Édipo nesta mesma esteira15 e o que 

corrobora para nossa investigação é o papel proeminente que o pai desempenha na vida 

pulsional, conforme se vê no caso Dora (1905).  

 A segunda consideração sobre o Édipo surge quando em 1910, o pai da psicanálise 

utiliza o termo “Complexo16 de Édipo” pela primeira vez em sua obra, no artigo intitulado Um 

tipo especial de escolha de objeto feita pelos Homens (1910). Analisado este artigo por Souza 

(2006), ele mostra que as características eróticas específicas da escolha objetal masculina 

                                                            
 

15 Podemos elencar os seguintes artigos consultados sobre o tema: A Interpretação dos Sonhos (1900); 
Fragmento da análise de um caso de Histeria (1905); Sobre as Teorias Sexuais das Crianças (1908); 
Romances Familiares (1909); Análise de uma Fobia de um Menino de Cinco anos (1909). 

16 O Édipo no primeiro momento da teorização freudiana se deparou com novos fenômenos que o configuraram 
complexo.  Dentre os estudos abundantes sobre o que se chamou complexo, destaco Uma leitura crítica dos 
‘Complexos Familiares’ de Jacques-Alain Miller (1984), que aí destaca a nuança psicanalítica deste termo, 
complexo. 
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derivam de uma única fonte: a fixação infantil e carinhosa na figura materna, entrelaçadas 

pelos fenômenos psíquicos do narcisismo e da identificação. Temos aqui um novo modelo. A 

introdução dos conceitos de narcisismo em 1914 e de identificação em 1921, paulatinamente, 

dariam novos contornos ao Complexo de Édipo, agora, elemento central e estruturante da 

sexualidade e da subjetividade humanas.  

Deste modo, temos acesso aos processos de admiração e substituição sustentados pelos 

fenômenos do narcisismo, que introjeta o objeto perdido como recomposição do eu e da 

identificação enquanto expressão mais remota do laço social com outra pessoa, enfatizados 

por Freud na equivalência Pai-Deus. Por uma questão de espaço, contentar-nos-emos em 

pincelar este primeiro tratamento para a questão - o que é um pai - situando-o no patamar 

incipiente do Complexo de Édipo. Todavia, fazem-se necessárias algumas menções pontuais 

extraídas dos textos freudianos mais importantes sobre a questão: “Totem e tabu” (1913), “O 

Ego e o Id” (1923) e em “Moisés e o Monoteísmo” (1939) e Psicologia de Grupo e Análise do 

Ego (1921). Nestes textos, temos três versões distintas do complexo de Édipo nas quais 

acompanharemos a transformação do pai, enquanto função psíquica concernente à experiência 

de satisfação pulsional.  

O pai da horda primitiva é uma outra resposta que Freud dá à questão ‘O que é um 

pai’. Parece que o Pai perverso da sedução infantil, origem da neurose, ressurge no mito do 

Pai primordial. Todavia, este não é o pai edípico, o pai morto, fonte de legalidade e 

significante da castração. É um pai traumático, ou melhor, é um pai criado na tentativa de dar 

nome, de representar o irrepresentável. O pai primordial no mito a aspiração à satisfação 

absoluta, fonte permanente de traumatismo. Sena (2010) cita Costa, numa passagem que 

interessa a esta pesquisa sobre o que condensa o pai em Freud: “O pai primordial é, se se 

pudesse dizer, um ‘significante inexistente, porque não simbólico, do gozo sem lei, sem 

castração” (p. 99). O ato fundador que institui o pai originário – Urvater – realizando a Lei 

fundadora e inconsciente da limitação do gozo instaura o contrário do que se postulava com a 

morte do pai. O abandono sentido pelos filhos não libera o acesso à satisfação pulsional plena, 

mas instaura a interdição. A saudade inextinguível do pai engendra um substituto – Totem e, 

posteriormente, um pai glorificado – Deus. O assassinato ocasionou o recalque da imagem do 

pai, fundando a renúncia universal à satisfação pulsional e sequencialmente erigindo a figura 

de um pai simbólico.  
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Em 1921, em Psicologia de Grupo e Análise do Ego17, Freud aponta para um “apelo 

ao pai” como uma captação da experiência da alteridade. A fantasia da proteção do deus-pai-

líder adquire metonímias extensivas a qualquer líder político, mesmo ateu, desde que sustente 

qualquer utopia de salvação, de modo a apaziguar a angústia comum a todos. Tal ideia já fora 

apresentada em Totem e Tabu (Cf. Freud 1913, p. 60) e em Psicologia de Grupo recebe seu 

desenvolvimento.  A libido, como fonte energética das pulsões promove as relações amorosas 

e os processos de identificação, nesta forma de laço, ora denominado grupo. A função do pai, 

neste texto, é encarnada nas figuras do chefe ou líder, nitidamente num além do Pai. 

Aproximando a psicologia individual da coletiva, Freud extrai das relações vividas nos grupos 

sociais os processos de identificação, precisando que “a essência de um grupo reside nos laços 

libidinais que nele existem” (Freud, 1921, p. 101). Há algo do gozo que se organiza no grupo 

sob um ideal colocado no lugar deste apelo ao pai. A constatação do deslocamento 

metonímico do pai, torna o texto de 1921 importante para nossa pesquisa. 

Freud ressalta, no seu ensaio de 1928, Dostoiéviski e o Parricídio, três obras-primas da 

literatura – Os irmãos Karamazov, de Dostoiévski e Hamlet, de Shakespeare e Édipo Rei, de 

Sófocles – tratarem do tema do Parricídio motivado pela rivalidade sexual causada por uma 

mulher. As obras em paralelo são textos emblemáticos da literatura que denotam o embate 

entre pai e filho e o Complexo de Édipo. Ao longo do referido ensaio somos remetidos a 

Lacan quando encontra um saber sobre o gozo a partir de duas pai(versões). Freud reenvia à 

teoria do Pai e seus impasses. Senna (2010) ao comentar este ensaio de Freud esquematiza 

que o pai aparece como: “O pai idealizado que aparece, por exemplo, na figura do starez 

Zosima e o pai degredado, gozador, representado pelo velho Karamázov, revelando não 

somente a figura do pai em seu caráter pacificador como também mostra sua face 

desregulada” (p. 101). Esta face desregulada captada por Dostoiéviski será tomada por Freud 

como o contraponto do que o romancista russo poderia supor ser o pai enquanto exigência 

normativa imprescindível. Freud extrai desta narrativa que o Pai é um artifício, ou seja, uma 

construção auxiliar decorrente da identificação que constrói um lugar permanente para si no 

eu. Nesta segunda tópica da teorização freudiana, trata-se da nomeação de uma das instâncias 

psíquicas mais intrigantes, o supereu. Alojada no eu como um agente separado e em contraste 

com o restante do seu conteúdo. Assim Freud (1928/1996) descreve as consequências da 

ambivalência afetiva em relação ao pai no complexo de Édipo:  

                                                            
 

17 Uma melhor tradução para o título e já usual é “Psicologia das Massas e Análise do eu”. 
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Damos-lhe o nome de superego e atribuímos-lhe, como herdeiro da influência parental, as funções mais 
importantes. Se o pai foi duro, violento e cruel, o superego assume dele esses atributos e nas relações 
entre o ego e ele, a passividade que se imaginava ter sido reprimida é restabelecida.  O superego se 
tornou sádico e o ego se torna masoquista, isto é, no fundo passivo, de uma maneira feminina18 (p. 194). 
 

Na sequência Freud (1928/1996) articula o destino ao pai, como se lê: 

uma grande necessidade de punição se desenvolve no ego, que em parte se oferece como vítima ao 
destino e em parte encontra satisfação nos maus tratos que lhe são dados pelo superego (isto é, no 
sentimento de culpa), pois toda punição é, em última análise, uma castração, e, como tal realização da 
antiga atitude passiva para com o pai. Mesmo o Destino, em última instância, não passa de uma 
projeção tardia do pai (p. 194). 
 
No que se refere ao estatuto do supereu e a questão o que é um pai, Freud extrai do seu 

artigo de 1927, intitulado O Humor, uma operação realizada pelo humorista quanto ao 

tratamento do eu desamparado. Identificado até certo ponto com o pai, o humorista 

proporcionará ao adulto o que a criança recebe em meio as suas aflições triviais. Surge então 

uma ilusão criativa diferente da identificação narcísica com o pai onipotente, que 

ilusoriamente garantiria a imortalidade para o eu ameaçado de extinção.  

Pela primeira vez o supereu é apresentado num estado de espírito bem humorado. Uma 

certa identificação ao pai, na figura do humorista torna possível ao supereu proteger o eu das 

reivindicações da realidade e obter prazer. Há uma comparação da dinâmica adotada pela 

atitude do humorista e a descrição do Chiste, de 1905. A identificação é o fenômeno eixo para 

aquele que escuta o chiste e o humor, conforme descreve Freud, no capítulo VII homônimo de 

Psicologia das Massas e Análise do Ego (1921). O chiste produz prazer pela via de certa 

agressão. O humor, por sua parte, possui a grandeza do triunfo do narcisismo ao recusar o 

sofrimento, dar ênfase à invencibilidade do ego pelo mundo real e sustentar vitoriosamente o 

princípio do prazer (Cf. Freud. 1927/1996, p. 171). A descrição da relação existente entre eu e 

supereu é evidenciada novamente: “esse ego não é uma entidade simples. Abriga dentro ele, 

como seu núcleo, um agente especial: o superego” (Freud, 1927/1996, p. 171).   

Pela via do humor Freud traz a ideia de Pai através de um supereu, nada severo. Pelo 

contrário, este “fala essas bondosas palavras de conforto ao ego intimidado, isso nos ensinara 

que ainda temos muito aprender sobre a natureza do superego” (Freud, 1927/1996, p.173).  O 

supereu afável permite pensar, clinicamente, nas fixações em direção oposta à punição. Ou 

seja, a exigência, por que não dizer, devastadora, de cuidado exacerbado é o que mobiliza a 

realidade psíquica do sujeito. Tal variação do supereu não confunde a verificação freudiana: 

                                                            
 

18 Nesta citação os termos psicanalíticos superego, ego, reprimida são mantidos como aparecem na versão 
publicada. Embora por uma tradução mais apurada se prefira supereu, eu, recalcada. 
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“E finalmente, se o superego tenta, através do humor, consolar o ego e protegê-lo do 

sofrimento, isso não contradiz sua origem no agente paterno” (Freud, 1927/1996, p. 174). 

Sem delongas quanto ao primeiro texto, mesmo porque já o mencionamos em outra 

parte desta pesquisa, acompanhamos o arco traçado por Senna (2010) ao caracterizar o último 

momento da teorização freudiana sobre o pai, em outras palavras, uma precisão sobre a figura 

de Moisés analisada em 1914 e em 1939. Freud analisa, tomado de grande emoção, a 

escultura do Moisés de Michelangelo. O pai do seu povo retrata o domínio da ira ante a 

iminência do ato de destruição das tábuas da lei. Senna (2010) elucida que: “Do livro dos 

sonhos até o seu Moisés e o monoteísmo, passando por Totem e Tabu, podemos ler em todo o 

percurso de sua elaboração teórica uma relação entre sua própria história e a de seus 

ancestrais na sua busca de uma elucidação para o enigma paterno” (p. 103).  

O texto condensador de todo percurso sobre a elaboração freudiana em torno da 

questão o que é um pai, surge em 1939, sob o título O Homem Moisés e a Religião 

Monoteísta. Acedemos aqui ao terceiro e último momento da teorização sobre o pai: sintoma 

e escrita.  

Senna (2010) faz uma proporção interessante ao enfocar o tema neste texto freudiano: 

“A figura do Pai morto em Totem e Tabu está para a primeira tópica assim como a figura do 

Pai em Moisés está para a segunda tópica freudiana” (p. 105). Há uma releitura da teoria 

psicanalítica da cultura em Moisés e o Monoteísmo fornecida como modelo teórico da função 

paterna.  

O Deus-Pai emergente da redução das divindades heterogêneas da época influenciou o 

monoteísmo operado por Moisés e o Monoteísmo, um estrangeiro que legou a força da 

tradição sobre o pensamento e as ações de um povo.  A ideia de um pai como estrangeiro 

(Moisés é egípcio) tem correlato na ideia de alteridade de Psicologia de Grupo, o líder como 

Outro/outro. 

Outro aspecto salientado no Moisés e o Monoteísmo (1938) são os efeitos profundos 

da intelectualidade como avanço significativo no processo de hominização, a saber: a 

renuncia à satisfação pulsional direta com todas as consequências psicológicas necessárias 

abriu passagem para a civilização.    

Senna (2010) coloca em relevo o desmentido do assassinato primevo como letra que 

funda o real do assassinato. A teorização sobre o pai neste ponto se apresenta como escrita:  

Essa concepção de escrita presente no texto em questão mostra, portanto, a letra, na medida em que ela 
se escreve com o apagamento dos traços. O texto bíblico deformara, por exemplo, o fato de que o 
costume da circuncisão se originara no Egito, sendo pois, a marca da origem que fora desmentida. O 
saber é escrito com a deformação (Entstellung) do texto, com suas lacunas e omissões. A deformação 
do texto abre espaço para Javé, glorificando-o, levando-o a receber então, injustamente, as honras que, 
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segundo Freud, deveriam ser atribuídas a Moisés. Nesse sentido, Freud opera a escrita de uma fratura, 
incluindo algo de estrangeiro, de estranho, no monoteísmo e, dessa forma, mantém a ambiguidade do 
Pai (p. 106). 

No intuito de aparelhar a Psicanálise para que não perdesse seu efeito subversivo em 

relação à cultura, Lacan fez, o que Miller chamou de, ‘decifração’ do legado freudiano. Assim 

se expressa Miller sobre o que fez Lacan em seu ensino:  

ele tentou traduzir Freud em outro discurso, um discurso capaz de revelar o sentido do discurso 
freudiano. Fez torções, tentou completar, explorar a utilização dos mitos, as origens de Freud como 
pensador. O que gerou críticas dos exegetas da significação. Criou novas categorias e mostrou aqueles 
nos quais a significação não dá conta, como vemos ao estudar os pós-freudianos. Mas, como devemos 
visar à ordem da eficácia, e não á da exatidão, é válido o retorno a Freud operado por Lacan (Miller 
citado por Zbrun, 2013, p. 59). 
 
Lacan relançou a questão freudiana sobre o pai em sua investigação psicanalítica. 

Todavia, encontraremos subversões importantes para a compreensão da questão.  

Miller (2013), em “Uma reflexão sobre o Édipo e seu mais além” aponta para a senda 

aberta em O Seminário: livro 6 - O desejo e sua interpretação (1958-59). Ele deixa uma frase 

que utilizo aqui como dobradiça para seguir dissertando sobre o objeto de pesquisa: “Depois 

do Édipo não é contra Édipo, também não é o anti-Édipo”. Lacan, neste momento de sua 

teorização, já dizia “o Pai é um sinthoma e que o Édipo não poderia dar conta da sexualidade 

feminina” (Miller, 2013, s/p.). 

Se para Freud um pai é a configuração de uma função na constituição e funcionamento 

da realidade psíquica, Porge citado por Betts (2014) transmite que, para Lacan, “o sujeito está 

‘encurralado’ entre o simbólico, o imaginário e o real e dividido entre saber e verdade. O pai 

existe nos intervalos destes termos, contribuindo para sua distinção” (p. 7). O que se pode 

extrair dos Seminários de Lacan sobre a função paterna? 

Lacan introduziu a função paterna em seu ensino através de dois eixos: um referente 

ao Nome-do-Pai; e outro, ao ternário, pai simbólico, pai imaginário e pai real. Num sobrevoo 

trataremos do ternário e mais adiante na pesquisa sobre o Nome-do-Pai. 

Betts (2014) destaca que Lacan ao utilizar o termo Nome-do-pai pela primeira vez, em 

1951, atesta ser referido à religião no Caso do Homem dos Lobos, de Freud19. Para esta autora 

não se trata de mera apropriação de sentido, a saber: 

Ao se valer desse termo para analisar o Édipo, Lacan inverte a lógica de Freud, o qual situara Deus 
como uma figura posterior ao assassinato do pai da horda primitiva, isto é, como signo de uma tentativa 
de expiação do assassinato primordial. Aproximando-se do Nome de Deus, o Nome-do-Pai se desloca e 
se diferencia da noção de pai em “Totem e Tabu” (p. 219). 

                                                            
 

19 A grafia Nome-do-Pai, com hifens e maiúscula nos dois termos, é empregada nos textos escritos por Lacan, 
exceto no Discurso de Roma. Escrito dessa forma, ressalta a unidade entre nome e pai, sem dar preeminência 
a um ou outro termo. (Porge, 1998 e Flesler, 2007 citados por Betts et alii, 2004) 
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Betts (2014) ainda destaca em O Seminário: livro 3 - As Psicoses, de 1955-56 a 

importância dada ao termo por Lacan na análise do caso Schreber. A estrutura da psicose tem 

aí como índice a foraclusão do significante Nome-do-Pai e o desencadeamento de um surto, 

por uma injunção que a confronte.  

O outro eixo utilizado por Lacan para introduzir a função paterna é o do ternário 

categorizado como simbólico, imaginário e real, em distintos papéis, advindos dos casos 

freudianos o Homem dos lobos (1951) e o Homem dos ratos (1953). Valho-me da concisão de 

Betts (2014) sobre O Seminário: livro 4 - A relação de objeto, de 1956-1957, no tocante a 

elaboração lacaniana da questão sobre o pai: 

o ternário pai imaginário, pai simbólico e pai real é prevalente; o termo Nome-do-Pai não é mais 
colocado à frente, sendo este identificado ao pai simbólico. Nesse seminário, Lacan (1956-1957/1995) 
propõe uma articulação das operações da falta – castração, frustração e privação – com as categorias do 
simbólico, do imaginário e do real, respectivamente, e define as funções do pai nos três registros. 
Entretanto, no seminário seguinte, As formações do inconsciente, de 1957-1958, esse ternário está 
aparentemente ausente e a ênfase recai sobre a metáfora paterna (p. 220). 
 
O que se pode ler, portanto, é uma tentativa de leitura do pai a partir dos nós 

borromeanos. As instâncias estão entrelaçadas, de modo que uma não se dá sem a outra e a 

consistência e as suas funções são eficazes quando estão as três juntas.  

Lacan ousou, no seu ultimíssimo ensino, um giro radical quando por meio da escritura 

borromeana propôs o gozo que se escreve no real. A definição do campo do uniano e o “Há 

Um”, elaborada em O Seminário: livro 19 – Ou pior (1971-72), discute a substância daquele 

que para existir deixa de ser. O gozo é o real, na experiência analítica e por isso, 

inapreensível. Tal extração faz do Nome-do-Pai um artifício, restando ao sujeito em meio as 

contingências, somente, servir-se dele. Avançando em sua elaboração, em O Seminário: livro 

22 – RSI (1974-75), Lacan diz que o pai passa a ter a ver com a transmissão feita ao sujeito de 

algo de uma versão de a, uma pai-versão do desejo.  Na aula de 21 de janeiro de 1975, Lacan 

assim se expressa: “Um pai só tem direto ao respeito, senão ao amor, se o dito amor, se o dito 

respeito, estiver [...] père-versament (pai-versamente) orientados, quer dizer, que faz de uma 

mulher objeto a que causa seu desejo”. Neste novo estatuto, o pai não goza de todas as 

mulheres, mas encontra um gozo limitado no corpo de uma mulher. Em outras palavras, é 

aquele que se arranja diante das dificuldades do encontro com o Outro sexo, contentando-se 

com esse pequeno deleite e podendo transmitir ao filho um pequeno gozo. 

A báscula postulada, nesta dissertação, no tratamento dado por Freud e Lacan à 

questão - O que é um pai? - evidencia-se quando nas fórmulas da sexuação, Lacan funda os 

dois campos nos quais tem-se a diferenciação dos modos de gozo. No lado direito, Lacan 

escreve um gozo não-todo que deixa de fora o Pai. 
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Parece que tal elaboração deixa entrever que qualquer um pode vir no lugar de 

exceção. Smith (2014) assim esclarece:  

Para Freud e para Lacan, a função que é necessária é a do pai morto, porém o existente é contingente: 
pode ser qualquer um. Pode ser um dos modelos, um dos valores da função, dos quais os pais, um por 
um, são versões de gozo dessa função. São versões de pai nas quais não se trata do pai enquanto nome- 
semblante – mas uma vez que o que está em cena é o objeto a, trata-se, de certa forma, do pai que diz 
respeito ao real. Temos então, o modelo e a exceção singular que cada um faz, um por um, à função (p. 
274). 
 
Se Freud tanto se esforçava para salvar o Pai, a nível do simbólico, a leitura de Lacan, 

por sua vez lhe dá um novo estatuto, a nível do real, apontando para uma nominação. A 

exceção feminina matemizada, na tábua da sexuação, “substitui o que o nome do pai não pode 

fazer; o sujeito pode elaborar algo sobre a estrutura do mundo apoiado no fato de que uma 

mulher representa a totalidade de objetos no mundo, na medida em que se apresenta como não 

toda” (Sauvagnat, 2018, p. 103). E como se evidencia trata-se de uma nominação real, 

conforme distingue Capanema e Vorcaro (2018, p. 227). Um novo desdobramento do pai 

como sinthoma considerando o real, na lógica do não-sentido. 

No intuito de salientar a báscula sobre o que é um pai, num dos momentos do ensino 

de Lacan, retomaremos no segundo capítulo uma apresentação sobre o Nome-do-Pai como 

marco distintivo do que se convencionou chamar os ensinos de Lacan. 

 

 

2.5  Deus em alguns Seminários e em alguns Escritos 20  de Jacques Lacan 

 

 

Se o pai pode ser lido como uma báscula no esforço de elaboração de Freud e Lacan 

sobre o nome Deus, há que se reconhecer que o ‘Retorno a Freud’ inicialmente feito por 

Lacan ganhou novos contornos em outras etapas de seu ensino.  

Regnault (1986), ao resenhar a perspectiva de Lacan sobre Deus, a apresenta como 

distinta da de Freud. Ainda que conserve a premissa primordial de Freud sobre a religião 

como neurose obsessiva da humanidade, em que cada uma das religiões obsessivamente se 

estabelece como única no laço, ora por meio do discurso da histeria, ora por meio do discurso 

do senhor, ou mesmo pelo discurso universitário, há fatores, segundo Regnault que redefinem 

o analisado e colocam outras questões (p. 46). A peculiaridade da formulação, no Segundo 

                                                            
 

20 Escolho por questão de espaço e tempo delimitar nossa pesquisa a alguns Escritos e a alguns Seminários 
pronunciados por Jacques Lacan e estabelecidos por Jacques Alain-Miller.  
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Ensino de Lacan, leva a estes efeitos “uma doutrina que une e distingue realidade e real e que 

dá um sentido especial a categoria da ex-sistência, não se limita a uma resposta por sim ou 

não à questão de Deus” (Regnault, 1986, p. 46). Esta distinção coloca um ponto importante 

para o que se entenderá sobre Deus na clínica por não se tratar da existência de Deus na 

ordem do ser. Regnault (1986) citando O Seminário: livro 22 - RSI (1974-75), aula de 17 de 

dezembro de 1975, elabora: “A religião é verdadeira. E seguramente mais verdadeira que a 

neurose, enquanto nega que Deus seja pura e simplesmente, o que Voltaire acreditava com 

total firmeza. Diz que ele ex-siste, que é a ex-sistência por excelência” (p. 49).  

Leite (2013) esquematiza Deus, no ensino de Lacan, partindo de O Seminário: livro 3 

- As Psicoses (1955-56). Uma consideração sobre o Deus dos filósofos o leva a situar Deus 

como Outro. “Lacan fala de um Deus que engana e outro que não engana” (Leite, 2013, p. 

179). Algo que se pode verificar na análise das estruturas psíquicas: “na neurose, Deus 

garante que o significante funcione e na psicose, o Deus suprido pelo delírio é sem lei” (Leite, 

2013, p. 179). Uma equivalência feita entre Deus e o Outro, como lugar da verdade faz o 

sujeito vivenciar Deus como confiável se a lei dos significantes funciona e como insensato se 

algo dá errado. Poderíamos propor uma escrita desta equivalência com o seguinte matema: 

    D = A 

Em O Seminário: livro 7 - A Ética da Psicanálise (1959-60), na seção estabelecida 

como ‘O paradoxo do gozo’, Lacan retoma o mito do assassinato do pai como elemento 

fundante da lei. “Se o mito da origem da Lei se encarna no assassinato do pai, é de lá que são 

tirados todos esses protótipos que sucessivamente se chamam animal totem, depois tal deus, 

mais ou menos poderoso e ciumento, e no fim das contas o deus único, Deus, o Pai. O mito do 

assassinato do pai é justamente o mito de um tempo para o qual Deus está morto” (Lacan, 

1959-60, p. 2013) E reconhece no Deus morto o jogo dos significantes: “o significante, nessa 

ocasião [sobre o comentário referente a ‘comer o livro’], torna-se Deus, o objeto da própria 

incorporação” (Lacan 1959-60, p. 344). Ao falar sobre ‘A dimensão trágica da experiência 

psicanalítica’ se propõe a discernir a operação religiosa sobre o gozo como o único traço 

comum a todas as religiões, a todo o sentido religioso: a paga com uma libra de carne (Lacan, 

1959-60, p. 377) 

Em O Seminário: livro 8 - A Transferência (1960-61), Lacan mostra que Fedro 

introduz o leitor no amor dizendo que ele é ‘’ um grande deus (p. 61). Trata-se da 

transferência e o amor que lhe é subjacente. Neste ponto do seu desenvolvimento pergunta 

onde se situam os deuses em relação ao simbólico, ao imaginário e ao real. A questão é que o 

amor é um deus.  
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Lacan para pensar com os registros expressa que “os deuses, são um modo de 

revelação do real” (p. 62). A experiência de revelação para Lacan pode ser desdobrada como 

Gozo (real) somado às Ficções (Simbólico e Imaginário) como se verá no gozo místico. Leite 

(2013) destaca em O Seminário: Livro 8 – A Transferência (1960-61), algo que marca uma 

ruptura com a concepção freudiana sobre as religiões:  

As religiões seriam tentativas de domesticar Deus, de modelar o real com o simbólico das palavras e o 
imaginário dos corpos. Em lugar de ser uma sublimação ou uma idealização do pai, como supunha 
Freud, as religiões seriam para Lacan, rebaixamentos dos deuses à indignidade do pai (p. 180). 
 
Na vertente da modelação do real Lacan segue elaborando a questão sobre Deus na 

psicanálise, agora na chave do objeto pequeno a. Esta perspectiva tem seu alvorecer no 

Seminário sobre os Nomes-do-Pai. Lacan ao pronunciar em 20 de novembro de 1963, a lição 

de abertura do Seminário dos Nomes-do-Pai que, ao final, se propõe abruptamente encerrar 

(Marini, 1991, p. 224), introduz um movimento na psicanálise, o que até então, ele 

caracterizava como resto de religioso no trato dos analistas em relação aos conceitos de Freud. 

Segundo o comentário de Miller sobre o Seminário Inexistente, Lacan, “põe em questão o que 

fica de religião na psicanálise” (Miller, 2010, p. 18) e salienta ainda mais sua perspectiva 

dizendo: “Lacan se propõe fazer passar a psicanálise do respeito religioso para as fórmulas de 

Freud, as expressões de Freud, os conceitos formulados por Freud, para um uso científico do 

conceito” (Miller, 2010, p. 18). Lacan está relendo o arcabouço freudiano. 

Deste modo, a relativização do Nome-do-Pai, numa passagem do singular ao plural 

resulta que “o pai é um nome do pai entre outros” (Miller, 2010, p. 18). A decorrência clínica 

de tal passagem leva a concluir que “o Nome-do-Pai não é mais que o nome de uma função” 

(Miller, 2010, p. 20), ou seja, trata-se de algo que para aquele sujeito funcionou como Nome-

do-Pai.  

 Para Lacan, a teoria geral do nome próprio é o novo pano de fundo dado pela 

linguística e a lógica matemática ao conceito Nome-do-Pai. O nome próprio é como um 

matema. Trata-se de um tratamento lógico que o leva à problemática da designação do Ser, 

uma vez que, o nome próprio apaga as propriedades de uma função, conforme em Subversão 

do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano (1988/1960, p.833) Lacan introduz 

o gozo em sua elaboração e o nome próprio figura, então, como nome do sinthoma de um 

sujeito, uma modalidade de enodar os três registros RSI ao modo de um designador rígido 

(Cf. Fajnwaks, 2018, p. 44). Em outras palavras, o Fajnwaks (2018) explicita que  

“o nome próprio do sinthoma articula o ser de gozo do sujeito, que não é um ser transcendente, 
poderíamos dizer, mas um ser isolado, restrito, obtido na análise, que falta ao ‘oceano de nomes 
próprios’, pois ele não existe ou não preexiste como tal no conjunto de nomes próprios” (p. 45). 
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Operando a partir da lógica, Lacan deixa o x lógico da função e cria o objeto a.  

Miller, em seu comentário, explicita que ao introduzir a problemática dos Nomes-do-Pai o 

que se busca numa análise é o “nome de gozo” (Miller, 2010. p. 30), ou seja, o “a não é um 

nome próprio, é a matriz do nome próprio; ou seja, é o nome próprio, mas reduzido ao puro 

matema” (Miller, 2010. p. 30). É importante dizer, nesta pesquisa, o que salienta Miller sobre 

o que se encontra com o objeto a: “esse a, apesar de tudo seria um nome que não é uma 

metáfora; como se pudesse designar a verdade do gozo do sujeito” (Miller, 2010. p. 31). O 

objeto a se localiza melhor no campo da metonímia, do deslocamento de gozo. 

Lacan em seu esforço de elaboração engendrou passagens que teve início com o 

Nome, uma operação universalizante, marcada por ineficácia existencial; do Nome para os 

Nomes, um abandono da herança cristã e vinculação à invenção psicanalítica; dos nomes para 

os conceitos, como uma metáfora dos nomes próprios freudianos; e dos conceitos para sua 

última expressão, os matemas, enquanto redução de gozo. 

Miller comenta que a elaboração desenvolvida por Lacan o faz contrapor a 

interpretação de Agostinho sobre a apresentação nominal do Deus de Israel a Moisés, Sou o 

único que Sou. Deve-se traduzir, insiste Miller (2010), como: Sou o que Sou, ou seja, “esse 

Deus se apresenta como um real sem conceito” (p. 38). Neste desenrolar sobre o Nome-do-Pai 

capta-se o que se busca investigar, nesta pesquisa, sobre o gozo e Deus, algo sobre o religioso 

no humano, que na formulação de Lacan assume aspecto específico, a saber: “o conceito de 

Deus não é o grande Outro do conceito, não é o Outro do significante. O Deus do qual se trata 

é a; tem o estatuto de um real sem conceito e ao redor desse, giram os Nomes-do-Pai que 

tratam de aprisioná-lo, de conceitualizá-lo” (Miller, 2010. p. 38). Os Nomes-do-Pai, deste 

modo, localizam mitos para explicar o deslocamento do gozo, numa gramática metonímica. 

Indo além do enunciado aproximativo do amor e Deus encontramos aqui uma primeira 

questão sobre deuses e a mulher. Algo incipiente ou contextualmente diferente do que vai 

formular no Seminário: livro 20 - Mais, ainda e no Seminário: livro 22 - RSI. “os deuses não 

lhe mostraram uma verdadeira mulher, e sim um fantasma de mulher” (Lacan, 1960-61/1992, 

p. 65). Encontramos aqui uma articulação primeira do registro do real e o gozo que será 

desenvolvida mais tarde em O Seminário: livro 22 - RSI (1974-75). A articulação feita por 

Lacan entre Deus e o que chamou na época ‘fantasma da mulher’ reaparecerá na aula do dia 

11 de março de 1975, de O Seminário: livro 22 – RSI, na formulação “Deus é a mulher 

tornada toda”.  

 Em O Seminário: Livro 17 - O Avesso da Psicanálise (1969-70/1992) nos 

deparamos com a contestação da fórmula de Dostoiéviski a partir da qual Lacan reformula o 
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que seria a verdadeira fórmula do ateísmo: “se Deus está morto nada está permitido” (p. 113). 

A introdução da topologia dos nós borromeanos, com a articulação furo, real e ex-sistência, 

permitiram a Lacan (1964-65/2008) elaborar em O Seminário: Livro 11 - Os quatros 

conceitos fundamentais da psicanálise (1964-65/2008) que o verdadeiro ateísmo se localiza 

na fórmula Deus é inconsciente (p. 58). 

 Uma sucessão de surpresas surge depois de O Seminário: Livro 19 - Ou pior (1971-

72). Lacan (1971-72) põe em xeque a ontologia e abre um novo campo denominado 

Henologia (p. 147). A primazia do simbólico sobre o real não é mais mantida e a referência ao 

Outro fica eclipsada, ou melhor, reformulada pelo Um da existência e do gozo, pelo 

significante real: “há um e existe apenas o Um” (Lacan, 1971-72/2012, p. 192). Ele introduz o 

que chamou de campo do Uniano, uma perspectiva distinta do império do Ser sustentado pelo 

entroncamento basilar da cultural ocidental: tradição judaico cristã e cultura grega. Lacan 

assume de Parmênides a lógica escorregadia do Um. Inclusive alertando que: “se há uma 

coisa que tem faces a ponto de elas se fazerem não inúmeras, mas singularmente divergentes, 

é justamente o Um”.  (Lacan, 1971-72/2012, p. 117) 

 O campo do Uniano surge na clínica de Lacan como extração dos diálogos de 

Platão, segundo a interpretação dos neoplatônicos, sem conexão alguma com a metafísica. 

Nas palavras de Lacan: “Um não pode ter nenhuma relação com seja o que for aquilo cuja 

recensão metafísica ele fez de mil maneiras” (Lacan, 1971-1972/2012, p. 125). Se Platão 

conclui que o Um não existe por não participar do ser, os neoplatônicos, por sua vez, avançam 

na incompatibilidade do Um com o ser, sem retirar dele sua inexistência. Assim Esqué (2014) 

elabora: “O Um não tem existência no sentido do ser, porém muito além do ser há o Um ex-

sistindo (ao ser)” (p. 396). Decorre desta assertiva a questão sobre a função da existência, “O 

que só existe ao não ser” (Lacan, 1971-72/2012, p. 131). Mencionar o ser remete ao Outro. 

Noutra direção há um não diz que o Um seja, mas diz da sua existência. Deste modo, o Um-

sozinho na sua dimensão real cede lugar à primazia do Outro no registro da verdade e do 

desejo. Este Um-sozinho que só existe ao não ser segue opaco ao falasser como marcas de 

gozo, como conjunção do Um e o corpo. 

Se esta distinção está posta Lacan encaminha seu seminário para o que chamou de 

virada galeliana (Lacan, 1971-72/2012, p. 135) que consiste no real ligado ao Um. A palestra 

de Lacan sobre a história de Uns aponta que “o Um é o Um que se repete” (Lacan, 1971-

72/2012, p. 158) como efeito da falta, no discurso analítico e o Um é a “instauração do sujeito 

no nível do gozo de falar” (Lacan, 1971-72/2012, p. 159).  
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Lacan formula, uma (não) relação intrigante, em O Seminário: Livro 20 – Mais, ainda 

(1972-73) entre o gozo feminino e Deus. Na capa deste Seminário vemos estampada o para 

além do pai: uma das modalidades do gozo feminino como suporte da experiência do amor 

divino impetrado no corpo de Teresa d’Ávila.  Ao tratar sobre o amor, no primeiro tópico ‘Do 

Gozo’, Lacan espraia o sentido do amor estampado na capa quando assevera: “O amor é 

impotente, ainda que seja recíproco, porque ele ignora que é apenas o desejo de ser Um, o que 

nos conduz ao impossível de estabelecer a relação (...) dos dois sexos” (Lacan, 1972-73/2008, 

p. 13). A tensão para o Um é índice do que se convencionou chamar de o último ensino de 

Lacan. Nele subjaz algo do amor narcísico evidenciado por Freud, mas articulado ao 

significante Um resta algo a ser interrogado. 

No tópico ‘O amor e o significante’ assevera em frase lapidar: “O que vem em 

suplência à relação sexual, é precisamente o amor” (Lacan, 1972-73/2008, p. 51). A não 

relação para Lacan se localiza a nível da linguagem. O significante Deus surge justamente aí:  

O Outro, o Outro com lugar da verdade, é o único lugar, embora irredutível, que podemos dar ao termo 
ser divino, Deus, para chamá-lo daquele nome, para chamá-lo por seu nome. Deus é propriamente o 
lugar onde, se vocês me permitem o jogo, se produz o deus-ser – deuzer – o dizer. Por um nada, o dizer 
faz Deus ser. E enquanto se disser alguma coisa, a hipótese Deus estará aí (Lacan, 1972-73/2008, p. 51). 

 
Deus surge para o falasser através da relação que este mantém com a linguagem. 

Assim está estabelecido, na seção Deus e o gozo d’Ⱥ Mulher, “E por que não interpretar uma 

face do Outro, a face Deus, como suportada pelo gozo feminino?” (Lacan, 1972-73/2008, p. 

82). A indicação de Lacan sobre o gozo parece presumir uma condição litoral no que se refere 

ao Gozo que há em Deus, nominação do falasser, deste algo que ex-siste ao dito no que 

concerne ao Um-sozinho-do-gozo, que situa o que não tem nome nem concede um ser, porém 

existe.  

Lacan retoma em ‘Letra de uma carta de Almor’ o Outro nesta articulação com o 

significante. Assim elabora: “O outro não é simplesmente esse lugar onde a verdade balbucia. 

Ele merece representar aquilo com que a mulher fundamentalmente tem relação”. (Lacan, 

1972-73/2008, p. 87). Um pouco mais adiante a expressão aparece mais clara: “A mulher tem 

relação com S(Ⱥ), e já é nisso que ela se duplica, que ela não é toda, pois, por outro lado, ela 

pode ter relação com Φ” (Lacan, 1972-73/2008, p. 87).  Como se não bastasse, ao descrever 

que a ideia de Deus a que se refere no texto, é a de Aristóteles, uma outra frase interroga a 

questão de pesquisa: “É na medida em que seu gozo é radicalmente Outro que a mulher tem 

mais relação com Deus” (Lacan, 1972-73/2008, p. 89).   
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Uma discussão mais elaborada por Lacan no tópico ‘Do barroco’ sobre a inércia da 

função da linguagem traz uma relação interessante entre o gozo como fundamento que faz 

Deus:  

Que relação poderá haver entre a articulação que constitui a linguagem e um gozo que se revela ser a 
substância do pensamento, desse pensamento tão facilmente refletido no mundo pela ciência 
tradicional? Esse gozo é o que faz com que Deus seja o ser supremo e que esse ser supremo não possa, 
Aristóteles dixit, ser outra coisa senão o lugar de onde se sabe qual é o bem de todos os outros (Lacan, 
1972-73/2008, p. 119).  

 
Aprendendo com os que experimentam o gozo, mas nada sabem dele, os místicos, 

Mestre Eckhart “busca o Outro rosto de Deus, o Deus escondido do profeta Isaías, o Um, a 

absoluta simplicidade esvaziada de ser; Deus não é isto, nem aquilo” (Camaly, 2014, p. 173) 

Leite (2013) ajuda a ler O Seminário: Livro 22 - RSI no que se refere a ex-sistência de 

Deus. Ele diz:  

Na leitura de Lacan, a existência reduz a importância da essência: Sou o que sou”, O ser é uma essência 
à qual só sua causa confere a existência. O tetragrámaton impronunciável “Yahvé” significa a existência 
necessária. O nome de Deus é mais um eu sou, do que um ser ou uma essência (p. 180). 
 
Regnault (1986) ao tratar sobre este ponto revisita a tradição filosófica para delimitar a 

fragilidade do tema em questão, exceto em Heidegger. Apropriando-se da concepção de Al 

Farabi assevera que “o esse de Deus, em Santo Tomás, é seu existir e não seu ser” (p. 47).  

A ex-sistência, o furo e o real se combinam neste aspecto da teorização sobre a ex-

sistência de Deus.  Regnault (1986), desdobra, “a existência dissociada da essência, nem 

veicula nem a causa: para que algo exista, é necessário que haja um furo. Pelo qual se disse 

depois que é “suporte do real” ou “o que responde no real ou “da ordem do real” (p. 48). 

Nesta associação surge a afirmação em tom borromeano: “Deus é o não-todo que o 

cristianismo tem o mérito de distinguir, recusando-se a confundi-lo com a ideia do universo”. 

(Regnault, 1986, p. 49). 

Procurando nesta pesquisa a inovação de Lacan no que concerne a esta apropriação de 

um conceito da tradição judaico-cristão para a clínica e mediante as assertivas feitas por ele, 

precisamos remontar às aulas de 11 de março de 1975 e de 13 de maio de 1975 nas quais ele 

estabelece dois campos diversos ao se aproximar do real: o nominalismo e a nominação.   

Seria Lacan um nominalista, por usar o nome Deus em sua transmissão, de modo tão 

peculiar? Pois bem, detenhamo-nos em O Seminário: Livro 22 - RSI. O Nominalismo indica 

uma “posição filosófica que nega a existência de realidades abstratas universais e sustenta que 

tudo pode ser explicado referindo-se somente a realidades individuais e a nomes” (Turolla, 

2012, p. 273). E a Nominação seria a aposta de Lacan, segundo a qual por meio da nominação 

a fala se enoda a algo do Real. Deste modo, “o que está em jogo é outra dimensão da 
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linguagem, a do ato da palavra, ato de fazer referência, que aponta para o real” (Cazenave, 

2012, p. 269).  Aquilo que nos ocuparemos um pouco mais tarde, mas que se conhece no 

ensino de Lacan como o dito e o dizer. 

No primeiro ensino de Lacan, há o  

lugar do Outro que contém o Nome-do-Pai como significante da Lei que ordena o sistema da 
significação e intervém decisivamente no uso possível da linguagem – estrutura a serviço da 
comunicação. Quando Lacan, no seu último ensino, coloca o acento na função de nomeação em sua 
dimensão de ato, dá um lugar secundário à relação com o Outro como Outro simbólico, e sublinha a 
amarração da nomeação com o real. Nomear é estabelecer, no sentido forte de instaurar, uma relação 
entre o sentido e o real (Basz, 2007, p. 251). 
 
Feita esta consideração, afasta-se uma certa suposição nominalista quando Lacan 

ressalta, com a dimensão de ato da linguagem, a relação entre o sentido e o real. Então, o que 

queria Lacan com a nominação Deus no acontecer de sua clínica e transmissão em seu 

ensino? Lacan aceita o desafio de dizer algo sobre o gozo feminino, sem colocá-lo 

exclusivamente tributário do gozo fálico.  

Outras duas menções sobre a nominação Deus que figuram em O Seminário: Livro 22 

- RSI merecem ser destacadas nesta pesquisa. A primeira, encontramos na aula de 11 de 

março de 1975:  

Não insisto e prossigo no que é do Nome do Pai, para trazê-lo ao seu protótipo e dizer que Deus, na 
elaboração que damos a esse Simbólico, a esse Imaginário e a esse Real, Deus é a mulher tornada toda. 
Eu lhes disse: ela é não toda (sic) (Lacan, 1975, s/p.). 
 
Os termos Deus e mulher, situados na lógica, abrem questões em paralelo com a 

afinidade do enunciado lacaniano do Seminário: Livro 20 - Mais ainda. Regnault em sua 

resenha sobre a temática enfatiza esta citação em que Lacan, numa redução analítica, revela 

que Deus é a mulher: 

Ela – a barra de negação sobre la femme – diz que não tem Outro que responderia como ‘partenaire’ – 
sendo a necessidade toda da espécie humana que haja um Outro do Outro. É aquele ao que geralmente 
se chama Deus, mas cuja análise revela que é simplesmente A mulher (Lacan citado por Regnault, 
1986, p. 55). 
 
Deus migra na psicanálise do campo do simbólico para o real – da Ontologia para a 

Henologia - e a possibilidade da (não) relação com este Um, que não é Outro, na ex-sistência 

individual se faz pela iteração de gozo do qual, singularmente, o falasser fará ex-sistir pelo 

dizer, sua invenção, seu sinthoma. Em outras palavras, Deus faz-se (ou por assonância, face) 

do objeto a. 

Deste modo, finalizamos este tópico passando ao capítulo investigativo do segundo 

termo desta pesquisa, o gozo feminino, a partir da densa novidade formalizada por Lacan em 

O Seminário: Livro 20 - Mais ainda, tendo em vista a extração do tipo de relação existente 

entre ambos, Deus e o gozo feminino, no último capítulo. 
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3  O FEMININO NA PSICANÁLISE 

 

 

3.1  O sexo único e a diferença sexual   

 

 

O ponto de partida que escolho para tratar a questão do feminino é, num primeiro 

momento, uma investigação de seus vestígios na cultura. J-A. Miller conversa com Foucault 

(2015, p. 388), sobre ser capturado pela busca das origens, e advertido, logo de saída, por esta 

intervenção é que me volto para o feminino em psicanálise. Decido-me por este excurso, 

entretanto, não para percorrer, meramente, a fórmulas pré-concebidas, mas, para evidenciar a 

lógica particular do Inconsciente.   

Aristóteles, na antiguidade clássica, estabeleceu os alicerces do modelo grego, 

denominado por Birman (2001, p. 37), de sexo único que vigorou até o século XVII. Retomo, 

nesta nossa pesquisa, esta teorização rudimentar para salientar as rupturas e continuidades no 

tocante às discussões acerca da mulher, como também para evidenciar que a perspectiva em 

que se construiu tal discurso passou por mudanças epocais. 

Na pólis grega, os homens ocupavam um lugar proeminente em relação às mulheres. E 

havia um discurso explicativo ou legitimador desta hierarquia que posicionava um em relação 

ao outro. Num dos escritos clássicos de Aristóteles – História dos Animais21 - se verá uma 

abordagem política e social estabelecer os contornos para que a mulher possa ser. Algo que 

ainda hoje tem sua implicação nas explicitações sobre o feminino, principalmente nas 

discussões da teoria de gênero.  

O modelo de classificação das espécies fornecido por Aristóteles estabelecia a 

supremacia do sexo masculino baseado na teoria das quatro causas: formal, material, final e 

eficiente.  Para o filósofo, a geração estava, diversamente, distribuída entre a figura do 

homem e da mulher. A mulher, enquanto matriz, causa material era inferior ao homem, que 

por sua vez, teria o poder da causa formal, operador capaz de engendrar outro ser. Na obra 

Aristotélica, História dos Animais, livro IX, o Estagirita trata exatamente do que o título 

indica, ou seja, como os animais se reproduzem: “[...] é macho o ser capaz de engendrar em 

                                                            
 

21 Citamos a tradução do Historia Animalium, de Aristóteles, feita pelo Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa. As extensas descrições das espécies são catalogadas em dois volumes, sendo o primeiro composto 
dos livros I ao VI e o segundo dos livros VII ao X. Valemo-nos do segundo para nossa pesquisa. 
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um outro, fêmea aquele que engendra em si e do qual nasce o ser engendrado que existia no 

gerador” (n. 581a -582a). Aristóteles desconhecia o óvulo. Portanto, a fêmea é o receptáculo 

do que o macho lhe deposita para a geração. 

Com efeito, decorre deste enquadre a concepção de ativo e passivo, a saber:  

A figura do macho seria, pois, atividade e a da fêmea, passividade. Enfim, o macho seria o artesão, que 
com a forma engendra o ser, enquanto a fêmea ofereceria apenas a matéria sobre a qual o macho 
trabalharia a sua artesania divina (Birman, 2001, p. 38).  
 
Há nesta visão um ideal de perfeição, ligado ao sexo masculino, ao qual é suposto 

portar o princípio divino. Este destaque do divino no campo do masculino teve seus 

desdobramentos históricos.  

Luce Irigaray (1987), tecendo, no contemporâneo, um discurso sobre o feminino que 

levasse em conta as implicações políticas e culturais, põe em relevo o esquecimento da ordem 

cultural feminina vivida em sociedades não patriarcais. Para Irigaray (1987) “as tradições 

patriarcais apagaram as marcas das genealogias mãe-filha” (p. 15). E, deste modo, a ordem 

feminina ligada às qualidades de cunho terrestre e corporal se transformaram pelas tradições 

masculinas a partir das qualidades voltadas para o direito, a justiça e a argumentação. Um 

outro dado relevante para nossa investigação, salientado, por esta interlocutora de Lacan, em 

sua obra Yo, Tu, Nosotras, é que analisando o nome de uma divindade feminina – Hestia – 

suas raízes indoeuropeias indicam uma aproximação heideggeriana, de ser e habitar que, 

semanticamente, seria, “o divino se encontra em casa e é a mulher quem o guarda” (p. 16). 

Neste momento de sua elaboração, Irigaray está atenta às construções em torno do feminino 

num paralelo com o registro da pólis grega. De tal forma que ela disse: “a perda desta 

concepção da moradia terrestre acompanha o esquecimento de Hestia, em benefício dos 

deuses masculinos, que a filosofia a partir de Platão, define como celeste” (1987, p. 17). O 

intuito desta incursão, é evidenciar a aproximação entre mulher e civilização encontrada ao 

longo da investigação. 

Ainda neste período em que se consolidam as bases explicativas sobre a figura do 

homem e da mulher, surge Cláudio Galeno (séc. IV), de Pérgamo, com sua teoria dos 

Humores. A compreensão de que fluídos líquidos corporais configurariam a morfologia 

genital dos sexos contribuiu para delinear um paradigma do sexo único. Galeno propunha 

uma equivalência e homologia morfológica entre cada um dos elementos presentes nos 

aparelhos genitais do homem e da mulher, embora as formas se distinguissem de acordo com 

a presença/ausência do humor quente nos corpos. Deste modo, estendeu-se do século IV até o 

século XVII que no homem domina o humor quente determinando a morfologia da sua 
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genitália ativa e protuberante, projetada para o exterior. Na mulher ocorreria algo inverso, a 

ausência de humor quente no corpo plasmaria a forma anatômica de sua genitália no que se 

conheceu como invaginação, com característica passiva, destinada a inclusão ou recepção no 

espaço interior, onde se localizam os diversos elementos da genitália feminina. Decorre desta 

visão de Galeno, segundo o aporte de Birman (2001), que a luminosidade e verdade 

concernem ao masculino e a obscuridade e não verdade por sua vez, à mulher. Portanto, 

evidencia-se a hierarquização dos sexos derivada do suposto sexo único. 

A cristandade ocidental plasmada pelo entrecruzamento da tradição aristotélico- 

tomista assimila a concepção disseminada pela filosofia clássica, por meio da Suma Teológica 

de Santo Tomás de Aquino, para o qual a mulher está numa condição natural de inferioridade.  

Neste entrecruzamento a visão bíblica teve papel preponderante por meio do mito bíblico 

sobre a mulher extraída da costela do homem, este sugere a mulher criada como parte 

negativada do homem, ou como respondeu, de modo paradigmático, Santo Agostinho a 

pergunta ao mito, já no sec. IV, porque foi retirada a mulher da costela do homem? Dirá 

Agostinho de Hipona: para que todo ser humano fosse propagado apenas do homem. Tal 

concepção da mulher vigorou por nove séculos. Haja visto que Tomás de Aquino, no séc. 

XIII, considerava a mulher uma espécie de homem imperfeito, um homem falho e dizia, que 

se ela avançasse um pouco, viraria homem (Souza, 2016, p. 3). 

A recente discussão sobre a diferença sexual é um passo adiante em relação ao 

paradigma do sexo único. No século XVII, surgem os atlas de anatomia, expondo a 

morfologia dos corpos do homem e da mulher e a expansão das práticas de dissecção. Tal 

superação do modelo sexual da antiguidade leva a uma nova relação entre os sexos em que se 

autenticava a diferença sexual, de forma ontológica, pelas marcas essenciais inscritas no 

biológico. Esta formulação se impõe de maneira galopante ao longo do século XVIII e XIX 

como a teoria natural da diferença sexual. Um novo capítulo que se poderia intitular como 

ontologia sexual se estabelece com o desenvolvimento da biologia, no século XVIII. Os dois 

sexos são configurados por caracteres sexuais ditos primários e secundários, o que não caberia 

dúvida. Birman (2001) precisa que a consolidação da genética como ciência, no século XIX, 

localizou as diferenças sexuais no registro cromossômico e hormonal, derivando dos referidos 

registros da natureza uma essência intransponível para se entender a diferença sexual. 

No século XIX a psiquiatria extrai consequências desta ontologia sexual para sua 

clínica: as faculdades morais e psíquicas têm sua etiologia nos efeitos diretos de marcas 

biológicas estáveis. Birman (2001) enfatiza que: “supunha-se, inicialmente, então, uma estrita 

homologia entre o somático e o mental, que em seguida se acrescentou às séries hormonal e 
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cromossômica nesta interpretação muito bem costurada da diferença essencial entre os sexos” 

(p. 44). Anomalias e patologias psíquicas passam a ser classificadas no conceito médico-

psiquiátrico e entre os sexólogos do século XIX como “desarmonias existentes entre os 

registros somático e o mental inicialmente, e entre os registros hormonal, cromossômicos e 

moral, posteriormente” (p. 44). Por fim, tem-se, então, o contexto médico encontrado por 

Freud no início de sua elaboração sobre o feminino. 

 

 

3.2  A sexualidade feminina na investigação freudiana 

 

 

Este contexto médico é o território epistemológico de onde Freud, inicialmente, parte 

em sua investigação sobre o Feminino. A concepção naturalista de um instinto genital 

vigorava no consenso médico e científico, no século XIX e XX. Tal concepção abarcava os 

comportamentos sexuais com finalidade biológica reprodutiva, despertada na puberdade por 

meio de atividade sexual consciente. A isto se chamava sexualidade (Kaufmann, 1996, p. 

467).  

Um outro dado importante nesta herança epistemológica é que a normalidade sexual 

era definida pela sexualidade genital do adulto e esta remetida à consumação do ato sexual 

com fins reprodutivos. Fora deste quadro estavam os desvios, aberrações sexuais e condutas 

anormais ou amorais, atividades desde a masturbação das crianças às perversões dos adultos. 

O discurso médico da época tratava como degenerescência, depravação moral ou 

excentricidade da natureza os fenômenos que escapassem a esta concepção. De tal modo se 

pôde verificar o reconhecimento das ideias de Tissot sobre a manifestação sexual nas 

crianças, todavia, na chave da anomalia. Escreve Sérieux, em 1888: “O aparecimento do 

apetite sexual nas crianças é por si só uma anomalia” (Kaufmann, 1996, p. 467).  

Freud revoluciona tal concepção quando inverte o quadro e localiza o sexual na 

infância e no inconsciente e define como sexual outros aspectos que não estavam contidos na 

concepção de sexualidade, como: atividades libidinais, representações e sintomas. Cossi e 

Dunker (2016) chega a elaborar este novo modo de lidar com o sexual na psicanálise, da 

seguinte forma:  

Não há conceito ou tema que não possa ser remetido direta ou indiretamente à sexualidade. Mas com 
esse movimento, o que se verifica é uma expansão da conotação de sexualidade [...], essa teoria geral da 
sexualidade parece estar por toda parte e ao mesmo tempo em nenhuma, de modo claramente isolável 
(p. 180).  
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Para Freud, nem tudo é sexual, mas o sexual está em tudo. 

Não sob influência menor, a concepção do feminino, no campo psicanalítico 

incipiente, é tributária da moral vitoriana e das discussões de Freud com os primeiros 

psicanalistas. Os termos fêmea, mulher, feminino, feminilidade, foram se delineando, 

paulatinamente, uma vez que, cada um deles surge num tempo histórico, sob influências de 

contexto, migrando entre os campos teóricos, a serviço de determinado discurso, inclusive do 

discurso introduzido pela psicanálise. Importa mencionar como elemento importante nesta 

elaboração, o movimento feminista como um dentro e fora nas discussões com a psicanálise.  

A questão incipiente e espinhosa que a psicanálise tem diante de si, se desenha numa 

encruzilhada: de um lado, o paradigma da teoria natural da diferença sexual e de outro, os 

ditames da moral vitoriana do século XIX. Em outras palavras, a formalização inédita de 

Freud sobre o feminino na psicanálise representa um esforço de superar a concepção, 

meramente, médica e social da mulher.  

A vertente vitoriana das construções sobre a sexualidade feminina mostrou-se uma 

rota primitiva para a concepção psicanalítica de feminilidade. Ainda no cenário dos estudos 

sobre a histeria, uma mulher estava reduzida a seu destino natural ou social. A histeria como 

uma das figuras do feminino, viria assim, como contestação do modelo de feminilidade que 

vigorava na era vitoriana. O adjetivo vitoriano, caracterizado por Peter Gay (1989), ressalta o 

estilo do século XIX, o qual sugere “a mulher dócil cuidando da casa, absorvida pelos filhos e 

afazeres domésticos, enquanto o marido imperioso, muito mais sexuado e agressivo, está fora, 

lutando no mundo cruel dos negócios e da política” (p. 461).  Freud se defrontava com os 

anseios da causa feminista entre seus pares, que lidavam com os incômodos de suas assertivas 

e a crítica dos movimentos feministas às suas ideias. Havia uma relação ambígua com seus 

pares por ter em tão alta conta as contribuições das mulheres e por almejar um lugar de 

profissionalização para elas, na psicanálise na sua época. 

A resistência das feministas em relação a Freud deve-se às atitudes conservadoras 

encontradas ao longo de suas cartas e obras. Se, em 1890, Freud assevera que a neurose se 

origina nos conflitos sexuais é porque pressupõe que mulheres e homens sejam igualmente 

afetados por estímulos eróticos.  

Peter Gay (1989) menciona este desafio da teorização psicanalítica sobre o feminino 

dizendo que “em meados dos anos 1920, Freud predisse que os adversários criticariam suas 

opiniões sobre a feminilidade como hostis às aspirações das mulheres, e preconceituosas em 

favor dos homens” (p. 454). Freud fez várias ressalvas públicas no decorrer da investigação 

sobre a sexualidade feminina. Na tentativa de abordar o enigma sobre a sensibilidade do 
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clitóris e da vagina, levantados por Abraham, em 1924, ele confessou que não sabia 

absolutamente nada sobre isso. Ou em 1928, quando disse, perplexo, a Ernest Jones “tudo o 

que sabemos do desenvolvimento inicial feminino parece-me insatisfeito e incerto” (Gay, 

1989, p. 454). O que na conversa com Marie Bonaparte, pesquisadora da alma feminina, sem 

resultados, ele emite sua célebre pergunta: O que quer uma mulher? Gay (1989) faz um 

comentário crítico sobre esta observação freudiana acerca da mulher, dizendo que se trata de 

um clichê sob disfarce moderno: “os homens se defendiam há séculos contra seu misterioso 

temor de um poder oculto nas mulheres, qualificando todo sexo de insondável” (p. 455). O 

feminino como insondável será retomado mais adiante. 

Nos Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Freud (1905/1996) apresenta escrita 

refém do equívoco do feminino ao explanar as atividades auto-eróticas e masturbatórias das 

meninas diz: “a sexualidade das meninas pequenas tem um caráter inteiramente masculino” 

(p. 207). Em 1908, ele sugeriu que a pulsão sexual da mulher era mais débil que a do homem. 

Embora os debatedores da primeira geração de psicanalistas – Karl Abraham, Ernest 

Jones, Karen Horney, Jeanne Lampl-de Groot e Helen Deutsch - elejam os artigos de 1924 a 

1933 para o debate sobre o feminino, podemos inferir que as concepções de base já estavam 

anunciadas um pouco antes. 

A primeira exposição mais longa sobre o antagonismo entre civilização e vida 

pulsional se lê em “Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna” (1908), onde Freud 

alega que o fator sexual é a principal causa das neuroses e relaciona a isso a moral sexual 

civilizada constituinte dos comportamentos de homens e mulheres. Esta ideia nos remete, 

paradoxalmente, a teoria natural da diferença sexual do século XIX, na qual haveria uma 

homologia entre moral e forma de ser das individualidades homem e mulher. As citações 

evidenciam que Freud pensa a mulher a partir do homem.  

A tentativa de Freud em fazer avançar a teorização sobre o feminino não conteve sua 

impregnação cultural e o discurso médico em circulação na época. O modo de apresentar o 

Complexo de Édipo e o Complexo de Castração, a primazia do falo para a assunção ao sexo 

são alguns dos pontos de impasse apontados pela crítica à uma teorização da sexualidade 

feminina em Freud. O Complexo de Édipo seria um processo a ser atravessado e que levaria o 

sujeito a se posicionar sexualmente, ou do lado masculino ou do lado feminino, finalmente se 

identificando com os membros do seu próprio sexo e tomando o membro do sexo oposto 

como seu objeto sexual. Nesta operação psíquica o falo seria a referência e o complexo de 

castração o operador, a saber: “enquanto, nos meninos, o complexo de Édipo é destruído pelo 

complexo de castração, nas meninas ele se faz possível e é introduzido através do complexo 
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de castração” (Freud, 1925, p. 289). Colete Soler (2005), na sua volta à mulher freudiana, 

descreve as descobertas de Freud e como ele reproduz o contexto, a saber:  

apresenta não apenas uma mulher totalmente inserida na problemática fálica, mas, além disso, 
prisioneira de uma situação da sociedade em que não havia salvação fora do casamento, e que a 
condenava, portanto, salvo algumas exceções, a só realizar seu falicismo como mãe (p. 132).  
 
Por volta de 1920, Freud vai exprimir suas conclusões, até aquele momento da 

investigação psicanalítica, de que uma menina é um garoto falhado e a mulher uma espécie de 

homem castrado. Gay (1989) destaca igualmente esta percepção: “os meninos, assim como as 

meninas, inicialmente acreditam que todos, inclusive a mãe, têm um falo, e a decepção quanto 

a este ponto acaba sendo necessariamente traumática” (p. 467). A sexualidade masculina, 

portanto, organizada, libidinalmente, com referência ao ter ou não ter o falo era o parâmetro 

de Freud para a elaboração da sexualidade feminina. Isso se vê nos processos identificatórios 

do Complexo de Édipo e de Castração. 

Bassols (2017a) comentando o impasse da perspectiva fálica para a formulação da 

sexualidade feminina, explicita:  

A mulher faz aparecer a diferença em seu próprio corpo, enquanto que o homem não sabe da diferença, 
está atado ao Um fálico sem poder apreender a diferença. E quando percebe a diferença, a nega, pura e 
simplesmente, pois lhe parece que a mulher está castrada. Para Freud é a mulher que incorpora em si 
mesma a diferença, é ela a que faz presente a alteridade do sexo como tal (p. 41).    
 
Era este o terreno movediço que o feminino dispunha para os primeiros psicanalistas. 

Os biógrafos de Freud localizam, nestes debates sobre a sexualidade feminina, um momento 

delicado dentro do movimento psicanalítico incipiente (Gay, 1989, p. 454 & Roudinesco, p. 

546). No encalço da construção da sexualidade, até agora, apresentamos as concepções 

freudianas bastante atreladas às concepções médicas da época e como estas participam das 

discussões introduzidas pelo movimento feminista contemporâneo à sua elaboração.  

Roudinesco (1988) situa desde 1905 a corrente vienense (Jeanne Lampl-de Groot, 

Helen Deutsch, Mack Brunswick e Bonaparte) de inspiração freudiana defendendo a tese de 

um monismo sexual e de uma essência “masculina” da libido humana. Todavia, a existência 

de uma libido única não exclui a da bissexualidade, a saber:  

Dentro da perspectiva freudiana, nenhum indivíduo é detentor de uma especificidade “pura”, masculina 
ou feminina. Se a libido é fálica e se o monismo sexual prevalece nas representações inconscientes, a 
bissexualidade, que é o corolário delas, atinge os dois sexos (pp. 547-548).  
 
A bissexualidade introduz uma desordem na pretensa ordem de complementariedades 

proposta pela biologia e com isso delineia-se uma nova concepção de sexualidade humana. 

Pois a indeterminação pulsional põe em dúvida o sujeito neurótico no campo sexual, ao passo 

que a certeza aponta para o delírio tal como se pode ver no caso Schereber. 
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Freud retira, então, a concepção de mulher do campo biológico e a relança a partir do 

psicológico.  Os textos com os quais circunscreve os debates sobre a construção das 

sexualidades masculinas e femininas, segundo Leader (2010) são: “A organização genital 

infantil” (1923), “A dissolução do complexo de Édipo” (1924), algumas consequências 

psíquicas da distinção anatômica entre os sexos” (1925), “Sexualidade feminina (1931) e a 

“Nova conferência Introdutória sobre Feminilidade” (1933)” (p. 51). Podemos verificar, neste 

elenco que, apesar de a teoria freudiana sobre o feminino derivar do falicismo masculino, de 

se fazer a leitura dos sexos de forma binária e de que esta formulação sugestione uma 

complementariedade pelo destino da anatomia, neste momento da teorização, sexo biológico e 

identidade sexual já estão disjuntos (Cf. Freud, 1925/1996, p. 290). Freud, de modo 

paradoxal, deixou em sua obra elementos verificados como a bissexualidade dos sexos; a 

dissolução do complexo de Édipo, enquanto modelo normativo universal da sexualidade; a 

dissociação, definidora da diferença sexual, não mais pelo sexo biológico como indicações 

daquilo que o feminino expressa e que não se encerra no conceito, dando conotação própria a 

expressão “continente negro” (Freud, 1926/1996, p. 276). Em outras palavras, Freud se recusa 

a encerrar o feminino numa categoria conceitual cabal. O feminino, ou o Outro lado da 

posição fálica, conforme diz Bassols (2017a)  

é uma incógnita, uma objeção ao princípio de identidade, é um continente negro, lugar inexplorado e 
inexplorável com os instrumentos cartográficos da lógica fálica ou edípica onde cada elemento se define 
em relação a outro, em uma relação discreta e recíproca. No continente negro do feminino não existe 
definição nem uma identidade precisa dos elementos (p. 35). 
 
Em 1923, Freud se detém sobre “A organização genital infantil” e assevera que não 

há representação psíquica do feminino, o que a investigação psicanalítica salienta são duas 

equivalências: feminilidade e passividade e uma equação inconsciente ser mulher = ser 

castrada. Ainda neste texto, Freud (1923/1996) estabelece, mesmo que para alguns de maneira 

não clara, a separação pênis – falo, quando expressa: “o que está presente portanto, não é uma 

primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo” (p. 160). Algo deste deslocamento 

provocado pelas descobertas psicanalíticas sobre a sexualidade foi pontuado por Barros 

(2012) ao tratar a diferença feminina:  

É preciso ressaltar que Freud fez uma revolução enorme quando a [lógica da atribuição] desloca da 
anatomia, pela transformação do pênis em falo, e passa da atribuição anatômica à fálica, que permite a 
equação falo = filho, na qual o filho é o falo da mãe. Com isso, Freud deu um salto enorme com relação 
às consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos (p. 9).  
 
Se, até então, havia uma dedução das consequências psíquicas decorrentes da 

diferença anatômica, esta dedução não é mais suposta e sem efeitos.  
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Encontram-se, nos textos freudianos incipientes, feminino e feminilidade numa mesma 

semântica, algo que se distingue ao longo do tratamento da questão.  Feita esta consideração, 

é relevante ainda mencionar, que o texto freudiano sobre a Sexualidade Feminina, de 1933, 

versa sobre o impasse ligado à recusa da castração ou desautorização do feminino enquanto 

posição do sujeito na clínica psicanalítica. Questão com a qual também se ocupará Lacan. 

 

 

3. 3  A sexuação matemizada por Lacan 

 

 

Os movimentos feministas e a psicanálise freudiana formularam suas questões 

implicando-se. Com Lacan não foi diferente. Foi ele que após as críticas dirigidas às 

teorizações lacunares de Freud sobre o feminino terem se acalmado, revigorou a concepção da 

diferença dos sexos. Lacan recolocou a psicanálise no debate quando “criticou o biologismo 

naturalizante de Freud” e “valorizou a dimensão de linguagem inerente aos processos 

simbólicos de subjetivação e de sexualização” (Cossi, 2016, p. 1). A invenção de Lacan com o 

termo sexuação deslocou as identificações sexuais freudianas abrindo uma distinção em 

relação à sexualidade. Sexuação se refere à decisão subjetiva de um sujeito indeterminado 

tendo em vista o acesso ao sentido sexual.  A relevância da conceituação se verifica pela 

exigência radical de transformação dos transexuais demonstrando o sexo como decisão 

subjetiva. A escolha do sexo implica que a anatomia não confere a um sujeito seu ser 

sexuado. E as escolhas de objeto recolocam a finalidade do ato sexual na satisfação sexual. 

Falar de sexuação supõe uma amarração, uma nomeação, um efeito do gozo fálico que “fixa a 

metonímia do sentido sexual que sempre desliza” (Laurent, 2018, p. 324). A sexuação 

lacaniana foi matemizada, portanto, em duas modalidades de gozo: aquela do objeto a e da 

fantasia como máquina de mais-de-gozar, por um lado e por outro lado, pelo feminino e seu 

regime não-todo, aberto ao sem limites.   

Para mencionar o estado da questão no que se refere ao Ensino de Lacan e o 

Feminismo, Cossi (2016) classifica o movimento feminista em três ondas. Antes de descrevê-

las, é preciso aclarar que a denominação onda feminista diz respeito a um momento histórico 

relevante de efervescência militante e acadêmica onde determinadas pautas e questões das 

mulheres se insurgiram e dominaram o debate.  

A primeira onda periodizada, por Lago (2010), entre os séculos XIX e XX e no entre 

Guerras, com as reivindicações de igualdade social e política, demandavam, com Simone de 
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Beauvoir, por cidadania, voto, trabalho e educação: foi chamado de “feminismos de 

igualdade” (p. 4). Embora tendo Freud arquitetado a constituição das singularidades, ou seja, 

das diferenças sexuais que transformam as crianças, a partir de sua bissexualidade psíquica 

inicial, em homens e mulheres posicionados, sem qualquer estabilidade, ao lado da 

feminilidade ou da masculinidade, desligada ambas dos corpos biológicos, o patriarcado e o 

binarismo do complexo de Édipo que se estendeu até o primeiro ensino de Lacan causou 

grande movimentação do feminismo.  

A segunda onda pós Segunda Guerra e a partir dos anos 60 estabeleceu as teorizações 

afirmativas das diferenças, sendo chamados de “feminismos das diferenças” (p.4).  A 

categoria homem como equivalente de humanidade, englobando a categoria mulher é uma 

questão feminista, desde as contribuições freudianas, que tendo desbancado o sujeito 

cartesiano pôs às claras quem ele realmente é: sujeito do inconsciente e de desejo. Nos anos 

70, segundo Cossi (2016) a reivindicação desloca-se para o reconhecimento da sobreposição 

da diferença sexual à diferença de raça e classe social (p. 1). Lacan inspirou várias autoras da 

chamada segunda onda, entre outras mencionamos Luce Irigaray, Helene Cixous, Rosi 

Braidotti e Julia Kristeva. 

A terceira onda reconhecida pela contribuição de Judith Butler a partir da década de 

90, enfatiza “a legitimação de novos modelos de identidade e a tentativa de definir o que 

poderiam ser as ‘políticas de gozo’” (Cossi, 2016, p.1). Cossi (2016) caracteriza este 

momento mais recente pensando no aporte para a discussão sobre o feminismo. Sua pesquisa 

parte da transexualidade22 para se elaborar o encontro do ser falante com o sexual. Trata-se de 

uma nova teorização para a discussão sobre a diferença sexual, segundo suas palavras:  

A teoria feminista havia conquistado relativo reconhecimento universitário, atestado pela autonomia de 
áreas de pesquisa como “estudo gays e lésbicos” e depois estudos queer, pela sua presença na 
delimitação de políticas públicas voltadas para minorias e pela organização institucional de sua 
militância engajada (p. 1). 
 
As formulações ambivalentes continuam se fazendo na atualidade. Cossi (2016) 

dialetiza o argumento de Butler, exposto em seu livro Problemas de Gênero, de 1990, cuja 

crítica aos conceitos fundamentais de Lacan recairiam sobre o simbólico e a diferença sexual. 

Equivocadamente, sociologizado, o simbólico para a filósofa, é uma noção histórica e 

                                                            
 

22 Rafael Kalaf Cossi em sua dissertação de mestrado intitulada Corpo em Obra - contribuições para clínica 
psicanalítica do transexualismo, de 2011, e seu artigo Desvinculação da experiência transexual do 
diagnóstico psicanalítico de psicose (2013), apresenta o resultado de sua pesquisa sobre o fenômeno 
transexual a partir da Verleugnung com novas implicações para o encontro do sujeito com o sexual e o 
diagnóstico clínico.  
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circunstanciada, levando a postular que diferença sexual é construída e, posteriormente, 

recusando, Butler, sua tese e adotando um conceito psicanalítico propõe a diferença pulsional 

como distinto da noção de gênero, enquanto ato intencional e performativo (p. 2). A noção de 

gênero estaria do lado do semblante enquanto, o ato, estaria do lado da inventividade do 

falasser. 

Lacan compartilhava sua produção com várias mulheres, dentro e fora de sua Escola, e 

com estas mantinha em pauta as discussões sobre o feminino. No seu ensino dos anos 50, 

Lacan se posiciona a partir da centralidade do falo e tendo como normativa a matriz 

heterossexual para uma identidade sexual ontologizante. Assim se expressou: 

O Complexo de Édipo tem uma função normativa, não simplesmente na estrutura moral do sujeito, nem 
em suas relações com a realidade, mas quanto à assunção do seu sexo (...). (...) há no Édipo a assunção 
do próprio sexo pelo sujeito, isto é, para darmos os nomes ás coisas, aquilo que faz com que o homem 
assuma o tipo viril e com que a mulher assuma um certo tipo feminino, se reconheça como mulher, 
identifique-se com suas funções de mulher. A virilidade e a feminilização são os dois termos que 
traduzem o que é essencialmente, a função do Édipo. (Lacan, 1957-58/1999, p. 171) 
 
Lacan teve que se haver com as críticas de Luce Irigaray, filósofa e psicanalista, que 

vê a teorização lacaniana como instrumento mais refinado do que Freud, mas que apoiada na 

linguística de Saussure e no estruturalismo de Levis-Strauss tornou-se um impedimento da 

mulher a aceder ao campo discursivo em seus próprios termos. Irigaray, citada por Cossi 

(2017), proporá o ‘movimento da escrita feminina’ que terá em Hèlénè Cixous a autora 

comentada e elogiada por Lacan em O Seminário: Livro 18 – De um discurso que não fosse 

semblante (1971), pela peça de teatro “retrato de Dora” (Cf. p. 176). 

As contribuições de cada uma destas mulheres importam para a leitura das tábuas da 

sexuação em cuja inscrição em breve nos deteremos. Cossi (2017) evidencia a perspectiva da 

escrita feminina:  

Cixous considera Clarice Lispector como uma legítima representante deste tipo de escrita que pretendia 
inscrever o gozo feminino, imprevisível e incontrolável, o que seria o mais próprio da mulher, em texto. 
Neste sentido, há de se romper com regras gramaticais, subverter a sintaxe, forjar novas palavras, como 
forma de desmantelar a linguagem para talvez até se conceber uma outra, que pudesse se sustentar em 
alicerces não-fálicos, para além do simbólico e das relações de poder masculinas instituídas por ele (p. 
176). 
 
A nomeação de um gozo feminino imprevisível e incontrolável, incontornável pela 

linguagem e insustentável sobre alicerces fálicos são contributos que se reconhecem nas 

formulações lacanianas sobre o feminino. Michele Montrelay, interlocutora de Lacan, 

apresentou-lhe um trabalho de Marguerite Duras, feminista do século XX, sobre “o 

arrebatamento de Lol Von Stein”, no qual a personagem, destaca Cossi (2017) “embebida 

numa experiência gozosa que flertava com o vazio e a desmesura, sem que tal expediente 

fosse patologizado” (p. 176). Montrelay, segundo Cossi (2017), chega a teorizar que o 
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feminino pode renovar a técnica psicanalítica por meio da escrita do gozo e assim ultrapassar 

o enfoque no significante.  

Cossi (2017) destaca ainda o aporte advindo de Kristeva e Wittig. Júlia Kristeva 

discutia a semântica junto à psicanálise. Para ela o semântico supõe a entrada no simbólico 

que implementa a ordem, prescreve leis e fixa identidades. Portanto privilegiaria o semiótico 

como disruptivo e regido por pulsões em estado disperso, como nonsense. Kristeva compunha 

com Barthes e outros a expedição à China, onde Lacan queria explorar o inconsciente chinês, 

que para ela seria estruturado como uma escrita. Por razões diferentes Monique Wittig, rejeita 

com Kristeva, o termo escrita ‘feminina’. Esta última, por não haver sido implantada a 

diferença sexual na fase pré-edípica. E a primeira quando  

critica o esvaziamento de conteúdo de noções como a de simbólico, tido como um registro 
transcendental, negativizado e distante do mundo prático, o que seria no fundo uma tática para manter a 
ordem e o poder tal como se apresentam (p. 176).  
 
Para Witting, citada por Cossi (2017), demolir a heterossexualidade enquanto regime 

político é minar o sistema que sustenta a submissão da mulher pelo homem – patriarcalismo – 

cenário em que sexo e gênero ganham consistência e que devem ser abolidos. Para a autora, 

se a psicanálise lacaniana concebe a diferença sexual nesses moldes ela em nada contribuiria 

ao feminismo em questão.  

Até agora falamos das feministas francesas e suas contribuições para a elaboração 

psicanalítica sobre o feminino. Mas feministas norte-americanas, nos anos 60, provenientes 

do âmbito médico, igualmente participaram desta discussão. Robert Stoller e o John Money, 

relembra Cossi (2017), elegem o termo sex como correlato direto de sexo biológico e para 

significar o que é socialmente construído em oposição a materialidade do corpo adotaram 

“gender, elemento ontologizado a compor a identidade sexual” (p. 178). Lacan em O 

Seminário: Livro 18 – De um discurso que não fosse semblante (1971) discute o transexual de 

Stoller criticando o que em toda a sua obra perseguiu e intitulou como “núcleo de identidade 

de gênero que seria responsável pela convicção do sujeito de que ser é homem ou mulher, 

independente do corpo anatômico, dos seus comportamentos e de suas práticas sexuais” 

(Cossi, 2017, p. 178).  Lacan subverte a noção de Stoller ao asseverar com a teoria dos 

semblantes que não existe o que permita ao sujeito se afirmar, por si só como homem ou 

mulher. Só há semblante, já que não há representação de homem e mulher no inconsciente. 

Portanto, O Seminário: Livro 18 – De um discurso que não fosse semblante (1971) faz 

avançar a discussão da teoria dos discursos, pois o semblante é o lugar do discurso para a 

teoria da sexuação.  
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A partir dos anos 70, na transição para o último ensino de Lacan (Castro, 2016, 148), o 

falo passa por mudanças derivadas da lógica, tornando-se assim função fálica; a noção de 

gozo prevalece no que concerne a diferença sexual; o registro do real ganha destaque 

prioritário e assim Lacan declara seus aforismos: “a mulher não existe” e “A relação sexual 

não existe” e “há um”. Verificamos que Lacan recebe as críticas para posteriormente 

formalizá-las. A teoria da sexuação não trata, de modo essencialista, em definir o que homens 

e mulheres são a partir de seus corpos sexuados, gênero, práticas sexuais ou mesmo com 

relação ao gozo. O que lhe interessa é o impasse da não relação sexual e o que ela comporta. 

 

 

3.4  O gozo singular dos sujeitos a partir da tábua da sexuação 

 

 

Em O Seminário: Livro 20 – Mais, ainda (1972-73/2008)– Lacan apresenta de forma 

condensada vários anos de elaboração sobre o que chamou de sexuação, ou seja, sobre a 

relação do falasser com o sexual, num esquema gráfico, ao estilo da conceitografia lógica de 

Frege, que contém fórmulas e sinais matemáticos além de termos da teoria psicanalítica. 

Grasseli (2008) ao mencionar a riqueza e dificuldade de apreensão dessa elaboração, enfatiza 

que “o percurso que levou à sua elaboração não é retomado no Seminário em questão, já que 

Lacan dedica-se nesse momento da sua teoria, a formalizar o gozo particular dos sujeitos do 

lado feminino da tábua, no que ele se aproxima de Deus” (p. 10). A formalização elaborada 

do lado direito da tábua, sem correspondência com o esquerdo assinala um gozo singular em 

sua invenção. 

A partir de agora, ocupamo-nos com a leitura descritiva das fórmulas proposicionais 

contidas nos lados da tábua da sexuação. Por conseguinte, nos deparamos com as 

aproximações insinuadas no Seminário: Livro 20 - Mais, ainda (1972-73) e depois dele, no 

que concerne ao gozo feminino e Deus, tais como: “É na medida em que seu gozo é 

radicalmente Outro que a mulher tem mais relação com Deus” (Lacan, 1972/73/1999, p. 89); 

numa outra formalização, encontrada no Seminário: Livro 22 - RSI: “Deus é a mulher tornada 

toda” (Lacan, 11 de março, 1975/inédito); e ainda, no Seminário: Livro 23 – O sinthoma, 

expressa: “A-mulher da qual se trata é um outro nome de Deus” (Lacan, 1975-76/2007, p. 14).  

A tábua da sexuação é uma construção lógico-matemática que traz as contribuições de 

Freud e do próprio Lacan sobre o que se entenderá como sexualidade. As ideias de Gottlob 

Frege disponibilizam a Lacan um pensamento lógico redutível à matemática, em que “uma 
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sentença lógica seria representada por elementos da aritmética, a fim de evitar o mal-

entendido e a ambiguidade de termos próprios da linguagem” (Grasseli, 2008, p. 11). Frege, 

citado por Grasseli (2008), repensa a lógica de Aristóteles, introduzindo novos elementos, 

como os quantificadores existenciais, (existe x) e universais, (para todo x) que estão 

referenciados a uma função, . Evidencia-se, portanto, uma passagem da lógica clássica de 

Aristóteles para a lógica moderna de Frege.  

Abaixo apresentamos a tábua, segundo a apresentação original francesa, devido ao 

termo 23, enquanto significante de uma mulher, mais claro do que a escolha do Ⱥ, que 

sugere a equivalência direta do termo referido ao Outro barrado, como usual na tradução do 

Brasil. 

 

Quadro 2: Tábua da Sexuação. 

Fonte: Lacan, Jacques, Le Séminaire Livre XX: Encore. Paris, Éditions du Seuil, 1975. p. 73 

 

A tábua é dividida em duas partes, sendo a superior composta por quatro fórmulas 

proposicionais, ligadas duas a duas, que se dividem em lado esquerdo ou masculino e lado 

direito ou feminino da sexuação. A parte inferior da tábua acompanha a mesma divisão entre 

masculino e o feminino e é onde Lacan escreve as identificações sexuais, por meio de cinco 

termos: sujeito dividido ($), símbolo fálico (Φ), objeto pequeno a, o significante de uma 

mulher ( ) e o significante que falta ao Outro [S(Ⱥ)]. Os dois primeiros encontram-se do 

                                                            
 

23 Grasseli (2008) justifica em nota o uso La femme barrée – significante de uma mulher e não diretamente Ⱥ, 
que parece pertinente. “(...) optou-se por utilizar a tábua da sexuação no original em francês que, além de 
manter os símbolos utilizados por Lacan, visa evitar uma possível confusão entre os termos Grande Outro e 

Ⱥ mulher. Na edição brasileira, no lugar do significante  foi escrito Ⱥ. A questão é que individualmente, o 
significante A maiúsculo representa o Grande Outro na psicanálise, em francês Autre, logo Ⱥ é o significante 

que Falta ao Outro. No entanto, quando se verteu a fórmula da sexuação, onde se lia La femme barrée ( ), 
optou-se em escrever A mulher barrada, (Ⱥ), ou seja, o mesmo significante do Grande Outro barrado, o que a 
nosso ver parece um equívoco”. (p. 18) 
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lado masculino e os outros três, do feminino. Além disso, existem três setas que ligam alguns 

destes termos. 

No que concerne às fórmulas quânticas da sexuação, escritas no andar superior da 

tábua, encontramos uma primeira subversão de Lacan, neste esquema gráfico, no que se refere 

à formulação dos quantificadores, no percurso de Frege. Grasseli (2008) remonta o recurso à 

teoria do silogismo de Aristóteles, a partir das proposições categóricas:  

A universal afirmativa: ‘todo homem é mortal’ e seu oposto a universal negativa: ‘todo homem não é 
mortal’. Além das duas universais, há duas proposições particulares, sendo elas uma particular 
afirmativa, ‘algum homem é mortal’, e uma particular negativa, ‘algum homem não é mortal’ (p. 12).  

 
Lacan utiliza a formulação lógico matemática de Frege com um estudo sobre a 

negação. As proposições de Aristóteles acrescidas dos quantificadores de Frege serão escritos 

da seguinte forma:  

O sujeito universal ‘Todo homem’ foi substituído pela escrita matemática  (para todo x); o sujeito 

particular ‘algum homem’ foi escrito como  (existe ao menos um x). A qualidade de ‘ser mortal’ 

tornou-se a função de x, . Para introduzir a negativa basta colocar um traço horizontal em cima o 
elemento que se quer negar” (p. 12). 
 
O estudo sobre a qualidade da negação permitiu a Lacan entender que construções 

gramaticais negativas transmitem uma ideia afirmativa. Seu questionamento sobre a negação 

e sua relação com a afirmação é a negação que seria uma afirmação de algo que foi retirado. 

Deste modo, enxerga na lógica moderna uma possibilidade de colocar o negativo tanto sobre 

o sujeito da proposição quanto do predicado. O que lhe libera do impasse de afirmar que ‘toda 

mulher é castrada’, estranho ao sujeito feminino. Os termos não-todo e não-nenhum permitem 

uma escrita avançada sobre a sexuação dos sujeitos falantes. Vamos às fórmulas lógicas, 

portanto:  

: Para todo x é verdadeiro que a função fálica se aplica ao x. 

: Para não-todo x é verdadeiro que a função fálica se aplica ao x. 

: Existe ao menos um x tal que a função fálica não se aplica ao x. 

: Não existe ao menos um x tal que a função fálica não se aplica ao x. 

No lado masculino da tábua da sexuação lemos a escrita das fórmulas:  

(Existe ao menos um homem para quem a função fálica não incide) e  (Para todo 

homem é verdadeiro que a função fálica incide). A primeira fórmula se baseia no mito do pai 

primevo de Totem e Tabu, em que Freud menciona um homem, líder da horda primitiva, que 

teria livre acesso a todas as mulheres do bando, sem nenhuma lei que lhe proibisse ter 
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relações sexuais com elas. Os outros machos ficam impedidos de ter a cesso às mulheres, por 

este líder. Em decorrência disso, os machos assassinam o macho dominante desencadeando 

assim a passagem do estado da natureza para o da cultura. 

O salto qualitativo da horda ao Estado civilizado, instaura a primeira Lei: a lei da 

proibição do incesto, como resultado do ato inaugural do assassinato. A todos os homens, 

passa a ser proibido ter relações sexuais com suas mães e parentas consanguíneas. Após a 

introdução desta Lei, o líder assassinado passa à categoria de pai, o único homem que não era 

submetido à ela. Os outros homens, ora denominados filhos, passaram a ser submetidos à lei 

da proibição do incesto. Este ao menos um homem, da fórmula em relação ao qual 

a castração não incide, é o único não castrado e sua existência implica um limite para a função 

: função fálica. Grasseli (2008) fazendo alusão a teoria dos conjuntos se expressa: esta 

exceção fundamenta a regra de que todos os homens são castrados, o que é ilustrados na 

segunda fórmula: (Para todo homem é verdadeiro que a função fálica incide). 

Portanto, a exceção que cria a regra/lei. 

No lado feminino, Lacan afirma que qualquer ser falante pode se colocar alí e, ao fazê-

lo, não permite estabelecer uma fórmula universal, tal como é possível para os homens. Este 

lado tem na sua primeira fórmula um fora da exceção:   (Não existe x para quem a 

função fálica não incide). Em outras palavras, qualquer sujeito, que se coloque deste lado da 

sexuação, terá se submetido à castração. Grasseli (2008) assevera: “por não haver uma 

exceção à regra, como há para os homens o pai primevo, torna-se impossível a fundamentação 

da mesma, não havendo, desta forma, paralelismo, simetria, e nem mesmo correspondência 

entre o lado masculino e o lado feminino” (p. 14). 

Portanto, o Um da exceção do lado masculino possibilita pensar o conjunto de todos 

os homens, nomeado de ‘O Homem’. Todavia, do lado feminino, a não existência desse Um 

da exceção, não permite estabelecer o conjunto universal das mulheres. Baseado nisto, por 

meio de um axioma, Lacan afirma que ‘A mulher não existe’: representado pela segunda 

fórmula do lado feminino: : Para não-toda mulher é verdadeiro que a função fálica 

incide. A substituição de x pela mulher que não existe indica, mais uma vez, que qualquer 

sujeito falante, nesta posição, gozará desta relação com a função fálica. 

O termo ‘não-toda’, sobre o qual discorreremos um pouco mais adiante, implica que 

uma parte do sujeito satisfaz a função fálica e outra não. Uma parte está inscrita no simbólico 

e a outra escapa para o Real, sem poder a mulher estar de todo delimitada pela função fálica. 
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Nesta esteira, Lacan (1974/2003) pode afirmar em Televisão que as mulheres não são (...) 

“loucas-de-todo, mas antes, conciliadoras, a ponto de não haver limites para as concessões 

que cada uma faz a um homem: de seu corpo, sua alma e seus bens” (p. 538).  

Como se pode observar as premissas lógicas da sexuação não se equiparam, pois seus 

termos para se relacionarem precisariam ser universal do lado masculino e feminino. 

Justamente por não haver o universal do lado feminino é que não se pode relacionar os sexos 

masculino e feminino. O segundo axioma lacaniano então é proposto: ‘não há relação sexual’ 

para indicar a impossibilidade lógica de relacionar ‘O Homem’ (o todo) com a mulher (não-

toda). 

No andar inferior da tábua da sexuação lemos a escrita das modalidades de gozo de 

cada sexo não como uma correspondência, mas como se descreveu acima, marcado pela não-

relação sexual. Lacan diz que o gozo do homem encontra um limite na função fálica. Os 

sujeitos falantes que se encontram inscritos nesta parte da tábua não tem acesso a um gozo 

suposto infinito.  Por serem todos submetidos à função fálica, a eles só é permitido o gozo 

referente ao significante.  

A inscrição na parte feminina dos seres falantes é não-todo submetido à função fálica. 

Em outras palavras, há um gozo fálico, ou seja, referente ao significante e, ao mesmo tempo, 

há um outro gozo, cuja elaboração Lacan se dedicou a explicitar como esse gozo particular do 

feminino. Um gozo não inscrito pela lógica do significante, mas pelo real, algo que Lacan 

assinalou no gozo místico, descrevendo-o como: um gozo que as mulheres, ou gente dotada 

como os místicos, experimentam sem dele nada saberem falar. 

 

 

3.5  O gozo místico e o delírio místico psicótico 

 

 

Mergulhamos no capítulo VI, de O Seminário: Livro 20 - Mais Ainda (1972-73), 

intitulado ‘Deus e o Gozo d’Ⱥ Mulher’ para discutir indagações do campo da mística naquilo 

que tem de aporte para a compreensão do gozo místico, enquanto testemunho do gozo 

feminino. Numa perspectiva clínica, Miquel Bassols (2017a) exemplifica o gozo feminino que 

ocorre na experiência de estar transbordada a si mesma como aparece na fala da mulher e no 

relato de um obsessivo que se sente transbordado por tentar fazer coincidir o desejo com a 

demanda do Outro (p. 18).  Tais extrações nos colocam nas veredas das aproximações e 

distanciamentos verificados nas múltiplas faces do gozo. 
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No primeiro capítulo desta pesquisa, extraímos as características da (não) relação de 

Schreber com Deus. Importa, agora, neste ponto da investigação, extrair alguns elementos do 

caso a partir das categorias lacanianas e em seguida apresentar algo da experiência mística das 

beguinas, tendo em vista a distinção entre o que se entende como gozo místico e o delírio 

místico psicótico.  

Os místicos são inúmeras vezes considerados loucos, mas como Lacan os localiza no 

lado direito da tábua da sexuação, no lado feminino, podemos inferir que assim o são, mas 

não inteiramente. Situando esta consideração sobre a loucura nossa de cada dia, Brodsky 

(2013) enfatiza as duas assertivas de Lacan que marcaram a mudança radical da concepção 

sobre a loucura em seu ensino, durante os anos 50 até os anos 70. A renovação da prática da 

psicanálise junto aos psicóticos de Sant’Anne muda a clínica psicanalítica com a indicação: a 

direção do tratamento sob possível transferência na psicose. Se o terreno da psicose foi tocado 

de forma tangencial, por Freud, ao diagnosticar como neurose de defesa o caso de paranoia, 

relatado no Manuscrito H, isto o fez investigar essa hipótese até “Um caso de paranoia que 

contradiz a teoria psicanalítica” (1915). Lacan, por sua vez, propõe não recuar diante da 

psicose. Na parede da sala de plantão no hospital de Saint-Anne havia escrito: “não fica louco 

quem quer, mas quem pode”. Deste modo, Lacan faz pensar que há certos requisitos para ser 

louco que não estão ao alcance de todos. Numa mudança radical, já no segundo ensino de 

Lacan, verificamos com Brodsky (2013) uma transformação em seus fundamentos, a saber:  

“Se aproximarmos o que Lacan escreveu nos anos 50, no frontispício da sala de 

plantão de Saint-Anne, com o que ele disse vinte anos mais tarde: todo mundo é louco, 

veremos que ele está dizendo exatamente o oposto” (p. 12). Pensando os desdobramentos 

desta passagem temos que: “a segunda clínica lacaniana das psicoses não só destrói toda ideia 

de cura, toda ideia de terapêutica, toda ideia de normalidade, mas também amplia o conceito 

de sintoma, extraindo-o do lugar que ele ocupava nas neuroses” (Brodsky, 2013, p. 12). 

Lacan aborda a psicose como algo específico, esta “não apenas ilumina a estrutura da 

neurose, mas revela o estatuto do inconsciente, o estatuto do Outro, o estatuto do objeto a, 

colocando em evidência a natureza tanto do sintoma como do sujeito analisado” (Brodsky, 

2013, p.16). Estabelecendo um paralelo que sirva de parâmetro para a discussão que se 

seguirá, delineamos o esquema lacaniano, ponto de partida da primeira clínica, que:  

baseada na foraclusão do Nome-do-Pai, colocava o acento naquilo que faltava ao psicótico para ser 
como o neurótico. Faltava-lhe um significante fundamental do qual o neurótico possuía, ele podia 
significantizar o gozo do seu corpo e gozo do corpo do Outro com um significante de uso 
compartilhado, que é o significante fálico e a significação fálica. (Brodsky, 2013, p. 16).  
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Se o sujeito não dispõe do significante que lhe permite responder como falo à 

operação da metáfora paterna, ele terá que inventar outro significante, que substitua o 

significante padrão (NdP), ou seja, inventará uma resposta ao desejo enigmático da mãe, uma 

vez que o Nome-do-Pai foi foracluído do campo do Outro. Nesta teoria clássica (estrutural) 

Lacan caracteriza a psicose pelo déficit, o significante que falta, por consequência da falta do 

significante do Nome-do-Pai e por conseguinte, da falta da significação fálica, arrematando 

com um traço característico da produção psicótica: o que está foracluído no simbólico retorna 

a partir do real.  

 

 

3.5.1  O delírio místico no Caso Schreber 

 

 

Iniciemos, pois, pelo caso Schreber e seu delírio místico. Quinet (2011) salienta que o 

Deus de Schreber, feito de linguagem e gozo, encarnava o imperativo do Outro não-barrado, 

era exigente, exigia o gozo. Era dever de Schreber e não desejo, proporcionar gozo a esse 

Outro absoluto (p. 19): gozo do Outro no primeiro ensino. 

O delírio de Schreber inventa a mulher que não existe e com isso faz existir a relação 

sexual: ele é A Mulher que falta a Deus. Em outras palavras, Schreber responde a não 

existência da relação sexual com a erotomania divina. A erotomania, termo cunhado pelo 

psiquiatra francês G. G. Clérambault constitui-se no delírio de ser amado.  Sujeito erotômano 

tem a certeza de ser amado por alguém, ou ainda, para ele esta é a maneira de se haver com o 

real em jogo na sexualidade. 

Quinet (2011) ao comentar a sexualização da beatitude, enquanto resposta à exigência 

de gozo de Deus expressa pela volúpia “tudo o que é feminino exerce uma atração sobre os 

nervos de Deus” (p. 27) explicita o empuxo-à-Mulher, característico da psicose: 

nesse transexualismo praticante, Schreber goza narcisicamente de sua imagem de mulher para o Outro, 
realizando o empuxo-à-mulher: trajado de mulher, ele vê seu corpo feminilizar-se desse Outro do 
espelho que é Deus. Ele é a mulher de Deus e Deus o amo gozando do seu corpo. Na erotomania, amor 
é gozo do Outro (p. 40-41). 
 
Este Outro que cede lugar para Deus, no delírio Schreberiano, é gozador, vociferava a 

Schreber como “Puta” (Quinet, 2011, p. 37). O Deus de Schreber, conforme extração do 

primeiro capítulo é um Deus distante que não tem contato com os homens. Após a criação 

Deus se retira e seu contato se restringe a pessoas específicas e altamente dotadas, como 

assim se entende Schreber. 



100 

 

Schreber descreve ainda que seu Deus é dividido em duas partes: Deus inferior e Deus 

Superior numa hierarquia instável em que o egoísmo de cada um disputa uma dada liderança, 

como se vê: “cada um dos quais possui seu próprio egoísmo e instinto particular de 

autopreservação, mesmo em relação ao outro, e cada um dos quais se está, portanto, 

constantemente esforçando por arremessar-se na frente do outro” (Freud, 1911/1996, p. 40).  

A fé peculiar de Schreber, nomeada na primeira parte de nossa pesquisa, podemos 

então precisar com a informação que Freud oferece ao asseverar que “antes da eclosão de sua 

doença, duvidava da existência de um Deus pessoal” (p. 41). Souza (2008) comentando esta 

mudança diz: “No segundo período do seu delírio, em que constrói a metáfora delirante de 

Mulher de Deus, passa a ter certeza da existência de Deus e a ser devoto da voluptuosidade” 

(p. 86). 

Neste ponto importa distinguir a crença para o neurótico e para o psicótico. Para o 

último há a certeza e não uma crença em Deus. E mais, num Deus que ordena, exige coisas. 

Ao passo que o neurótico é ele que pede a Deus coisas, sustentando sua crença no Nome-do-

Pai. Quinet (2011) formula que a crença é um fenômeno típico do neurótico e que está em 

conexão com a divisão do sujeito. “Ele crê porque não há o significante derradeiro que diga o 

verdadeiro do verdadeiro” (p. 75), uma vez que falta significante no Outro: S(Ⱥ). 

A certeza de Schreber levava-o ao dever de fornecer a Deus o Gozo exigido. Esse 

gozo era chamado por Schreber de estado de beatitude ou voluptuosidade espiritual. Quinet 

(2011) recolhe do comentário de Lacan sobre esse gozo circunscrito pela via da erotomania 

divina: gozo transexualista (p. 27). 

O delírio místico de Schreber assim se transforma “até culminar na produção da 

metáfora delirante, capaz de fazer suplência à foraclusão do Nome-do-Pai” (Souza, 2008, p. 

87). Da substituição do Dr. Flechsig por Deus, passando a ser a mulher de Deus com missão 

redentora que apaziguou a megalomania do seu eu paranoico. 

Souza (2008) precisa este pondo da paranoia ao pôr em relevo que “verifica-se uma 

fixação no estádio do narcisismo, no qual o único objeto pulsional é o próprio eu do sujeito” 

(p. 87). O próprio corpo do sujeito paranoico é assumido por ele como objeto pulsional. 

Schreber estava convencido de ser o único objeto sobre o qual milagres divinos se realizam e 

por isso, se julgava excepcional. Souza (2008) diz: O eu do sujeito paranoico é assim 

superinvestido, na medida em que a libido retirada do objeto vincula-se ao eu, surgem, então, 

os traços megalomaníacos apresentados no caso Schreber. 

Lacan, citado por Quinet (2011), ao reler este traço da psicose abordado por Freud o 

faz a partir do objeto a: “O louco é um homem livre por excelência, porque ele não precisa do 
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Outro para causar seu desejo por que ele leva o objeto a no bolso”. Esta relação do psicótico 

com o objeto que está do lado do sujeito, seu eu, foi chamado de “gozo narcísico” (Quinet, 

2011, p. 64). A suposição de ser amado pelo Outro na erotomania, por exemplo, é um indício 

de que o eu se vê invadido pela possessão do Outro. 

Num percurso diverso a experimentação do gozo místico enquanto busca desapegada 

do próprio eu com o objetivo de atingirem o gozo que se situa além visará demonstrar o 

contraste com o delírio místico. Nos místicos verifica-se a perda do pronome eu e uma 

passividade ativa, por meio da humildade, desapego, pobreza e calma, o que no delírio 

místico é puro sofrimento e angústia. 

 

 

3.5.2  A mística testemunha do gozo feminino 

 

 

Esta análise para qual me lanço decorre do movimento das Beguinas e dos Begardos. 

Aliás, experiência mencionada, por Lacan, em O Seminário: Livro 20 - Mais, ainda (1972/73) 

ao se referir ao gozo místico. Um coletivo de mulheres e homens que, no século XIII, eram 

acompanhados não por acaso, elas pelos dominicanos e eles pelos Franciscanos, ambos 

atravessados pelo gozo místico (Cf. Souza 2008, p. 79), que ora passamos a descrever. 

O Movimento Beguinal é uma escolha de rota nesta pesquisa, por se tratar de uma 

verificação da experiência do gozo feminino a partir desta mística medieval. Souza (2008) 

levanta a questão sobre a dificuldade maior, no caso do sujeito masculino, devido ao falo, de 

experimentar o Gozo feminino ao analisar Teresa d’Ávila e São Francisco de Assis.  Coloco 

em evidência, portanto, o relato místico de Marguerite Porete, em grandes extratos citados por 

Mariani (2008) em sua tese doutoral, como aporte a esta discussão.   

Sem tanto entusiasmo, como a autora descreve, mas atento a seu recorte, Mariani 

(2012) situa o movimento das Beguinas e Begardos na Idade Média tardia, Século XI, tempo 

de efervescência política, econômica intelectual e espiritual. Mariani (2012) localiza até o 

final do século XIII o surgimento nas cidades de “inúmeras fundações religiosas de caráter 

laical, animadas por uma piedade arrojada que as leva para além dos limites da estrita 

ortodoxia” (p. 77). Entre estes movimentos espirituais do século XI ao século XIII “encontra-

se o movimento beguinal, ao qual teria pertencido Marguerite Porete” (Mariani, 2012, p. 77).  

Marguerite Porete, mística medieval, procedente do Condado de Hainaut, cidade de 

Valenciennes, região do reno e que segundo consta, viveu entre a segunda metade do século 
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XIII e início do século XIV. Beguina Clériga, por pertencer ao movimento beguinal, uma 

alternativa à vida religiosa leiga, era teóloga com estilo de vida em vigor nas Beguinagens. 

Esta denominação geral se refere ao modus vivendi das pessoas que habitavam as pequenas 

casas agrupadas como comunidades, com promessa e não votos como vida religiosa 

tradicional, até então, de pobreza, obediência e castidade, inseridas no contexto social e 

urbano. Mariani (2012) descreve que “nessas comunidades, as mulheres vivem do próprio 

trabalho: tecelagem, bordado, costura, ensinamento de crianças e serviços de damas idosas” 

(p. 78). 

O movimento beguinal que tem em Marguerite Porete uma de suas figuras eminentes, 

pois, representava uma transgressão à ordem estabelecida no catolicismo da época e por isso 

permaneceu marginal, sendo comunidades fora do controle institucional. Sobre a abrangência 

do movimento Mariani (2012) descreve: “No século XII, esse fervor popular ganha 

intensidade e estende-se, constituindo-se uma multidão de fervorosos e fervorosas tocados 

pelo clima de reforma, inquietos diante de tudo o que consideravam decadência do espírito 

primitivo da Igreja, inconformados, sobretudo como escândalo de um clero rico e poderoso” 

(p. 78) 

As primeiras notícias sobre o movimento beguinal como alvo de desconfiança 

eclesiástica se deu no concílio de Lyon de 1274. Depois foram condenados pelo Concílio de 

Colônia (1306) e pelo Concílio de Viena (França, 1311 – 1312) (Mariani, 2012, p. 79). 

Mariani (2012) recolhe entre outros dados, informações que a condenação pronunciada pelo 

Papa Clemente V ficou conhecida como begardismo. As atas do processo de inquisição contra 

Marguerite Porete datam de (1309-1310) (Cf. Mariani, 2012, p. 85). 

E o que gerou tal resposta institucional a esta mística medieval? Talvez possamos 

entrever do que se trata ao nos determos no modo de gozo de Marguerite Porete, a seguir:  

Marguerite Porete, para se fazer entender é filósofa, teóloga, e poeta, Mulher erudita que escreve em 
língua vulgar, utilizando elementos da literatura profana numa obra que, pelo seu título Mirouer... 
espelho, speculum, poderia estar incluído num gênero literário que o caracterizaria como um livro de 
instruções religiosa, se não fosse julgado herética (Mariani, 2008, p. 8). 
 
O relato místico das experiências que articulavam conceitos de Deus, amor, moral, 

alma, intelecto, êxtase introduziram mal-estar no corpo institucional, embora tenha sido 

escrito para instruir num itinerário espiritual. 

E que itinerário é esse? 
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Podemos extrair os elementos da experiência mística de Marguerite Porete de seu livro 

“O espelho24 das Almas Simples”. O aniquilamento do eu é seu grande tema: “alma sendo 

nada, possui tudo e não possui nada, vê tudo e não vê nada, sabe tudo e não sabe nada” 

(Mariani, 2012, p. 85). Com o tema alma aniquilada, amorosa de Deus, tem-se o início do 

itinerário daquele que se propõe à mística. Mariani (2012) explicita a posição do sujeito 

místico em relação ao Outro: 

A ascese da alma aniquilada é um itinerário em que a alma é chamada a morrer várias vezes, e esse 
morrer, para Marguerite, é um entregar-se totalmente, radicalmente. Para ela, depois da radical 
escravidão vem a liberdade. Trilhando esse caminho, a alma, esvaziada de si mesmo, absorvida na 
“deidade”, torna-se espelho de Deus (p. 86). 
 
A busca da alma por ser nada é o que faz dela simples e este estado para Marguerite, 

lhe permite adquirir a mais plena liberdade e o Saber mais alto, ou nas suas palavras “a paz de 

caridade” (Porete, citada por Mariani, 2008, p. 56).  

Mariani (2008) cita, ainda, a interpretação de Blanca Garí sobre o desejo como grande 

motor que faz avançar a alma ao encontro com a Deidade: 

(...) no caminho interior que traça O espelho, o desejo é um dos grandes impulsos e instrumentos da 
alma; Marguerite não o rechaça nem o reprime, mas lhe dá acolhida e o libera, e, (....) essa vontade e 
este desejo para fazer livre a alma para arrastá-la e elevá-la até a experiência unitiva, hão de ser, por 
assim dizer, desprendidos, liberados dos objetos do desejo, concentrados no livre fluir em direção ao 
divino; só então, nesse fluir, nesse voar cada vez mais alto, o desejo se despoja de conteúdo para ao 
final despojar-se de si mesmo  (p. 57). 
 
Pode-se ver nesta citação um desejo que desloca a alma em direção ao Outro Gozo 

experimentado como “paz de caridade”.  

Um dos impasses encontrados pela inquisição configura-se para esta pesquisa como 

diferencial. O relato místico de Porete serve-se da experiência do Amor Cortês presente na 

literatura cortesã para descrever seu itinerário espiritual. A tensão entre o modelo religioso e 

um estilo literário profano configura o espelho. Mariani (2008) caracteriza literariamente o 

texto:  

O espelho é o itinerário de uma alma, da alma da própria autora (...) transformada por Deus, diante do 
qual aquele que lê, que ouve, vê a si mesmo e vê a transformação que deve sofrer para chegar ao país da 
liberdade (p. 61). 
 
Neste enquadre religioso o estilo literário, Amor Cortês, adotado por Marguerite 

Porete sugere dissidência, tanto ao cristianismo como às crenças cátaras e ao platonismo, pois: 

                                                            
 

24 O espelho torna-se um gênero literário inaugurado por Santo Agostinho, com seu Speculum Quis Ignorat, 
segundo Mariani (2008). Uma intenção moralizante, mas também, vontade de se fazer espelho para os 
demais. Na Idade Média surgem várias obras que incluem em seus títulos a palavra Speculum. Podem ser 
divididas em dois grupos: os “espelhos instrutivos” que englobam as ramificações dos saberes da época e 
“Os Espelhos exemplares” com objetivo de iluminar a vida moral ou espiritual. 
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“Entende o amor como elevação. Os amantes, ao menos por um momento, transcendem sua 

condição temporal e se transportam para outro mundo, conhecem uma realidade oculta não 

acessível pelo intelecto, mas captada pelo coração” (Mariani, 2008, p. 64). 

Os poetas descrevem uma dada visão do mundo subjacente ao amor cortês como “uma 

estranha exaltação, ao mesmo tempo física e espiritual, uma alegria que ultrapassa o gozo, um 

estado de felicidade indefinível” (Mariani, 2008, p. 64). 

A joi (do francês), termo usado pelos poetas provençais, evidencia Mariani (2008), 

“não nega o gozo da possessão carnal (...) é a experiência que resulta da união entre o gozo e 

a contemplação, o mundo natural e o espiritual” (p. 65). 

Importa destacar nesta mística medieval a batalha travada entre “entendimento da 

razão” e “entendimento do amor”. O discurso da beguina é uma tentativa de falar o indizível, 

o inefável, o incontrolável, Deus Abscontitus, presente na alma. Marguerite relata em seu livro 

que a alma não conhece o divino amor até que as tantas mortes possibilitem um salto abissal 

no UM; o Fin Amour. 

Mariani (2008) cita Porete, num trecho do Capítulo 68, de O espelho, no qual a alma 

aniquilada trata de ‘besta’ e de ‘asno’ os que vivem sob o domínio da razão e não captam o 

segredo da ‘Corte do País da Liberdade perfeita’, a saber: 

A alma: A todos os que vivem de nosso conselho, que são tão bestas e tão asnos que me fazem 
dissimular minha linguagem por causa de sua grosseira, e não falar, por medo, que eles não encontrem a 
morte no estado de vida, lá onde estou em paz sem mexer; à todos esses, por causa das grosserias, eu 
digo que me fazem calar e dissimular minha linguagem, o que eu tenho aprendido na corte secreta do 
doce país; neste país cortesia é lei; amor é medida, e bondade é nutrição; a doçura de lá me atrai, a 
beleza de lá me agrada, a bondade de lá me deleita; que posso eu doravante, pois que eu vivo em paz? 
(p. 159). 

 

 

3.6  Contrastes entre gozo místico e delírio místico psicótico 

 

 

O percurso empreendido permite contatar o gozo nas distintas estruturas. O quadro 

deduzido das ilações de Souza (2008) que ora analisaremos, isola o gozo místico em suas 

aproximações e distanciamentos em relação ao delírio psicótico. O objetivo desta pesquisa é 

seguir a senda da investigação sobre o que apontou Lacan (1972-73), em O Seminário: Livro 

20 - Mais ainda, sobre o gozo: “Essas jaculações místicas, não é lorota nem só falação, é em 

suma o que se pode ler de melhor...” (p. 82). Lacan está se referindo ao gozo feminino lido 

como gozo místico na experiência de homens e mulheres que deslizaram da dogmática para o 

âmbito da mística. 
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A Mística é um termo empregado por Lacan, em O Seminário: Livro 20 - Mais ainda 

(1972/73), com sua peculiar subversão semântica: 

A mística é algo de sério, sobre o qual nos informam algumas pessoas, e mais frequentemente mulheres, 
ou bem gente dotada como são João da Cruz – porque não se é forçado, quando se é macho, de se 

colocar do lado do . Pode-se também colocar-se do lado do não-todo. Há homens que lá 
estão tanto quando as mulheres. Isto acontece. E que, ao mesmo tempo, se sentem lá muito bem. 
Apesar, não digo de seu Falo, apesar daquilo que os atrapalha quando a isso, eles entrevêem, eles 
experimentam a ideia de que deve haver um gozo que esteja mais além. É isto que chamamos os 
místicos (p. 82) 
 
Como se vê acima, o gozo místico denota uma possibilidade para os sujeitos de 

experimentarem o lado feminino num certo bem-estar. Embora, la femme ou significante de 

uma mulher ( ), tenha uma seta apontada para o Falo no campo do Outro, há também outra 

apontada, para seu campo próprio, indicando sua relação com o S(Ⱥ). O gozo místico localiza 

Deus como um Outro insignificável. Grasseli (2008) ao escrever a parte dos gozos na tábua da 

sexuação em que figura a parte não inscrita do lado feminino que se conjuga com o Outro, 

demonstra as aproximações feitas por Lacan em referência a Deus e ao Outro (p. 127). No 

início de O Seminário: Livro 20 – Mais ainda, Deus é identificado com o Outro, a saber: “O 

Outro, o Outro como lugar da verdade, é um lugar, embora irredutível, que podemos dar ao 

termo divino, Deus, para chamá-lo daquele nome, para chamá-lo por Seu nome” (Lacan, 

1972-73/2008, p. 51). Lacan explicita que todo dizer faz o Outro subsistir, trata-se de um 

Outro que pode encarnar diversas faces. Desta perspectiva temos que “o dizer faz Deus ser” 

(Lacan, 1972-73/2008, p. 51).   

Lacan está na trilha deste Gozo do Outro, gozo suplementar que não se restringe aos 

estritos limites do discurso e, por isso, Lacan indaga se este gozo pode sustentar a face de 

Deus. “Esse gozo que se experimenta e do qual não se sabe nada, não é ele o que nos coloca 

na via da ex-sistência? E por que não interpretar uma face do Outro, a face Deus, como 

suportada pelo Gozo feminino?” (1972-73/2008, p. 82). 

Importa localizar a pergunta acima de Lacan no marco de seu último ensino que 

consiste em “reduzir o Outro a seu real e liberá-lo da essência, do sentido” (Marchesini, 2014, 

p. 147). Freud de alguma forma lançou as bases do esvaziamento metafísico da psicanálise em 

seus escritos. Deste modo, o que se encontra em Lacan dos anos 70 é uma renúncia ao ser e 

uma ênfase no real que não admite ser determinado, que não tem ordem. Por isso o real 

implica ausência de lei, E, ao sem lei do real, responde o fora de, o fora da existência, com a 

ex-sistência. O gozo que se experimenta sem dele nada saber nos leva a via da ex-sistência 

nestes termos: “Cada um faz do real uma ideia própria e distinta: o real não pode ter uma lei, 

uma organização que regule ‘o para todos’. É um real sem lei, no que se relaciona com um 
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elemento contingente que organizou a relação singular com o Outro”. (Marchesini, 2014, p. 

147)  

Em outras palavras, se o Outro não existe, somente ex-siste seu significante, ao qual 

Lacan atribui a ex-sistência: “o significante do qual se trata não é significante do Outro, e sim 

do Um, com valor de real” (Marchesini, 2014, p. 147) 

É por essa ligação do lado feminino da tábua da sexuação com Deus, na vertente do 

Gozo do Outro, que Lacan fala sobre mística, citandos três nomes: o da Beata Hadewijch 

d’Anvers; a de Santa Tereza de Ávila, e o de São João da Cruz. Verifica-se então, o que 

Lacan (1972-73/2008) assinalou de importante no dizer dos místicos, a saber: “o testemunho 

essencial dos místicos é justamente o de dizer que eles o experimentam, mas não sabem nada 

dele” (p. 82). 

A pesquisa de Souza (2008) permite inferir algumas ilações e indagações que fazem 

avançar esta nossa investigação. Um paralelo possível entre a mística e o delírio se pode 

deduzir após considerações feitas sobre a Beguina Marguerite Porete e o Caso Schreber.   

Na senda de Lacan, aberta em O Seminário: Livro 20 – Mais Ainda (1972-73/2008), 

embrenhei-me pelo relato testemunhal de uma beguina, no intuito de verificar o que se pode 

extrair do paralelo mística e delírio místico, empreendido na pesquisa de Souza (2008). Souza 

expõe as ilações que podem ser elencadas da seguinte forma: 

a) A alegria e o júbilo que iluminam a experiência mística versus o asco e os traços 

negativos apresentados na relação de Schreber com Deus. O retorno do real na psicose faz 

irromper ameaças, zombarias e acusações, como as que Schereber sentia como ignomínia 

sexual (Freud, 1911/1996, p. 35). Não de maneira exclusiva, mas somado a outros índices, o 

júbilo, por sua vez, denota uma experiência de satisfação por um gozo conquistado. O gozo 

místico traz semelhança com este efeito do gozo que gera paz pela vivência em Deus. 

Marguerite Porete, nesta vertente, deixa entrever o objetivo da alma aniquilada em alcançar a 

paz da caridade. 

b) A união com Deus do místico versus a mistura do psicótico. Ao discorrer sobre a 

mística, Lacan, nos Escritos ([1955-56]1998) observa que a relação de Schreber com Deus 

assemelha-se mais a uma mistura do que a uma união de dois seres distintos, nas palavras 

dele, “união de ser a ser”. O Outro na psicose é absoluto e o psicótico se posiciona alienado 

ao Outro. A Foraclusão do Nome do Pai impede a operação de separação, fazendo de 

Schreber, por exemplo, “o olho de Deus” (Schreber, 1985, p. 322). Na experiência mística 

conforme Lacan ([1955-56] 1998), nos Escritos, o “Tu vocábulo (thou) que certas línguas 

reservam para o chamado de Deus e para o apelo a Deus e que é o significante do Outro na 
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fala” (p. 582) está presente. O Outro do místico, portanto, é barrado e apresenta uma falta que 

pode ser localizada na matemização usada nas tábuas da sexuação, como S(Ⱥ). Na mítica, a 

união com Deus se produz sem que as almas deixem de ser duas.  

c) O gozo indizível do místico versus o gozo pleno de sentido do psicótico. O gozo 

místico é descrito como enigmático, como revelador do indizível e visa exatamente àquilo que 

escapa à linguagem, S(Ⱥ), limite do saber. Os místicos dão testemunho de uma experiência 

em que as bordas não estão delimitadas. Quinet (2011) recolhe as palavras do abade 

Rousselot, que descrevia o gozo fora do significante dos místicos “mais como uma efusão 

lírica do que uma sistematização lógica” (p. 91). Em outras palavras, falta significante para 

dizer o real. Em outra feita, o delírio místico é experimentado na chave do sentido rígido, 

altamente imaginarizado e sem nenhuma possibilidade de dialetização. Enquanto o gozo 

místico está no campo do nonsense como relata Marguerite Porete: aspiração infinita; sol 

sutilmente oculto (Mariani, 2008, p.180). Maleval, citado por Souza (2008), situa o gozo de 

Schreber plenamente compreendido pelo saber do delírio (p. 111).   

d) A dúvida do místico versus a certeza do psicótico. Este contraste emerge delimitado 

como uma fronteira entre o gozo místico e o delírio psicótico. O gozo místico é da ordem 

daquilo que escapa à significação, ou seja, não há saber sobre ele. Maleval, citado por Souza 

(2008) enfatiza que  

os místicos, ao atingirem o limite da linguagem, ficam em dúvida quanto aos desígnios de Deus em 
relação a eles e se perguntam se não seriam vítimas de uma brincadeira do demônio. Eles chegam até, 
muitas vezes, com grande inquietude, a questionar a existência de Deus (p. 112).  
 
O sentido rígido construído no delírio psicótico, por sua vez, forja uma convicção, 

posicionando o sujeito na ordem da certeza. Ao que Lacan (1964-65/2008) dirá: “aqueles que 

têm certeza, não acreditam, não dão crédito ao Outro, eles têm certeza da coisa, estes são 

psicóticos” (p. 11). 

e) A busca mística versus o forçamento psicótico. Na mística há um querer que deseja 

na atividade do místico. O místico entrevê e busca algo para além de sua circunscrição fálica. 

O seu gozo se situa além: do corpo, do mundo, dos bens... Ressalta-se aqui um movimento 

paradoxal em direção à posição feminina. Destaco o aporte de G. Pommier, citado por Souza 

(2008) sobre a passividade tipicamente feminina:  

a busca ativa da passividade abre assim a vida para uma volta ao espaço do gozo materno. Se há 
inicialmente uma posição passiva (gozo do Outro), depois uma posição ativa (gozo fálico), o retorno a 
uma posição passiva (Outro gozo) é esse terceiro termo que, se define propriamente a feminilidade, nem 
por isso é menos contingente (p. 114).  
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Pensando o gozo místico, o acesso ao Outro gozo exige uma atividade complexa que 

passa muitas vezes por uma vida sacrificial e purgativa. No caso da psicose não existe opção: 

no lugar do ato de desejo surge a pura passividade em que o psicótico é atuado. Forçamento, 

portanto, seria o Outro absoluto encarnado na psicose como imperativo de gozo que imprime 

no sujeito sua ordem de ferro. A diferença entre a busca e o forçamento está no 

posicionamento em relação ao Outro. No que se refere ao Outro barrado do gozo místico 

temos o deleitar-se na busca decidida, ao passo que, o gozo da psicose, passa pela exigência 

do Outro sobre a impossibilidade dela fugir. 

f) O amor místico versus a erotomania divina do psicótico. A concepção lírica do amor 

extático, conforme nos informa Quinet (2011), comporta em si mesma o aniquilamento da 

razão, como demonstra Marguerite Porete quando expressa-se pelo êxtase, ou seja, pela ação 

de estar fora de si, na experiência de Teresa d’Ávila e supõe uma personalidade independente 

da divindade. O amor místico cujo gozo é relativo à falta no Outro [S(Ⱥ)], é requisitado para 

que o gozo em jogo do lado feminino seja suportável na ausência de uma função que o 

legalize. O relato místico de Marguerite Porete põe em relevo o amar. O sujeito simplesmente 

ama e o objeto indefinido é o nada ou o tudo. Souza (2008) destaca ainda que “o objeto não 

tem nome e nem imagem. Logo esse objeto está para além do objeto fantasístico” (p. 115) ao 

passo que na erotomania se deixa entrever as características do amor dualista, violento, 

irracional e antinatural. Nas palavras de Quinet (2011):  

O homem ao amar Deus se transporta para o centro de tudo, ele não tem mais nenhuma outra inclinação 
(...). Não há, portanto, nem lugar para a caridade – o que faz essa concepção acabar indo de encontro ao 
dogma da Igreja (p. 86).  
 
Lacan assevera que, ao contrário do gozo místico, a psicose é um fracasso no que 

concerne à efetivação do que se chama de amor. A erotomania divina criada entre Schreber e 

Deus não lhe permite tratar o gozo divino pelo nome de amor. O postulado que inclui o amor 

– o Outro me ama - não contém a castração. Se a essência do amor é amuro (Lacan, 1972-

73/2008, p. 12), no caso da psicose, a erotomania delimita, enquadra o gozo no lugar do 

Outro, construindo um muro com o amor. Nas palavras seguintes vemos a justaposição entre 

o amor e erotomania:  

(...) longe de fazer barreira entre o real e o sentido, que é a função do amor sob o regime do Nome-do-
Pai, como diz Lacan em Le savoir du Psuchanalyste, trata-se de um amor que os aproxima: cada fato 
comporta o sentido de que o outro ama o sujeito, que ele goza do sujeito com seu amor por ele (Quinet, 
2011, p. 94).  

 
g) O eu do místico versus o eu do psicótico. Os místicos almejam um despojamento do 

eu e de todos os ideais para atingir o Outro gozo. No gozo místico, a comunhão com Deus 

acarreta a perda do nome. A expressão eloquente deste arrebatamento das amarras simbólicas 
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é o êxtase. Os místicos buscam desapegar-se com o objetivo de atingirem o gozo que se situa 

além. Desta forma, o sujeito pode experimentar o gozo místico abrindo mão dos ideais, ou 

seja, das insígnias fálicas, situados no lado masculino e pode escolher perder o mesmo gozo 

afirmando os traços que o distinguem. Neste ponto, fazemos um paralelo com Schreber: ele se 

achava o eleito. No convencimento schrebiano ele era: “O único objeto sobre o qual milagres 

divinos se realizam, sendo assim o ser humano mais notável que até hoje viveu sobre a terra” 

(1911, p. 42). Vemos um eu superinvestido, ou seja, megalomaníaco. Na paranoia, verifica-se 

uma fixação no estádio do narcisismo em que o sujeito toma a si próprio, seu próprio corpo, 

como objeto pulsional. 

h) Deus na mística versus Deus na psicose. Deus na mística e na psicose é localizado 

por Lacan como um semblante suportado pelo gozo feminino. O Deus do místico é correlato 

ao furo do Outro, ao S(Ⱥ), a um vazio que nada pode responder a partir da lógica fálica; por 

isso, nenhum saber sobrevém ao místico quando em êxtase. Deus é mudo no gozo místico. 

Experimentado de maneira apofática. Deus na psicose encarna o Outro absoluto, não-castrado 

e revela-se consistente, substantivado, como ser. É experimentado como aquele que fala, 

manda e exige. 

i) A alma feminina do místico versus o corpo feminino do psicótico. Marguerite 

Porete, citada por Mariani (2012), assim descreve o efeito do gozo feminino na alma mística:  

A alma é um ser que atinge o olhar de Deus, e por quem Deus em troca é visível... A alma é um abismo 
sem fundo em quem Deus se satisfaz, enquanto reciprocamente ela se satisfaz nele. A alma é para Deus 
um caminho livre, onde se lançar até suas últimas profundezas; e Deus é para a alma, em troca, o 
caminho da liberdade, até esse fundo do Ser divino que nada pode tocar senão o fundo da alma. E se 
Deus lhe pertencer inteiramente, ele não lhe satisfaz (p. 88).  

 
A alma enquanto crença sobre a obtenção do olhar de Deus nos remete a expressão de 

Lacan em O Seminário: Livro 20 - Mais Ainda, (1972-73/2008) em que diz: “O barroco é a 

regulação da alma pela escopia corporal” (p. 124). O barroco, enquanto exibição de corpos 

que gozam, permite ao falasser fazer borda, valendo-se da fantasia, para a alma. A alma não é 

vista por Lacan como pensou Aristóteles, como substância do pensamento (p. 119), para 

Lacan, alma é gozo. Diferente da visão pretensamente objetiva, o olhar ou o campo escópico 

para Lacan “revela como a pulsão se faz presente por intermédio desse a mais, em que algo se 

desloca, passa, se transmite” (Almanza, 2014, p. 266). Na inversão que faz do pensamento de 

Aristóteles, que dizia que: o homem pensa com sua alma, enquanto mecanismo de controle do 

corpo; Lacan sinaliza que a substância do pensamento é gozo, não do lado do manche 

(controle fálico) como queria Aristóteles, mas do lado do feminino (Lacan, 1972-73/2008, p. 

118).  
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Algo distinto se encontra no caso Schreber, pois seu corpo era emasculado em 

obediência ao imperativo de gozo do Outro. Sua obrigação de se regalar ao gozo voluptuoso 

de Deus e o gozo da imagem, transexualista, que toma Schreber diante do espelho lhe fazendo 

sentir Deus gozar de seu corpo, (Quinet, 2011, p. 116). No delírio místico psicótico, é o corpo 

que é feminilizado, por empuxo. 

Esta distinção se evidencia pela contribuição de Maleval, citado por Souza (2008), 

segundo o qual, “se o corpo do místico é colocado em destaque, é no trajeto que o leva ao 

despojamento e não há feminilização; não é o corpo do místico que é feminilizado, mas sua 

alma” (p. 118). Com estas distinções localizamos algumas implicações da não-relação sexual 

no que concerne ao gozo místico e ao delírio místico psicótico.  
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4  GOZO FEMININO COMO LITORAL DA FACE DEUS 

 

 

 Neste capítulo prosseguiremos pelo Seminário: Livro 20 - Mais, ainda, (1972-73), 

visando explicitar os câmbios conceituais, no ensino de Lacan, a partir da escrita das 

Fórmulas da Sexuação, suas lógicas e suas modalidades de gozo. Mas o que poderíamos 

inferir como inédito nesta elaboração que vem se formando ao longo dos Seminários 18, 19 e 

20 proferidos por Jaques Lacan? Freud ao adotar o termo sexualidade do paradigma médico 

importa sua semântica tributária das aquisições do discurso universalizante da ciência, que se 

apoia numa determinação anatômica, sobretudo quando esta se verifica geneticamente, 

tendendo falar da complementariedade (Miller, 2017, p. 55). Lacan, por sua vez, ao cunhar o 

termo sexuação produz um deslocamento no sexual. O sexual, desde então, situa a relação 

inconsciente com o gozo experimentada singularmente pelo falasser (Miller, 2017, p. 56). 

Neste ponto, Lacan num movimento diferente do “Retorno a Freud”, evidencia o que se 

convencionou entender na elaboração psicanalítica como ‘Lacan contra Lacan’. Em outras 

palavras, Lacan (1966-73/2003) inaugura com a Matemática e a Conceitografia, de Gottlob 

Frege (p. 457) um momento peculiar em seu ensino para lidar com os impasses do Gozo.  

Maia (2007) cita o comentário de J. A- Miller sobre os ensinos que se interpenetram, 

não podendo ser considerados momentos estanques:  

Sintoma/Sinthoma; verdade/gozo; Desejo/pulsão; Tiquê/automaton; Falta/furo; falta-a-ser/ser; 
sujeito/falasser; fantasia/corpo. Essas oposições se enlaçam fazendo surgir, como ele [Lacan] diz, ‘uma 
outra psicanálise’ em um ‘jogo de duplas’, com a qual Lacan marca seu esforço para ‘pensar o que há 
de impensado em seu próprio discurso’ e que o põe ‘no avesso de seu próprio ensino’ (p. 1-2). 
 
Situar a pesquisa neste momento do ensino de Lacan supõe dialetizar o seu primeiro 

ensino, no qual “a ordem simbólica tinha o Nome-do-Pai como suporte, o pai encarnando a 

figura da lei como tal” (Miller, 2013, p. 23). O declínio do simbólico franqueou a emergência 

do gozo que não mais se estabiliza pelo Nome-do-Pai, mas que numa transposição encontra, 

clinicamente, bordas litorais no sinthoma. Deste modo, adentramos no terreno da psicanálise 

que se convencionou chamar de último ensino de Lacan.  

Importa ressaltar que se Freud escolheu a via do pai para explicar o funcionamento 

psíquico, Lacan agora radicaliza com um novo viés a herança freudiana neste final de seu 

ensino. É o que vamos tentar elucidar nas próximas linhas recuperando, no tocante ao escopo 

desta dissertação, o percurso que permitiu a Lacan formalizar o conceito de gozo.  
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4.1  O Ensino de Jacques Lacan 

 

 

Freud e Lacan não são iguais. Não podem ser tomados, epistemologicamente, como 

uma tautologia. Dunker ao se referir ao específico da elaboração de ambos, assim se expressa:  

Na obra de Freud é possível separar, com razoável precisão, os momentos de teorização 
metapsicológica dos momentos de teorização clínica. O mesmo não se dá em Lacan. Suas considerações 
sobre o método de tratamento e suas ilustrações clínicas combinam-se ao longo da obra com uma 
sequência de debates e incorporações cruzadas de metapsicologia com ciência, filosofia e a arte. Efeito 
deste cruzamento é o que poderíamos chamar migração clínica de conceitos (Dunker, 2007, p. 217).  
 
Como se verá, tal distinção bordejou, a partir de então, esta dissertação. A transmissão 

da psicanálise lacaniana foi sendo apropriada por diferentes teóricos, segundo seus critérios 

próprios. Por isso, fizemos uma escolha ao apresentarmos uma periodização do ensino de 

Lacan. 

Adotarei a periodização feita por J-A. Miller e citada por Castro (2016) em que o 

ensino de Lacan é dividido em três tempos. Os dez primeiros seminários lacanianos marcam o 

primeiro tempo do ensino que representa o retorno a Freud, baseado nas “construções de 

Lévi-Strauss e que pressupunha a autonomia do Simbólico na estrutura (cultural e subjetiva)” 

(Castro, 2016, p. 147). Outra característica enfática, deste primeiro de ensino, é a primazia do 

Outro e do desejo como um dado da estrutura. Castro (2016) salienta que a teoria do 

significante estava subordinada ao Nome-do-Pai indicando que “tratamento do real por meio 

do Simbólico e a correlata primazia do Simbólico sobre os demais registros (I e R)” (p. 147).  

Sobre o segundo tempo no ensino de Lacan, Castro (2016) localiza o seu ápice em O 

Seminário: Livro 16 - De um Outro ao outro (1968-69):  

esse tempo de seu ensino é marcado, não tanto pelo que é comum aos sujeitos (o significante e o Outro), 
e sim pelo que é próprio ao sujeito, pelo que lhe é singular: o objeto a. Enquanto o Outro marca o que é 
de todos (o universal dado pela língua e pela cultura), o objeto a traz a marca do que é singular. O 
singular é, portanto, aquilo que não se formula em termos universais: é o gozo do Um, relacionado por 
Miller ao autismo e à alíngua (lalange), enquanto termos localizados fora do sentido, portanto fora do 
domínio do Outro (p. 148).   
  
Tal elaboração põe em relevo, na verdade, o movimento de transição ao terceiro tempo 

do ensino de Lacan, que tem como dobradiça O Seminário: Livro 20 - Mais, Ainda (1972-73). 

O terceiro tempo do ensino de Lacan surge das elaborações produzidas “a partir do 

Seminário 21(Lacan 1974) e 22 (Lacan, 1974-75), seminários esses construídos por meio de 

inúmeras variações e manejos do nó de borromeu, e dos furos aí localizados – ‘tende a definir 

o real pela exclusão de sentido’” (Castro, 2016, p. 148). Convém aqui ressaltar ainda algumas 

características inéditas da elaboração que se tornaram conhecidas como último Lacan:  
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O último ensino de Lacan – situado por Miller principalmente a partir dos seminários 21 (LACAN, 
1974) e 22 (LACAN, 1974;1975), seminários esses construídos por meio de inúmeras variações e 
manejos do nó de borromeu, e dos furos aí localizados – “tende a definir o real pela exclusão do 
sentido” (MILLER, 2005, p. 12). Chamado por Miller de último ensino, ele é caracterizado 
principalmente pelo movimento de desenlace de Freud e de, assim feito – uma vez desvinculado do 
pensamento e dos significantes do mestre - , Lacan poder considerar a psicanálise como ex-sistente ao 
gozo do sentido, como existindo fora dele. E o recurso que lhe pareceu mais adequado para conter as 
elucubrações sem fim, que tanto caracterizem o gozo sem sentido, foi a topologia dos nós. Essa 
topologia permitia manipular o espaço em suas múltiplas dimensões e formas, indo, por isso mesmo, 
além do espaço euclidiano (reduzido à dupla dimensão) (p. 148) 
 
O inédito que perpassa o último ensino de Lacan é a clínica do enlace e desenlace dos 

registros do Real, Simbólico e Imaginário. O foco desta clínica é o “sistema de atar – ponto de 

Capitonê” (Mattos, 2009). Pode-se também descrever esta clínica através da concepção de  

sinthoma para designar o singular fora da classificação. A noção de sinthoma, com th, desenvolvida por 
Lacan em seu Seminário 22, RSI e também no Seminário 23, O Sintoma, no qual demonstra que o 
sintoma não é só metáfora, mas, também, gozo (Mattos, 2009, s/p). 
 
A retomada da primeira clínica no que tange ao Nome-do-Pai experimenta 

transformações profundas na concepção única do Nome-do-Pai para versões do Pai.  

O NP assim localiza o gozo (extração do objeto a), ele não é somente uma referência significante, mas é 
também interrogado enquanto ele é ao menos um que, de seu lugar de exceção e de modelo, demonstra 
o que ele fez de seu gozo e como ele trata o para além da mãe. Ou seja, a questão da sexualidade, do 
gozo de uma mulher (Mattos, 2009, s/p). 

 
A pluralização dos Nomes-do-Pai proposta por Lacan é apresentada por Mattos na 

operação de (des)enlace deste momento da clínica lacaniana. “O NP (sic), portanto, será, a 

partir dessas elaborações, não mais que um caso distinto de sintoma, um modo de enlaçar os 

registros, podendo haver outros que se equivalem ao NP (sic)” (Mattos, 2009, s/p). Não deixa 

de existir um operador Nome-do-Pai, mas sua pluralização o torna possível em tantas outras 

amarrações subjetivas. 

Depois de distinguir por meio da periodização os tempos do ensino de Lacan cabe 

pensar o sintagma ‘Nome-do-Pai’ (NdP) e a sua redução à topologia na teorização lacaniana.  

Millas (2010) na sua investigação sobre os Nomes-do-Pai introduz assim a questão: “o 

sintagma Nome-do-Pai figura no singular no primeiro ensino de Lacan. Nesse período de sua 

elaboração, o Outro existe, assim como sua garantia” (p. 245). Neste momento está 

acontecendo o retorno a Freud, como se viu acima. A neurose serve de modelo para pensar a 

psicanálise. Lacan está passando do mito à estrutura. 

Jean-Claude Maleval (2009) no seu capítulo sobre a metáfora paterna apresenta o 

passo adiante da elaboração de Lacan do seguinte modo:  

se a função paterna se baseia, como sugere o mito, em uma ausência que deixou seu vestígio no 
significante, tem-se que manifestar necessariamente através de uma representação. Lacan chegará a 
formalizar esta intuição em 1957, em uma sessão do Seminário 4, a relação de Objeto no qual produz a 
montagem da metáfora paterna. (p. 81) 
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O autor detalha a apropriação dos trabalhos de Jakobson sobre “As afasias” que 

provavelmente Lacan teve acesso na época da publicação em 1955. A apropriação da 

distinção das duas principais formas de afasia, feita pelo amigo linguista, entra na sua 

hipótese do ‘inconsciente estruturado como uma linguagem’ e “em 1957, tal distinção permite 

a Lacan relacionar o sintoma e a condensação freudiana com a estrutura da metáfora, 

enquanto que o desejo e o deslocamento parecem participar da estrutura da metonímia” 

(Maleval, 2009, p. 81). 

Maleval (2009) descreve um campo conceitual preparado pelos estudos do objeto 

fetiche e pela análise da fobia do pequeno Hanz. Neste, surge o esquema: objeto fálico com 

função de mediação decisiva entre a mãe e o filho, instaurada pela castração simbólica. 

Maleval (2009) retrata assim o percurso traçado para esta clínica:  

tudo está preparado para que a herança do Pai morto e o procedimento de sua transmissão sejam 
captados mediante uma formalização. Em 19 de junho de 1957, Lacan concebe toda introdução à função 
paterna como algo que para o sujeito é da ordem de uma experiência metafórica (p. 82). 

 
Neste ponto já observamos o princípio da redução atuando na formalização do 

complexo de Édipo a um processo metafórico. Maleval (2009) indica que 

nos anos cinquenta, o Outro lacaniano, herdeiro de um polo da dialética hegeliana, não está centrado 
numa falta. A pesar da referência ao Pai morto, o Nome-do-Pai é concebido inicialmente como o que 
assegura a consistência de um Outro absoluto garantia da verdade (p. 85). 

 
Para delinear o final da formalização, Maleval (2009) sintetiza: “Nesta perspectiva, o 

conjunto formado pelo campo do significante demonstra ser auto-inclusivo: o Outro da 

linguagem contém o outro da lei representado pelo Nome-do-Pai” (p. 85). 

Uma mudança decisiva na concepção do Nome-do-Pai ocorreu na descoberta de uma 

hiância no campo do Outro. Maleval (2009) explica que Lacan ao conceber o inconsciente 

dotado de uma estrutura radical de linguagem assume com Saussurre a compreensão de 

“hiância que há entre o primeiro significante (S1), que representa o sujeito e o segundo (S2), 

suporte do saber” (p. 87). Deste modo, pode-se dizer que a incompletude é um fato de 

estrutura. Millas (2009, p. 245) situa este momento da formalização no Seminário: Livro 10 - 

A angústia, em que aparece “o objeto a, o que subsiste como 'resto irredutível à simbolização'. 

O Outro como tal é afetado por uma falta estrutural. Cessando de ser a garantia da 

consistência do Outro, o Nome-do-pai assume doravante a ausência de garantia significante 

no que concerne ao gozo”. 

Da clínica da psicose e de sua possível estabilização tem-se agora a foraclusão no 

Nome-do-Pai. Este pode ser substituído por uma função. A partir de então, Millas (2009) põe 

a manifesto “uma disfunção entre o simbólico e o real. A psicose evidencia o fracasso da 
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função de semblante do Nome do Pai, permitindo constatar que não há saber no real. O que 

há, sim, é um saber no real que permanece inacessível” (p. 246). 

Um aspecto importante ressaltado por Millas (2009, p. 246), em Scilicet, é que a figura 

do pai adquire uma função operatória no tratamento. O analista determina sua posição a partir 

da falha no saber que o semblante Nome-do-Pai encobre. Nesta perspectiva, e uma vez que o 

amor de transferência condiciona o ajustamento do sintoma analítico, a manobra do analista 

consiste em fazer acreditar no sintoma.  

Como último aspecto da formalização de Lacan, Millas (2009), extrai do Seminário: 

Livro 23 – o sinthoma (1975-76), a compreensão de “real como não articulado ao saber e 

excluído do sentido. Um real sem lei, que faz do Nome-do-Pai um artifício a ser utilizado” (p. 

246).  

Percebe-se então uma redução conceitual, que (Tarrab, 2010) ensina a ler como um 

princípio ao longo da obra, quando neste último ensino de Lacan, o real como furo no 

Simbólico e insurgência no Imaginário fragilizam os modos de regulação do gozo 

evidenciando o sintoma psicótico como um modelo generalizado na constituição do sujeito. 

 

 

4.2  Da satisfação ao gozo no ensino lacaniano 

 

 

Há gozo. E tal constatação para a psicanálise é uma noção complexa por estar situada 

na junção-disjunção da linguagem com o corpo do falasser. O termo introduzido por Lacan 

depura a utilização freudiana de Befriedigung (satisfação). Em boa medida, o termo 

Jouissance (gozo), em sua acepção ligada à semântica medieval Joy, que nos poemas corteses 

designava a satisfação sexual cumprida, e o termo jurídico usufruto compõem aquilo de que 

se está aproximando (Lacan, 1972-73/2008, p. 10). O gozo traz uma mescla de satisfação e 

usufruto: podemos gozar de nossos meios, com a condição de não gastá-los demais (Lacan, 

1972-73/2008, p. 11).  

A questão da satisfação não basta para falar do gozo. A filosofia se deu por satisfeita 

em Platão e Aristóteles no que se refere às indagações sobre a variabilidade do que parece 

agradável ou desagradável e os labirintos percorridos pelo prazer e dor. Saber distinguir um 

prazer que causa dor pode permitir aceder a um prazer maior e mais durável. Deste modo 

surge, o que cada filosofia como ética, define à sua maneira, como o x da questão: saber 
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orientar-se para o Bem. Chemama (1998) localiza a questão da satisfação no fundamento do 

que se pode chamar uma sabedoria. Mas, a psicanálise se equivaleria à sabedoria? 

Importa constatar esta referência para se dar conta da escolha freudiana em relação a 

uma Weltanchuung e da suspensão lacaniana do Bem em detrimento do desejo, em O 

Seminário: Livro 7 - A Ética da psicanálise (1959/1960). Dito de outra maneira, a psicanálise 

não faz uma sabedoria, seu ponto de partida é a clínica. Freud na repetição dos sonhos 

traumáticos de guerra “funda em 1900 sua teoria da interpretação dos sonhos na satisfação de 

um desejo inconsciente” (Chemama, 1998, p. 194). 

Para a psicanálise a questão complexa sobre a satisfação recai, em particular, em sua 

relação com a sexualidade. O gozo se opõe ao prazer. O prazer, para Freud, seria a diminuição 

da tensão do aparelho psíquico ao nível mínimo. E, é aí, que se indaga: é possível um prazer 

puro na experiência humana, dado que seus desejos, prazeres e desprazeres estão capturados 

pela cadeia significante da qual dependem a linguagem e da qual “a ideia de simples descarga 

é uma caricatura, na medida em que o reclamado radicalmente para a satisfação é o sentido” 

(Chemama, 1998, p. 192). Tal captura para a ciência seria o modelo do arco-reflexo. 

A discussão, aludida acima, parece ser o que Freud menciona ao destacar o episódio 

da brincadeira de seu neto no “fort-da”. O gozo é a coisa ‘assassinada’ pelo significante. O 

texto freudiano de 1920, Além do princípio do prazer, traz o jogo em que uma criança faz 

aparecer e desaparecer um carretel: o jogo, assim inventado, no ritmo desta oposição de 

fonemas – “fort – da” – simboliza a desaparição e o retorno de sua mãe. Um modo de lidar 

com a angústia de perda. “É o laço da oposição de duas sílabas da linguagem com a repetição 

da perda e a aparição do objeto desejado, dor e prazer, o que pode definir o gozo” (Chemama, 

1998, p. 194). 

Freud, ainda no texto de 1920, localiza o gozo no “entre” que satisfaria a pulsão de 

vida e de morte. Lacan nos arrasta para um outro território em que quer discutir a relação do 

sujeito com o gozo. Lacan (1960), em Subversão do sujeito e dialética do desejo no 

inconsciente freudiano, instaura uma inversão na perspectiva habitual em que se via as 

relações entre o sujeito e o objeto. Relendo as propriedades da pulsão quanto a finalidade, 

objeto, impulso e fonte, a perspectiva filosófica de que o gozo advém do ideal alcançado cai e 

a postulação lacaniana faz emergir o sujeito não como uma essência, nem substância, mas 

como um lugar. Numa formulação de 1964, Lacan (1964-65/2008,) assim se expressa “O 

sujeito é um aparelho. Esse aparelho é algo de lacunar, e é na lacuna que o sujeito instaura a 

função de um certo objeto, enquanto objeto perdido. É o estatuto do objeto a enquanto 

presente na pulsão” (p. 181). Foi necessário nos atermos a esta mudança introduzida por 
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Lacan, pois o gozo articulado com o significante que falta no Outro [S(Ⱥ)] se localiza nesta 

subversão do sujeito. 

O que se pode ver é que a linguagem mesma não está marcada por uma positividade 

substancial, mas por uma falta-a-ser, distinto de uma plenitude de ser. “A matéria do gozo não 

é outra coisa que a textura da linguagem e que se o gozo faz definhar o ser, é porque não lhe 

dá substância esperada e não faz do ser mais que um efeito da língua, do dito” (Chemama, 

1998, p. 195). 

Nesta subversão, iniciada por Lacan, deduzimos que se o gozo fosse uma relação ou 

uma relação possível com o ser, o Outro seria consistente: se confundiria com o Deus de 

Empédocles (Lacan, 1971-72/2012, p. 95) e a relação com o semelhante estaria garantida por 

ele. Chemana (1998) desdobra esta relação do gozo com este Outro não representável, 

enquanto lugar na cadeia significante, assim diz que, este lugar: 

é tomado como o de Deus ou o de alguma figura real substantivada e a articulação do desejo e sua 
satisfação se pensa, em uma relação tal com esse grande Outro que não se pode pensar o gozo sem 
pensá-lo como gozo do Outro, como o que faz o Outro gozar, que toma consistência subjetiva e por sua 
vez como aquilo de que gozo (p. 193).    
 
Entretanto, para o falasser não há Outro do Outro, nem garantia nem enunciado sobre 

a verdade nesta não-relação do gozo que enceta o S(Ⱥ). 

Miller (2012) elabora o sintagma “Há gozo”, e assim distingue um paradigma 

específico no que concerne a doutrina do gozo no ensino de Lacan. Para Miller (2012) a 

reinvenção feita por Lacan não estaria no axioma a relação sexual não existe. Mas, no Há 

gozo. Trata-se de “um retorno à Coisa, como também a tentativa extrema de reduzir a Coisa a 

esse objeto a finalmente tão manejável” (Miller, 2012, p. 41). Em outras palavras, o gozo está 

estritamente relacionado ao corpo vivo. De tal maneira que Lacan (1972-73/2008) postula o 

lugar da experiência analítica no que chamou de substância do corpo, ou seja,  

com a condição de que ela se defina apenas como aquilo de que se goza. Propriedade do corpo vivo, 
sem dúvida, mas nós não sabemos o que é estar vivo, senão apenas isto, que um corpo, isso se goza. 
Isso só se goza por corporizá-lo de maneira significante (p. 29). 
 
O gozo requer o corpo, mas “a realidade é abordada com os aparelhos de gozo [...]: 

aparelho, não há outro senão a linguagem” (Lacan, 1972-73/2008, p. 127). Cossi (2016) 

desenvolve este dizer lacaniano assim: “gozar leva em conta o corpo e suas diferentes zonas 

erógenas, assim como a maquinaria simbólica, o que permite que o gozo também esteja no 

coração da repetição do sintoma e convoque fantasias” (p. 195). Decorre daí que estão em 

jogo os três registros da realidade psíquica: Real, Simbólico e Imaginário. Tal abordagem se 

verifica mais ainda, quando Lacan afirma que só há gozo no corpo a corpo e só se goza tendo 
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o corpo do outro como meio – goza-se em ser gozado, inclusive (Lacan 1972-73/2008, p. 

136). 

Importa destacar a transição, na obra lacaniana, do gozo que advém do significante e o 

gozo que advém do resto pulsional. No primeiro marco temos “O significante é a causa do 

gozo” (Lacan, 1972-73/2008, p. 30) e no segundo marco temos “o gozo não conhece o Outro 

senão através desse resto, a” (Lacan, 1972-73/2008, p. 192). De um lado está o simbólico e o 

linguístico, de outro, o real e o topológico: goza-se em um lugar, no furo. Lacan (1972-

73/2008) fala do significante como o que “causa e como aquilo que faz alto ao gozo” (p. 30). 

Outro ponto relevante nesta transição que já foi discutida nesta dissertação, mas que se 

pode citar em lugar mais propício é que Lacan (1972-73/2008) introduz o ser da significância 

(p. 77) em substituição à ideia de ser, prevista pela tradição filosófica e um suposto gozo 

ligado ao Ser supremo, Deus. O ser que a psicanálise (re)conhece é o ser falante ou falasser 

que, como tal é marcado por uma pura perda (Lacan, 1972-73/2008, p. 92) com a participação 

do objeto a. 

“O pensamento é gozo” (Lacan, 1972-73/2008, p. 77). Esta vertente em O Seminário 

20, leva Lacan a discutir no capítulo VI - “Sobre Deus e o gozo d’Ⱥ mulher e no capítulo IX - 

“Do barroco” sobre o que seria uma versão linguística das asserções freudianas acerca da 

ideia de Deus no psiquismo humano. Assim diz no capítulo VI: “o primeiro ser de que temos 

mesmo o sentimento, é nosso ser, e tudo que é para o bem do nosso ser será, por isso gozo do 

ser supremo” (p. 77). E no capítulo IX, Lacan (1972-73/2008) evidencia que a articulação que 

constituía linguagem e um gozo, que se revela ser a substância do pensamento, parece mais 

próxima da ciência tradicional: “Esse gozo é o que faz com que Deus seja o ser supremo e que 

esse ser supremo não possa, Aristóteles dixit, ser outra coisa senão o lugar de onde se sabe 

qual é o bem de todos os outros” (p. 119). 

Se nas citações acima Lacan considera o ser supremo, num certo deslocamento quanto 

a teorização freudiana, ao elaborar o gozo feminino e sua relação com o significante que falta 

ao Outro S(Ⱥ), encontramos seu aporte. Detenhámo-nos no Outro, portanto. Num primeiro 

momento, Lacan (1972-73/2008) menciona o Outro enquanto lugar da verdade, como o 

“único lugar, embora irredutível”, que se possa dar ao termo ser divino, Deus. “Deus seria 

propriamente o lugar onde se produz o deus-ser - o deuzer - o dizer”, segundo o jogo 

associativo de Lacan (p. 51). Na sequência Lacan (1972-73/2008) diz: “(...) por um nada, o 

dizer faz Deus ser” (p. 51). E aí emerge a complexidade que somente o feminino na sua 

característica não-representável pode servir ao analítico no que se refere à clínica do gozo 

feminino em articulação com o discurso religioso.  
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Bassols (2017a), comentando a não-relação entre Aquiles e a tartaruga, aponta a 

religião como ‘o sonho do gozo do Outro’. Para Bassols (2017a) não é seguro que deixemos 

de ser religiosos cada vez que sonhamos com o dia do gozo do Outro porque este dia pode ser 

qualquer um, desde que a contingência o faça emergir como real (p. 24).   

O estado da questão permite pensar que o gozo que suporta a face do Outro sem barrá-

lo, dando-lhe consistência ou representações falicizantes equivaleria a uma tentativa de fazer 

o Um da religião. Em contrapartida, poder-se-ia lograr um suporte do feminino para a outra 

face do Outro, barrando-o (Ⱥ), consentindo com sua inconsistência, abrindo mão da pretensa 

captura dos significantes que esvaziam a ex-sistência. Gozo, portanto, capaz de produzir 

sinthoma. 

Miller (2012) esclarece que o que ele chama de paradigma da não-relação coloca a 

psicanálise numa direção que implica uma disjunção entre o gozo e o Outro. Isso, segundo 

ele, “faz aparecer o Outro do Outro sob a forma do Um” (p. 42). Nos anos 70, Lacan elabora, 

com as especificidades do gozo feminino, o Outro da não-relação sexual. Lacan, no 

Seminário: Livro 19 - Ou Pior (1971-72/2012), elabora, na esteira do traço unário, o campo 

do uniano como “o que só existe ao não-ser” (p.131). Uma retomada do diálogo de 

Parmênides que permite a Lacan um deslocamento crasso da ontologia para a henologia25. O 

Um, destituído de toda metafísica, está ligado ao Real (Lacan, 1971-72/2012, p. 139).  

Lacan, segundo Miller (2012, p. 42), pôde acentuar o Um, na medida em que o Um é o 

verdadeiro Outro do Outro. No Seminário: Livro 19 – ...Ou pior, Lacan (1971-72/2012) se 

pergunta sobre o que vem a ser o Outro. O desvelo o fez chegar ao Um e suas faces, algo 

relevante para esta pesquisa em que se interroga sobre uma face do Outro, a face Deus, como 

suportada pelo gozo feminino, a saber: “se há uma coisa que tem faces a ponto de elas se 

fazerem não inúmeras, mas singularmente divergentes, é justamente o Um” (p. 117).  

Explicitando o percurso, numa escrita matemizada, nos diz que o gozo nos conduz a Um-

totalmente-só, separado do Outro. 

Tal perspectiva demonstra que Lacan, no Seminário 20, se ocupa do gozo sem o 

Outro, ou seja, tudo o que é do gozo é gozo Uno. Se tomarmos o título do estabelecimento do 

referido Seminário, no original, Encore (Mais, ainda), podemos observar a homofonia En-

corps (Um-corpo).   

                                                            
 

25 Henologia é o termo extraído dos diálogos de Parmênides e introduzido por Lacan para transmitir que o que 
conta, na prática da psicanálise, não concerne ao ser nem à falta-a-ser, próprias da lógica do significante, 
mas ao problema da existência do Um de gozo. 
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Miller (2012) propõe um percurso, no ensino de Lacan, que ele denominou como 

doutrina do gozo: uma passagem do gozo imaginário ao gozo que se abstém do Outro. Não se 

trata de um corte temporal ou que privilegie um ou outro Seminário, mas uma elaboração 

crítica sobre as relações entre significante e gozo, descrita em seis paradigmas. Nestes 

paradigmas, ora inferimos o gozo que tem como referente o Outro, ora, inferimos o gozo que 

se inscreve no campo do Outro que não existe. Se os dois primeiros paradigmas ligam o gozo 

ao simbólico, o terceiro traz uma disjunção. O quarto e o quinto paradigma mostram uma 

nova aliança entre gozo e simbólico que chega às raias do seu limite. Contudo, no sexto 

paradigma, Lacan elabora o gozo predominantemente pela via da não-relação evidenciando “a 

disjunção do significante e do significado, a disjunção do gozo e do Outro, a disjunção do 

homem e da mulher sob a forma de: ‘A relação sexual não existe’” (Miller, 2012, p. 39). O 

percurso pelos paradigmas é uma apresentação discursiva da tábua da sexuação que condensa 

pela matemização os modos de gozo disseminados no percurso do ensino de Lacan.  

Os termos ditos transcendentais, no dizer de Miller (2012, p. 39), que remetem a 

conjunção como Outro, o Nome do Pai, o Falo são depostos em detrimento de uma 

pragmática. Deste modo, observa-se a passagem basilar do império da estrutura para o 

império da não-relação. No primeiro império vigora a articulação S1 –S2, com efeitos de 

significado; o Outro é tomado como aquele que prescreveria as condições de toda experiência; 

a metáfora paterna, articulação nodal do Édipo freudiano. No segundo império notamos um 

questionamento sobre a pertinência sobre operar sobre o gozo a partir da fala, a partir do 

sentido. Deslocamento do Outro para o Um. Em outras palavras, o Um é o verdadeiro Outro 

do Outro. O ponto de partida é o gozo. Miller (2012) diz: tratar-se de “um retorno à Coisa, 

como também a tentativa extrema de reduzir a Coisa a esse objeto pequeno a finalmente tão 

manejável” (p. 41). Desde então, há gozo. Trata-se do gozo que conduz a um-totalmente só 

separado do Outro.  

 Se Lacan, no início de seus Seminários, situa o gozo no registro do imaginário, 

agora no Seminário: Livro 20 - Mais, ainda ele o declina, no real, como gozo Uno, ou seja, o 

gozo que não está referendado ao Outro. Lacan destitui qualquer idealismo atribuído ao lugar 

do gozo. Numa referência aos cínicos, Miller (2012) estabelece, no sexto paradigma do gozo, 

que quem goza é o corpo próprio. “Todo gozo efetivo, todo gozo material é gozo Uno, quer 

dizer, gozo do corpo próprio” (p. 44). E, de modo categórico, ele diz: seja qual for o meio é o 

corpo próprio que goza. 

Miller (2012) menciona outra versão do gozo Uno, desdobrada por Lacan, é o gozo 

enquanto especialmente concentrado sobre a parte fálica do corpo. Já não mais a dialética do 
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significante e o gozo, mas neste momento, a dialética entre o gozo do corpo próprio e o gozo 

fálico, quer dizer, especializado. O gozo fálico é uma outra figura do gozo Uno, do gozo do 

Um. Tal figura do gozo é definida por Lacan como o gozo do idiota, do solitário, um gozo que 

se estabelece na não-relação com o outro. Por isso, Lacan o chama o gozo masturbatório.  

Uma terceira figura do gozo do Um é o gozo da fala. Ainda que se pense a fala, num 

dado momento do ensino de Lacan, em conexão com o Outro enquanto fala endereçada, fala 

de comunicação. Neste novo paradigma Lacan diz de uma fala isolada do Outro, figura do 

Gozo Uno. Nas palavras de Miller: “a fala é gozo, ela não é comunicação com o Outro por 

sua fase essencial. É o blábláblá, ou seja, uma fala que não visa reconhecimento, a 

compreensão, ela não passa de uma modalidade do gozo Uno” (Miller, 2012, 45). Lacan 

chega a subverter a semântica da sublimação que originalmente em Freud implica o Outro. 

Lacan vai explorar a conexão entre a sublimação e o reconhecimento pelo Outro e ali deflagra 

a tentativa empreendida pelo o gozo de fazer Um. A teorização freudiana apresentou a 

sublimação se realizando na satisfação do Outro. Lacan, é interpretado em O Seminário: Livro 

20 – Mais, ainda (1972-73), como aquele que: “nos dá uma versão da sublimação que não 

implica o Outro e que é a própria saída da fala do gozo, da fala solitária. Quando o corpo 

falante está completamente só no divã sublima o tempo todo, com toda força” (Miller, 2012, 

p. 46). No Seminário: Livro 23, O sinthoma (1975-76/2005), Lacan enxerga na sublimação 

artística de Joyce uma maneira de destruir a totalização dos sentidos (epifanias). Então, a 

sublimação tem seu lugar no gozo Uno. É um gozo sem o Outro. 

Esta elaboração tem como escopo problematizar o que se distingue como gozo do 

Outro. Se o gozo Uno, solitário e autista é fundamentalmente assexuado, o gozo do Outro 

“trata-se do gozo sexual, do gozo de um Outro corpo diferentemente sexuado” (Miller, 2012, 

p. 46). 

Miller (2012) ao localizar o gozo na não-relação esclarece algo desta distinção:  

A relação sexual não existe, quer dizer, que o gozo provém, como tal do regime do Um, que ele é o 
gozo Uno, ao passo que o gozo sexual, o gozo do corpo do Outro sexo, possui esse privilégio de ser 
especificado por um impasse, quer dizer, por uma disjunção e por uma não-relação (p. 47). 
 
O gozo do Um, localizado nesta ordem originária, estrutural, está restrito a um a priori 

da não-relação com o Outro. Lacan chega a escrevê-lo na lógica da necessidade como o “que 

não cessa de se escrever e se apresenta, portanto, como uma necessidade que se impõe a tudo 

o que é, a tudo o que se manifesta, aos fenômenos” (Miller, 2012, p. 47). Já o gozo sexual 

tangencia o limite deste conceito de estrutura, pois “no gozo sexual do Outro como sexuado, 
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porque existe aí uma relação voltada para a contingência, para o encontro, uma relação 

subtraída da necessidade” (Miller, 2012, p. 47). 

Miller põe em relevo que a “estrutura comporta furos e, neles, há lugar para a 

invenção, para algo de novo, para os conectores que não estão ali desde sempre” (Miller, 

2012, p. 48). Este é o viés da sexuação quando se refere às modalidades de gozo. 

 

 

4.3  O gozo fálico e o gozo feminino 

 

 

A parte inferior da tábua da sexuação formalizada por Lacan matemiza as modalidades 

do gozo: do lado esquerdo no dêixico homem, o gozo fálico e do lado direito, no dêixico 

mulher, o gozo feminino. Para além da anatomia, não é sem importância dizer, o falasser tem 

relações diferentes com o falo e a castração. 

Circunscrito por uma lógica de totalidade e completude o lado esquerdo, por meio do 

representante $ estabelece relação de causa com o objeto a no lado direito. Ⱥ mulher (La 

femme) por sua vez, estabelece uma relação de causa com o significante fálico enquanto causa 

de gozo, mas também estabelece relação com S (Ⱥ) dando especificidade a seu modo singular 

de gozar. O gozo feminino por sua especificidade de se inscrever fora da função fálica enoda 

o gozo com a linguagem. A elaboração da tábua da sexuação, enquanto condensação de 

outros momentos do ensino de Lacan, em “Subversão do sujeito e dialética do desejo no 

inconsciente freudiano” salienta, ainda que de modo incipiente, o gozo feminino na sua 

relação com o S(Ⱥ). 

O Outro não é simplesmente esse lugar no qual a verdade balbucia. Merece representar aquilo com o 
qual a mulher forçosamente tem relação (...) por ser radicalmente Outra na relação sexual, respeito do 
que pode dizer do inconsciente, a mulher é o que tem relação com esse Outro (Lacan, 1972-73/2008, p. 
87). 
 
A alteridade feminina, como se verá adiante, é um outro estatuto do Outro explicitado 

por Lacan a partir do campo da lógica. A tábua da sexuação, por meio das fórmulas e da 

matemização dos modos de gozo, não pretende reestabelecer uma dualidade que funcione por 

pares de opostos, pelo contrário, é disso que Lacan quer fugir quando recorre aos termos gozo 

fálico e gozo feminino. Recorrer à lógica permite a Lacan, distinguir o que as marcas 

históricas do binarismo de gênero comportam, além de lhe fornecer um meio de conceber a 

diferença para além daquela intrínseca a esse mesmo dualismo. 
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A lógica Aristotélica revisada pela lógica modal do matemático e filósofo alemão 

Gottlob Frege (Cf. Grasseli, 2008, pp.19-36) oferece a Lacan uma superação da lógica binária 

e universalizante e a diferença sexual, depois da invenção do não todo, é localizada no modo 

de gozo.  

Lacan (1971-72/2012) verifica em O Seminário: Livro 19 - ...Ou Pior, que resta algo 

inapreensível nas articulações lógicas e nesta hiância designa o real (p. 39). O real se afirma 

nos impasses intrínsecos à lógica. “O real pode se definir como o impossível, é como ele se 

revela no assentamento do discurso lógico. [...] ele é o paradigma do que questiona o que 

pode sair da linguagem” (Lacan, 1971-72/2012, p. 40). Lacan está fundamentando o que 

formalizará em O Seminário: Livro 20 – Mais, ainda (1972-73). Nesta incursão feita à lógica, 

há uma demonstração de Cossi (2016) que se soma à investigação desta pesquisa “em direção 

do que a exploração do inconsciente revela, ou seja, que não há simbolismo sexual universal, 

tal como Jung pregava, mas castração rigorosamente fundamental naquilo que não instaura, 

mas impossibilita o enunciado da bipolaridade sexual como tal” (p. 221). 

Com rigor diferenciado dos seminários anteriores o tema dos parceiros do homem e da 

mulher se estabelece no inferior da tábua da sexuação. O homem só se liga ao objeto a 

enquanto este é incluído em seu fantasma.  

O objeto, que se coloca no lugar daquilo que, do Outro, não poderia ser percebido. É na medida em que 
objeto a desempenha em algum lugar e de um ponto de partida, de um só, o do homem, o papel do que 
vem no lugar do parceiro faltante, que se constitui aquilo que costumamos ver surgir no lugar do Real, 
ou seja, o fantasma (Lacan, 1972-73/2008, p. 138) 
 
No capítulo X, intitulado Rodinhas de Barbantes, Lacan interroga sua plateia sobre o 

que é o objeto a. Ele enuncia que “O objeto a não é nenhum ser. O objeto a é aquilo que supõe 

de vazio um pedido” (Lacan, 1972-73/2008, p. 134). E ao localizar este objeto como aquilo 

que vem em substituição ou como suporte no Outro esclarece “o objeto a pode ser dito, como 

indica seu nome, a-sexuado. O Outro só se apresenta para o sujeito numa forma a-sexuada. 

Tudo que foi suporte, suporte-substituto, substituto do Outro na forma do objeto do desejo, é 

a-sexuado” (Lacan, 1972-73/2008, p. 135). 

Lendo o matema da sexuação temos: do lado esquerdo, a mulher é tomada como 

objeto na fantasia do homem, do direito ela busca o falo do lado do homem. Mas, ao mesmo 

tempo, a mulher acessa o significante que falta ao Outro e, neste processo, alcança um gozo 

suplementar. Importa dizer que trata-se de um gozo suplementar e não complementar ao falo 

– estamos no terreno do gozo além do prescrito pelo falo, onde justamente Lacan havia 

indicado que deveríamos buscar a diferença entre homem e mulher. 
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Na esteira da diferença sexual, Lacan (1972-73/2008) enfatiza que a disposição do 

sujeito ($), do lado esquerdo, não se deu como forma de dar prevalência ao homem  

desse homem que, certamente não para privilegiá-lo, de modo algum, eu inscrevi aqui com $ e com esse 
ɸ que o sustenta com significante [...], esse $ nunca tem de lidar, enquanto parceiro, senão com esse a 
inscrito, como tal, do outro lado da barra (p. 169). 
 
Do lado da mulher, encontra-se a “diferença radical do que se produz do outro lado” 

(Lacan 1972-73/2008, p. 138), em outras palavras, as coisas se passam de outra maneira. A Ⱥ 

mulher (La Femme) não acessa o objeto a, é o homem que vai buscá-lo do lado dela. Ⱥ 

mulher se relaciona com esse S(Ⱥ): esse Outro, onde se inscreveriam todos os significantes, 

na verdade não é esse, é Outro. Esta ênfase denota o novo estatuto do Outro no último ensino: 

lugar de modos de gozo para-além do falo (ɸ). 

A mulher tem relação com o “significante desse Outro, na medida em que como 

Outro, ele só pode permanecer sempre Outro” (Lacan, 1972-73/2008, p. 170). Sobre esta 

radicalidade do Outro, Cossi (2016) elabora, “não há Outro do Outro, mas é possível conceber 

um significante justamente desse Outro barrado: significante da falta de significante”, cujo 

acesso pode proporcionar em gozo suplementar – mas não só ou não toda, já que também 

aciona o ɸ.  Portanto, há uma incompatibilidade lógica entre gozo feminino e gozo fálico que 

impossibilita a complementariedade homem (todo ɸ) -mulher (não-toda ɸ). 

Contudo, faz-se mister uma diferenciação relevante para esta dissertação, ainda que 

Freud não utilize, com rigor, feminino e feminilidade, me parece importante bordejar estes 

termos. Bassols (2017b) assim diz: “O feminino aparece em Freud como essa “terra 

incógnita”, sem representação, lugar inexplorado e inexplorável com os instrumentos 

cartográficos da lógica fálica ou edípica” (p. 4). 

Frente a toda uma tradição epistemológica que desemboca no cientificismo vigente na 

atualidade, Lacan se apropria, de Alexandre Koyré (1948), em seu artigo “Do mundo do 

aproximadamente ao universo da precisão”, de noções contrastantes com o discurso da 

ciência que contribuem para a elaboração do gozo feminino. Desde então, segundo Bassols 

(2017a) o gozo feminino comporta “em todas as partes uma margem de imprecisão, um jogo 

de mais ou menos e de aproximadamente” (p. 86). O Outro gozo, pode-se acrescentar:  

escapa a esta quantificação, do que sucede no universo do mais ou menos, sem uma medida exata que 
possa dizer-nos nada, por outra parte, de sua verdade para o sujeito. Sempre há uma variável não 
mensurável em cada sujeito, a variável do que chamamos “gozo”, o que não impedirá por outra parte 
que possamos falar, isso sim, de uma cifra do gozo (Bassols, 2017, p. 86). 

 
De modo primoroso, Bassols permite pensar com esta elaboração acima o que 

permitirá articular Deus, gozo feminino e real: uma variável não mensurável em cada sujeito. 

Os seres falantes em modo de gozo não-todo buscam encontrar uma nova relação com o 
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significante ou mesmo a produção de um novo significante como suplência. Bassols (2017a) 

caracteriza o gozo feminino e o inconsciente em articulação com o mais ou menos e o 

aproximadamente. Sobre o primeiro, o gozo feminino, diz: “O espaço da feminilidade, do 

gozo feminino, tal como Freud descobrira em sua própria experiência, e justamente este 

espaço Outro que escapa à medida fálica e à lógica binária do significante, do 1 e do 0” (p. 

87). E sobre o segundo, o inconsciente, elabora:  

Na perspectiva lacaniana (...) o inconsciente é sempre feminino. (....) Lacan retoma esta lógica freudiana 
e poderíamos por em tensão o inconsciente como Outro do lado feminino e a libido ordenada pelo 
significante do falo do lado masculino. O inconsciente freudiano escapa a toda a medida, a toda 
quantificação possível, é o discurso do Outro por excelência. Da mesma maneira segundo Lacan, a 
mulher é outra para o homem como o é para si mesma (Bassols, 2017a, p. 88). 

 
Há indagações que podem ser desdobradas sobre a alteridade feminina nos seminários 

de Lacan. Todavia, depois do excurso sobre a sexuação do falasser segundo os seus modos de 

gozo, importa que se discorra sobre o que pode a lógica do não-todo em relação ao Outro. 

 

 

4.4  A Lógica não-toda aponta para litoral 

 

 

A lógica não-toda, típica do feminino, aponta para a condição litoral experimentada 

por uma parcela dos sujeitos falantes. O sufixo feminino para designar este modo de gozo não 

se liga ou se restringe ao dêixico apresentado no andar superior da tábua.  Tal lógica que 

surge da invenção de Lacan, das apropriações e importações de Aristóteles e Frege, só é 

possível no regime do gozo decorrente da tábua da sexuação enquanto política do saber-

fazer26. Assim demonstra Lacan a diferenciação sexual após explicitar pelas fórmulas da 

sexuação que a função fálica vale para ambos os parceiros. Nas palavras de Lacan (1971-

72/2012): 

Entre o que funda simbolicamente a função argumental dos termos o homem e a mulher, persiste a 
hiância da indeterminação de sua relação comum ao gozo. Não é a partir da mesma ordem que eles se 
definem em relação à ela [a função fálica] (p. 44). 
 

                                                            
 

26 Savoir-y-faire é uma expressão utilizada por Lacan para se distinguir do Saber fazer do artesão (mestria); do 
fazer grego que imprime uma forma ideal à realidade material mediante forçamento; e da modelização 
característica do funcionamento da ciência. Lacan enuncia que o falasser, no final de análise, inventará um 
savoir-y-faire com o sinthoma. Trata-se de uma insondável decisão ou de algo que se revela à experiência do 
falasser para habitar seu corpo e se virar com o real do gozo. Tal política da psicanálise, portanto, depende 
do real. 
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Ao recorrer à lógica e à matemática, Lacan pode escrever , o falo sendo tomado 

como uma função e não um vértice de atribuições para os dêixicos homem e mulher, que 

mesmo em relação ao falo, não passam de semblantes. Usar esta impostação significa dizer 

que se está para além das equivalências homem = agressivo e mulher = sensível. Cossi (2016) 

ressalta que desde o Seminário 18, De um discurso que não fosse semblante (1971), Lacan 

caracteriza a modalidade de funcionamento específico da posição feminina com respeito a 

função fálica, que posteriormente se verá como “lógica do não-todo” nos dois seminários 

subsequentes. 

Cossi (2016) enfatiza que não é sem razão que dizemos lógica do não-todo, pois é na 

articulação dos campos do todo fálico e para além dele, que se encontra uma possibilidade de 

captar o gozo feminino. Nas suas palavras Cossi (2016) temos que:  

na sexuação lacaniana, destaca-se com clareza a tensão entre desejo e gozo, entre operadores lógicos 
como ‘totalidade’ e ‘unidade’, ‘universal’ e ‘existencial’. A prescrição da diferenciação homem/mulher 
leva em conta um instrumento conceitual, o gozo, que não pode ser totalmente abarcado por 
instrumentos simbólicos ou performáticos da linguagem, mas pode ser escrito – temos uma escrita 
lógica a partir do qual o aforismo “não há relação sexual” será encarado (p. 161). 
 
Uma vez constatado isso na parte superior da tábua, faz-se mister dar-se conta do 

inédito da diferenciação que Lacan (1971-72/2012) propõe na parte inferior: 

Revela o fato de que a função fálica domina igualmente os dois parceiros, isto, no entanto, não os torna 
diferentes, persiste o fato de que é primeiro em outro lugar que devemos procurar a diferença. E é nisso 
que as fórmulas escritas no quadro merecem ser interrogadas nas duas vertentes, opondo-se a vertente 
esquerda à vertente da direita, opondo-se o nível superior ao nível inferior (p. 98-99). 
 
Cossi (2016) diz que a seu ver, Lacan põe em relevo que a sexuação é principalmente 

o que leva um lado a não ter acesso ao outro o que o ocupa. E explicita “O gozo fálico é 

obstáculo pelo qual o homem não consegue, eu diria, gozar do corpo da mulher, precisamente 

porque aquilo de que ele goza é desse gozo, o do órgão” (Lacan, 1972-73/2008, p. 14). O 

homem não alcança a mulher porque a experiência do gozo que lhe cabe o impede. Por outro 

lado, recordo com Bassols (2017) o parágrafo de Lacan (1958/1998), em Diretrizes para um 

congresso sobre a sexualidade feminina, onde escrevia: “O homem serve aqui de conector 

para que a mulher se torne esse Outro para ela mesma, como o é para ele” (p. 741). 

E seguindo Bassols (2017b) vê-se que, nesta alteridade, sem simetria nem 

reciprocidade, a feminilidade está confrontada ao feminino ao a-sexuado do ser, sem 

representação possível (p. 6). O objeto a-sexuado como elemento diferenciador é retomado 

por Bassols (2017a), que questiona o termo bissexual usado por Freud, por subentender uma 

possível representação paritária, simétrica e recíproca. Mais que bissexual, a formulação de 
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Lacan a partir do objeto a, enfatiza a posição a-sexuada do objeto para marcar, neste último 

ensino, o mais além da lógica fálica. Assim Bassols (2017a) diz:  

A diferença entre o gozo fálico e o gozo não-fálico não segue a lógica do significante, da diferença e 
reciprocidade entre S1 e S2, onde sim se pode estabelecer esta reciprocidade. Segue a lógica do objeto, 
que é uma lógica de não reciprocidade, de modo que neste espaço entre gozo fálico e gozo não fálico, 
não há dois espaços com uma fronteira significante traçada em seu interior, como era o caso dos países 
estrangeiros, um para o outro e outro para o um (p. 47). 
 
A exemplificação dos países aponta para o que há entre e enfatiza o que faz de cada 

um estrangeiro para si mesmo. Ou como põe em relevo Bassols (2017a): “São países 

estrangeiros para si mesmos na medida em que estão habitados por um gozo não-fálico, na 

medida em que estão habitados por este elemento que chamamos “o feminino” (p. 47). A 

lógica do não-todo parece demonstrável ao aproximar-se da topologia espacial introduzida por 

Lacan, no texto Lituraterra e também em O Seminário 19 - ...Ou Pior (1971/72). Litoral e 

fronteira são topologias que fazem borda por meio de operações distintas. Bassols (2017a) 

tem uma maneira de expressar estas operações: borda fronteira e borda litoral. Por exemplo, 

se tomarmos a fronteira entre dois países isso supõe uma reciprocidade, se podem estabelecer 

vínculos representações recíprocas, consulado inclusive. Aqui há um “entre” os dois campos. 

O litoral, por sua vez, é uma concepção espacial que não admite “entre” os dois campos. O 

litoral topologicamente se constata no avanço mar sobre a margem onde ambos não se 

delimitam sem se confundir. Em outras palavras, trata-se de uma produção de interfaces ou 

utilizando o êxtimo, neologismo de Lacan, que denota que “o mais íntimo está no exterior” 

(Miller, 2017, p. 14). Esta é uma diferenciação fundamental para esta pesquisa que investiga o 

que existiria como suporte entre o gozo feminino e a face Deus.   

 

 

4.5  Não há ‘entre’ no que concerne ao gozo feminino e Deus 

 

 

Bassols, na sua elaboração pormenorizada fornece uma descrição sobre o não-todo 

expresso pelo feminino a partir da não-reciprocidade, da não-relação proporcional possível 

que faça um “entre”. Diz Bassols (2017b): “esta é a não-relação entre os sexos produzida pelo 

campo do gozo. O feminino não sabe de fronteiras” (p. 7). 

Lacan ensina que a lógica do significante responde a uma lógica binária de presença e 

ausência, que nos permite delimitar o que está e o que não está. No que concerne ao feminino 

as coordenadas de dentro e fora desaparecem, recorre-se a uma lógica e a uma topologia 
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distintas da lógica binária do significante e o espaço métrico do contável. O feminino evoca, 

neste aspecto da discussão, a topologia moebiana como espaço de localização e este sempre 

paradoxal. 

Lacan coloca em questão o “entre” suposto na hiância homem-mulher, o que nos daria 

a ilusão de que há relação sexual, de que este “entre” existe. Quando Lacan (1971-72/ 2012) 

assevera a mulher como aquela que, por interpor-se como Outro, esse “entre” não funciona, 

ele se vale da citação do poeta Henri Michaux que a situa entre o centro e a ausência (p. 117). 

No dizer de Bassols (2017b) a mulher, o feminino, se situa em um espaço singular, e por que 

não dizer, paradoxal:  

se há centro, a borda é uma ausência; e se há borda já não há centro possível. Parece muito aquela ideia 
de Blaise Pascal que Lacan retoma em diversas ocasiões e cita várias vezes: Estamos em um universo 
que é uma esfera infinita, cujo centro está em todas as partes e a circunferência em parte alguma (p. 1). 
 
O que se pode deduzir, portanto, é que o feminino tem a ver com este espaço sem 

bordas. Bassols (2017b), ao vazar as bordas limítrofes da fronteira na caracterização do 

feminino, apresenta a ideia de borda assintótica proveniente da matemática para se haver com 

a experiência de um gozo estranho. Chega-se, portanto, ao que 

Freud introduziu a propósito do caso Schreber e que Lacan retoma para situar este novo espaço do real 
do gozo, é o melhor modo de abordar esta nova dimensão da borda, uma borda assintótica, sem limite 
ou, melhor dizendo, com o limite no sentido matemático. (p. 3) 
 
Na matemática o limite não é um ponto de chegada, mas aquele elemento que a série, 

por definição, não poderá incluir. Nas palavras de Bassols (2017b) “cada elemento da série 

poder ser qualquer coisa, qualquer coisa menos esse limite que fica fora da série, mas que ao 

mesmo tempo define a própria essência da série” (p. 3) Se a mulher é enumerável no seu gozo 

feminino isso tem a ver com sua borda assintótica que está fora de si. Ou como esclarece 

Bassols (2017b): já não se trata de “um limite como uma barreira, um obstáculo, um 

impedimento, mas sim como um empuxo ao infinito” (p. 3). 

Diante da indagação, como se pode entender a não-relação do feminino com o S(Ⱥ)? 

Ou como se propôs interrogar este trabalho: o que há entre o gozo feminino e a nominação 

Deus? Há algo do gozo feminino que está contido em Deus? A discussão sobre a topologia 

litoral do gozo feminino e a nominação Deus aponta para a interface sem se olvidar da 

impossibilidade da relação sexual. Deste modo, não há relação entre estas duas realidades, 

mas paradoxalmente é preciso dizer que o gozo feminino torna possível a não-relação com 

Deus. 

Lacan (1972-73) distingue, em seu Seminário: Livro 20 – Mais, ainda, o Deus da fé 

cristã e o Deus de Aristóteles (p. 88). Lacan, desde o Seminário de 1963 – sobre os Nomes-
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do-Pai, adverte sobre o que o cristianismo pouco se detém: o gozo de Deus. Lima e Vorcaro 

(2018) dizem: “Se, de um lado, o Deus dos filósofos é um Deus sujeito suposto saber, do 

outro lado, o Deus dos fiéis, de Abraão Isaac e Jacó, é um Deus desejante, um Deus que tem 

relação com o gozo” (p. 143). O gozo de Deus no cristianismo é lido por Lacan, em O 

Seminário: Livro 22 – RSI (1974/75), no horizonte da père-version, ou seja, uma nominação 

que faculta ao sujeito uma amarração baseada numa versão de a.  

Alhures, observa Lacan, os teólogos são apressados em marcar a inexistência de Deus 

e ele se declara tão certo disso. Parece que Lacan está se referindo ao Outro consistente e ao 

Outro inscrito no Seminário: Livro 20 – Mais, ainda, como S(Ⱥ). O primeiro tende mais ao 

que Aristóteles propõe como o motor imóvel, a esfera suprema. Lacan (1972-73/2008) 

enfatiza isso dizendo: “(...) é no lugar, opaco, do gozo do outro, desse Outro no que ele 

poderia ser, se ela existisse, a mulher, que está situado esse Ser supremo, manifestamente 

mítico em Aristóteles (...)” (p. 89). O que suporta a nominação Deus, portanto, é o furo. Algo 

próximo do que a seguir dirá Lacan (1972-73/2008) e que me parece retomar a nominação 

Deus da mística cristã: “É na medida em que seu gozo é radicalmente Outro que a mulher tem 

mais relação com Deus” (p. 89).  

Por serem os teólogos comprometidos com a lógica do todo em seus sistemas 

explicativos, o que Lacan (1972-73/2008) reconhece quando diz: “Que o simbólico seja o 

suporte do que foi feito Deus, está fora de dúvida” (p. 89). Entretanto, a lógica não-toda que 

os místicos experimentam como gozo feminino os coloca de modo irremediável diante do 

Outro, nominado Deus ou qualquer ser supremo, enquanto S(Ⱥ). Talvez por isso, Lacan 

(1972/1973) disse que para o psicanalista sempre há algo a checar, pois, se o:  

“A é barrado por nós, é certo. Isto não quer dizer que basta barrá-lo para que nada mais dele exista. Se 
com esse S(Ⱥ) eu não designo outra coisa senão o gozo da mulher, é certamente porque é ali que eu 
aponto que Deus ainda não fez sua retirada” (p. 90).  
 
Este algo do Outro que continua existindo mesmo que o sujeito o barre, é o lugar 

paradoxal que pode ser tomado por Deus ou alguma figura real substantivada ou pôr em 

evidencia a não relação sexual, letrificável, mas não esgotável.    

No novo estatuto do Outro, a partir de O Seminário: Livro 20 - (1972-73/2008), a 

mulher (la femme) é aquilo que tem relação com esse Outro S(Ⱥ) (p. 87). Interpretar uma face 

do Outro, a face Deus, como sustentada pelo gozo feminino seria sustentar a não-relação 

sexual, como testemunham os místicos ao experimentarem o gozo sem nada saberem dizer 

sobre ele.  
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Uma outra face se configura na fala de Lacan ao designar Deus como a mulher tornada 

toda no Seminário: Livro 22 – RSI (1974-75). Algo que se aproxima da nomeação de 

Aristóteles ou como retoma Bassols (2017a), da confirmação possível da existência deste 

gozo do Outro, segundo o qual o sujeito parte precisamente da certeza desta existência como 

um axioma de seu sistema delirante: “o outro goza de mim, sou o objeto deste gozo do Outro 

que me ama ou me odeia”, tentando assim fazer existir a relação sexual.  

Deus é a mulher, portanto, é uma expressão que indaga sobre a amarração que o 

sujeito estabelece com o significante que falta ao Outro S(Ⱥ). Decorre daí, uma escuta clínica 

do Outro que não existe, da mulher que não existe, do não-sentido em contraste com o gozo 

fálico. Surge então o analista diante da ex-sistência, em que lidar com o resto pulsional, não 

redutível ao vazio, e sim produzido pela topologia do objeto, para inventar um saber-fazer 

com o sinthoma.  
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MOMENTO DE CONCLUIR 

 

  

A lógica não-toda que perpassa esta pesquisa desbanca a possibilidade de uma 

conclusão que se pretenda toda e nem seria tão desejável no que tange ao objeto de pesquisa 

bordejado. Recorro, portanto, à categoria do tempo para precipitar uma escrita que indique um 

final de percurso que a rigor não se finda nem mesmo numa investigação psicanalítica. 

A (não) relação com Deus na psicanálise foi intitulada a partir da premissa da não-

relação sexual, a maneira encontrada de dar contorno ao encontro contingencial da religião 

com a psicanálise desde o seu alvorecer. Verificou-se que a experiência religiosa surge na 

análise freudiana como necessidade decorrente do desamparo infantil e na clínica lacaniana 

como contingência, inscrita na lógica da não-relação, marcada pela incompletude, pelo 

indefinível no que se refere ao encontro com o real. A pesquisa trouxe à tona o modo 

encontrado por Freud para lidar com a sua experiência religiosa e a de seus pacientes.  E em 

decorrência disso, a contingência religiosa na invenção da psicanálise inaugurou, nesta 

dissertação, uma escrita sobre a localização da nominação Deus na psicanálise, desde Freud.  

Um elenco das contingências freudianas, no processo de criação da nova ciência, 

aponta para o modo clínico encontrado, por Freud, para lidar com o enunciado Deus: a leitura 

heterodoxa da Bíblia de Philippson; as marcas de um judaísmo emancipado pelo iluminismo 

na configuração familiar; a convivência com as crenças da babá; o ensino religioso escolar; os 

amigos Oskar Pfister e Romain Rolland. Uma autodescrição recolhida das correspondências 

com Pfister tornou-se, particularmente iluminadora desta pesquisa. Nela Freud se interroga 

sobre a criação da psicanálise por um judeu sem Deus. Freud não era indiferente aos 

monoteísmos de seu ambiente, mas atestava em conversa com Ernest Jones que não os 

tomava pelo elemento místico. Havia, ainda, na cultura uma mudança epistemológica que 

estendeu seus lastros ao modo de fazer ciência de sua época e tais influências se fizeram 

determinantes para o surgimento da psicanálise. 

Uma atmosfera derrisória em relação a religião sobreveio às décadas que se 

estenderam após a revolução francesa e a primeira guerra mundial. Os anglicanos e católicos 

liberais foram censurados pelas instâncias superiores. Filósofos empreenderam esforços de 

conciliação entre ciência e religião sem grande sucesso. Freud assistia este impacto sofrido 

pelas instituições e saberes enquanto fazia seu ingresso na faculdade de medicina. A 

impossibilidade encontrada por Freud de a nova ciência estabelecer uma Weltanschauung 

colocou-a em colisão com a religião e filosofia. A psicanálise incipiente é fundada no clima 
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filosófico em que Heidegger postulava sua ontologia fundamental como crítica à ciência na 

qual segundo ele sempre sobra um resíduo metafísico. Heidegger questiona o que chamou de 

onto-teo-logização das ciências quando diz: esqueceram o ser. E, no lugar do ser, a cultura 

herdeira da revolução francesa propõe soluções metafísicas, tais como: critério absolutista do 

que é científico; sentido válido universal; extração de leis a partir da contemplação da 

natureza.  

Uma das influências determinantes sobre o fundador da psicanálise pode ser creditada 

a experiência com Ernst Brücke, cientista eminente da escola Helmholtz. Sua recomendação 

ao cargo de professor da faculdade de Medicina possibilitou seus estudos em Salpêtrière, com 

Charcot. O agnosticismo metodológico no campo científico, chancelado pelo discurso de Emil 

Du Bois-Reymond, circunscreve os limites do conhecimento que renunciou às especulações 

metafísicas e, desde então, constitui-se o postulado obrigatório das psicologias, na medida em 

que elas mesmas pretendiam fazer ciência. Talvez por isso, Freud, repetidas vezes, acareava a 

questão sobre Deus, uma vez que a apresentação da sua criação para círculos não 

psicanalíticos exigia tal rigor. Todavia, foi Ernest March, na virada do século XX, quem 

traduziu em epistemologia os ideais científicos assimilados por Freud e mais próximos de sua 

nova ciência: visão de mundo científica distinta da filosófica; a indefinição das convenções 

afastada do sistema pré-construído; caráter provisório dos pressupostos que dão lugar a novas 

descobertas no avanço da ciência. 

Freud parece introduzir tais contingências em seu movimento de criação de forma 

nominalista, ou seja, os enunciados religiosos na clínica e na cultura são lidos, num primeiro 

momento, como singularidade inclassificável e, num segundo momento, em referência às 

estruturas psíquicas, ou seja, como produção inconsciente dos tipos clínicos. 

A observação do momento estruturalista de Freud, no tocante ao termo Deus, 

impulsionou a investigação do mesmo ao longo da obra freudiana. Os ensaios, os escritos 

sobre metapsicologia, estudos de caso e os textos sobre cultura evidenciam o quanto Freud 

teve que se haver com a questão de Deus nos variados momentos de sua produção. O ideal, o 

estranho, o delírio, a substituição simbólica, o pensamento onipotente, a ilusão e, por 

excelência, o recalque são os mecanismos psíquicos capturados, por Freud, na escuta clínica. 

Mecanismos esses que trazem a marca e a infiltração do pai em sua obra/teoria. 

Deste modo, a (não) relação do sujeito com Deus na observação freudiana é deflagrada 

pela operação do recalque e pela produção inconsciente experimentados, ora como o ideal 

identificatório, ora como o estranho da pulsão, ora como a intrusão delirante, ora como uma 

ordem paterna universalizante frente ao desamparo, ora como origem sem causa e ora como 
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ilusões derivadas dos desejos humanos. Este é, e porque não dizer, o momento em que a 

psicanálise realiza a dissecção psíquica da crença religiosa, como um dos ideais civilizatórios. 

O destaque feito, nesta dissertação, dos textos O futuro de uma ilusão e Moisés e o 

Monoteísmo deve-se ao tipo de tratamento dado à questão, nestes textos do final da produção 

freudiana. No primeiro texto freudiano, encontra-se o divórcio litigioso entre religião e 

civilização. Freud, nos primeiros capítulos, visa demonstrar que o desamparo do homem, o 

anseio por um pai e pelos deuses, tomados como equivalentes, são as condições sine qua 

non das ideias religiosas transmitidas ao sujeito pela civilização. E, no segundo texto 

freudiano, Deus surge do recalque, da necessidade narcísica do povo que, por Ele se faz 

escolhido, e que O faz existir pela consistência dos ideais do eu [i(a)] e do Outro [I(A)]. 

A questão sobre o pai foi abordada como decorrência desta investigação sobre a 

substituição simbólica pai-Deus. Freud, num momento de sua elaboração, verifica que a 

constituição psíquica do sujeito que se ordena pela questão do Pai se liga a uma transmissão 

simbólica de valor irredutível. Com a introdução dos conceitos de narcisismo e de 

identificação, um pai encarna o objeto perdido como recomposição do eu e torna-se a 

expressão mais remota do laço social fundando a equivalência pai-Deus. As versões distintas 

do Complexo de Édipo sobre o pai, ao longo dos textos freudianos, convergem para a 

experiência de satisfação pulsional. Em outras palavras, trata-se de um pai traumático, ou 

melhor, um pai criado na tentativa de dar nome, e decifrar algo decifrável, de representar o 

irrepresentável, daí a escritura mítica do pai da horda primeva, o pai de Totem e Tabu. 

Lacan ao reler a indagação freudiana acerca do pai inaugura uma trajetória que vai do 

mito à estrutura. E tomando o pai como uma função, introduz a função paterna em seu ensino 

através de dois eixos: um, referente ao Nome-do-pai, enquanto metáfora do Édipo; e outro, 

referente ao ternário borromeano: pai simbólico (em concordância com as formulações 

freudianas segundo a qual o pai ideal é um pai morto no mito e ligado ao discurso da mãe), 

pai imaginário (é aquele com quem lidamos a maior parte do tempo pela via dialética da 

agressividade, identificação e ou idealização) e pai real (um pai de carne e osso que pode 

transmitir uma versão singular de gozo). Desde então, o pai tem função nodal, um novo 

estatuto na psicanalise e nesta travessia diversas versões do pai. A passagem do Nome-de-pai 

para os Nomes-do-Pai desencadeia um caminho derrisório para o binômio psíquico pai-Deus. 

E, no último ensino, Lacan definiu o pai a partir de uma mulher, aquele que é capaz de fazer 

de uma mulher a causa de seu desejo, quer dizer, a versão pai-sintoma. Lacan faz mais uma 

passagem do pai morto de Totem e Tabu para um pai vivo que não está definido pelo desejo 

da mãe, mas por sua relação com uma mulher que causa seu desejo e com quem tem filhos. 
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Em outras palavras, não se trata somente de um pai com um gozo singular, porém de um gozo 

que vivifica o desejo. Averiguamos a diferença desta formulação do último ensino em relação 

à do primeiro ensino, onde o pai enquanto função, no âmbito do significante, evoca um lugar 

vazio que qualquer um pode ocupar. Uma outra versão do pai surge quando ligada ao objeto 

a, este aparece como um modo de se arranjar com o gozo advindo do Outro sexo. O gozo 

experimentado pelo falasser pela via da père-version emerge como uma forma singular e 

possível de lidar com a transmissão feita pelo pai. 

A báscula postulada, nesta dissertação, no tratamento dado por Freud e Lacan à 

questão - O que é um pai? - evidencia-se quando, nas fórmulas da sexuação, Lacan funda os 

dois campos nos quais se tem a diferenciação elementar dos modos de gozo. No lado direito, 

Lacan escreve um gozo não-todo que deixa de fora o Pai, o ao menos um não castrado. A 

leitura de Lacan sobre o esforço freudiano em salvar o pai, deu-lhe um novo estatuto. Um 

desdobramento que se estende do pai-função ao pai como sinthoma, uma vez considerado o 

real como totalmente fora do sentido. 

O Pai-versão, figura no âmbito do gozo, nos Seminários de Lacan, apresentando uma 

variabilidade ampla a partir das interações produzidas pela conjunção e disjunção entre 

significante e gozo.  A partir do Seminário 20, Lacan fez um giro radical ao indagar sobre o 

que pode o significante face ao real. Logo nos capítulos iniciais situa o significante no nível 

da substância gozante, na sua dupla finalidade de causar e de interditar o gozo. Por 

conseguinte, Lacan propôs em formalização inédita, o Outro gozo. A definição do campo do 

uniano e o “Há Um” possibilitou a elaboração sobre a substância daquele que, para existir, 

deixa de ser. O gozo é o real na experiência analítica e, por isso mesmo, inapreensível. Tal 

perspectiva faz do Nome-do-Pai um artifício, restando ao sujeito, em meio às contingências, 

somente servir-se dele. 

Finalizo o tópico 2. A (não) relação com Deus na psicanálise valendo-me dos 

Seminários estabelecidos e de alguns Escritos de Lacan que parecem esboçar uma outra face 

de Deus. A premissa freudiana que apresenta a religião como a neurose obsessiva da 

humanidade, como uma ilusão a ser dissipada, no futuro, pelo espírito científico, encontra em 

Lacan (1974) um parecer, para além da leitura estruturalista da religião, em “O triunfo da 

Religião”. A religião é vista como uma glândula secretora de sentido que triunfará onde a 

ciência angustia o falasser. A sobrevivência da psicanálise em relação à religião torna-se 

possível enquanto sustentar sua experiência com o não-sentido do real, referido como gozo. 

 A nominação Deus emerge na elaboração de Lacan, como um ponto a ser interrogado, 

ora como amarração metonímica, ora numa equivalência com o Outro, ora como significante 
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primordial (NP) incorporado, ora como suplência amorosa, ora como gozo real somado às 

ficções, ora como um fantasma da mulher ou como a mulher tornada toda, ora como uma das 

faces do Um, ora como o gozo do qual nada se sabe e, por fim, ora como objeto a. 

Deus surge para o falasser através da relação que este mantém com a linguagem. No 

capítulo IV, do Seminário 20, Mais, ainda, no qual Lacan discute o amor como aquilo que faz 

suplência à relação sexual que não existe, Deus é o lugar produzido pelo dizer. Em outras 

palavras, o falasser por meio do amor transferencial atribui ao Outro esse lugar da verdade 

ficcional produzida pelo dizer. A indicação de Lacan sobre o gozo e Deus parece presumir 

uma condição litoral, nominação do falasser, deste algo que ex-siste ao dito no que concerne 

ao Um-sozinho-do-gozo, que situa o que não tem nome (objeto a) nem concebe um ser, 

porém ex-siste. Deus surge no real do sinthoma, um dizer que ex-siste.  

Lacan se distingue do nominalismo filosófico que sustenta que os nomes prescindem 

da existência de realidades abstratas universais. A aposta de Lacan recai sobre a nominação, a 

saber, um dizer que se enoda a algo do real. Visto deste modo, a nominação como função 

surge como suplência, pois implica uma inserção do simbólico no real sem a intenção de 

convocar outro significante. Trata-se de pura nominação. Em outras palavras, o que permite 

ao falasser saber-fazer com o próprio gozo se refere ao acesso a uma nominação (real) que dê 

contorno ao real, a algo que funcione como amarração dos registros, a fazer a função de um 

dos nomes do pai, só que enquanto sinthoma.   

A discussão sobre a nominação introduzida por Lacan promove mais uma passagem 

no que se refere a Deus. Freud não soube prescindir do Pai, levando em conta o dizer de 

Lacan, por considerar o Édipo como o único meio de estruturação subjetiva. Lacan por sua 

vez, toma o Édipo como um modo de suplência, de amarração possível como se pode 

entender na topologia dos Nós Borromeano. Lacan arremessa o pai do Seminário 5 – As 

formações do inconsciente -  reduzido à metáfora para o pai do Seminário 22 – RSI - 

considerado amarração dos elos do Real, Simbólico e Imaginário.  Ao comportar um número 

indefinido de nomes do pai, o pai como nome e como nomeador, sustenta o furo do “Eu sou o 

que sou”. Deste modo, elucida-se que o Pai tem tantos nomes quantos forem os suportes de 

sua função. 

Freud parte da influência social da instituição religiosa sobre os casos que recebe em 

sua clínica para interpretar Deus como um dos ideais da civilização ou como substituição 

simbólica da pulsão. Tal consideração localiza Deus como pertencente, ao campo do 

simbólico e imaginário - da ontologia, dos ditos civilizatórios, do ser, da metáfora – embora, 

posteriormente, Freud tenha descoberto sua função no psiquismo através da questão o que é 
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um pai. Talvez isso tenha lhe permitido emitir parecer favorável no final de sua crítica à 

religião em O futuro de Uma ilusão sobre o papel das ilusões na função de tornar a realidade 

suportável. Desde então, a releitura de Lacan salienta a localização de Deus na investigação 

psicanalítica no campo do real. A nominação Deus é um dizer que bordeja algo do encontro 

com o real vivido pelo falasser; tem a ver com uma função transmitida ao sujeito como algo 

de uma versão do objeto a. Neste aspecto, portanto, propomos pensar a migração de Deus na 

psicanálise do campo do simbólico para o real; dos ditos civilizatórios para o dizer do 

falasser; da metáfora para a metonímia; do ser para a ex-sistência, da Ontologia para a 

Henologia; do Outro para o irredutível da simbolização do objeto a.  

A (não) relação com este Um, Deus, que não é o Outro, pois, não existe, funda-se na 

ex-sistência individual. Cada um faz do real uma invenção própria e singular, ou seja o real 

não admite uma regulação “para todos”. Este real da não-relação sexual impossível de ser 

demonstrado nos coloca no rastro da impossibilidade. Este real que prima pela 

impossibilidade admite o contingente que organiza a relação singular com o Outro S(Ⱥ). 

Expresso em outras palavras, o falasser pode fazer ex-sistir, pelo dizer, Deus como sua 

invenção, seu sinthoma. 

O feminino na psicanálise, como o segundo termo investigado nesta dissertação é 

abordado no entrecruzamento das questões sobre a sexualidade feminina - na época de Freud 

e, no contexto de Lacan, pelos feminismos - com a teorização psicanalítica. A psicanálise, 

colocando-se à altura de seu tempo, buscou demonstrar como a diferença sexual se descola do 

biológico para o psíquico, do discurso médico para discurso analítico. Verifica-se, por 

conseguinte, a passagem do conceito freudiano de sexualidade para o conceito lacaniano de 

sexuação. A matemização proposta por Lacan, na tábua da sexuação, reconfigura as 

identificações sexuais freudianas a partir da teoria dos modos de gozo. 

O feminino, na tábua da sexuação, enquanto modalidade de gozo do falasser é o 

inédito de Lacan sobre a relação com o sexual. Um gozo imprevisível, incontrolável, 

incontornável pela linguagem e insustentável nos alicerces fálicos. Nada há de natural na 

sexualidade, esta é significação produzida ao redor de um objeto a-sexuado. Adentramos 

assim à lógica diferencial do feminino. O objeto a-sexuado porta múltiplas significações 

sexuais ao custo de não deter uma identidade sexual única. O Um é denominador comum aos 

gozos. Daí, o feminino é a-sexuado no tocante a diferença significante, gêneros e 

identificações e também no sentido da sexuação como posição ante o gozo, como posição ante 

à satisfação da pulsão. O feminino enquanto um dos modos de gozo, portanto, sai à procura 

deste objeto a-sexuado como puro gozo do corpo do falasser. É a lógica do objeto, da não-
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reciprocidade que aposta na autorização do mais estrangeiro de si mesmo, e não a lógica do 

significante que supõe a reciprocidade entre S1 e S2.    

O feminino segue a lógica da não-reciprocidade. Entre o gozo fálico e o gozo não-

fálico não há dois espaços com uma fronteira significante traçada em seu interior. Há 

topologicamente, litoral entre os dois espaços; tem-se um corte interior, uma não- 

reciprocidade, uma disjunção interna, um exílio interior. Este espaço topológico denominado 

exílio interior pela condição litoral da sexuação e do feminino pode ser um nome da morada 

(ethos) do falasser.   

Nos anos 70, Lacan introduz a noção de letra para cifrar algo deste espaço e abordar 

assim o impossível da relação sexual. A letra torna-se, então, a letra de gozo, mesmo sendo 

fabricada pelo campo do significante não lhe pertence como posse. A letra está do lado do real 

da escritura e o significante, do lado do simbólico.  O litoral convoca o literal, a letra, neste 

novo estatuto. A letra como conjunto de restos do semblante que faz borda ao furo, fundando 

o inconsciente. A letra-litoral parece assinalar, então, a alteridade radical dos sexos, 

recolocando o princípio da não-relação em que o feminino não se define em relação ao 

masculino. Tal diferenciação subjaz ao axioma: o gozo fálico se localiza no âmbito do 

inconsciente estruturado como uma linguagem e o gozo não-fálico, no seu além, e como 

insiste Lacan, sem representação possível. 

Se o gozo dos místicos nos diz que Deus não é isso nem aquilo, nos vemos no campo 

do gozo feminino em que o nome enunciado não admite simetrias, supõe algo não 

representável, condensa sem reciprocidade, ou seja, de modo heterogêneo: o significante 

(universal) e o gozo (singular) do objeto a. 

Por meio de aproximações e distanciamentos nos deparamos com algo do gozo 

feminino na abordagem da psicose e dos místicos. Nesta dissertação, o caso Schreber e o 

escrito da beguina Marguerite Porete foram postos em relevo. Buscou-se examinar as 

experiências místicas, jamais relegadas por Freud e Lacan, segundo suas implicações clínicas 

sobre as marcas do gozo em cada um dos campos experienciais: o gozo mítico e o delírio 

místico psicótico.  

Porete e Schreber testemunham o sentido e o não-sentido que se encontram no objeto 

indizível do gozo. Schreber experimenta o gozo feminino como a explosão do inumano 

agitando-se no humano. E Porete, não ignorando em si mesma a zona encoberta pelo véu 

fálico, por vezes não localizada no corpo falante, pôde experimentar a mística como 

extimidade. Diante do S(Ⱥ) o falasser não experimenta a intimidade da face Deus, senão uma 

solidão irredutível. Em outras palavras, experimenta-se encetando o S(Ⱥ), a solidão do gozo 
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do Um, sem representação possível. Postula-se, deste modo, ser o gozo do Um, uma das faces 

de Deus suportada pelo gozo feminino e tão desejada por alguns místicos, que o 

experimentam sem dele nada saber. 

O feminino para a psicanálise, portanto, não está submetido à lógica anátomo-

biológica. O estranhamento freudiano e a imprecisão ao tratar o feminino interrogava os 

dêixicos como índice do que mais tarde Lacan denominou como semblantes. Lacan adotando 

a lógica modal, aplicada à tábua da sexuação, propõe o feminino como um modo de gozo em 

qualquer falasser. Esta é a discussão do último tópico desta dissertação. 

Há um risco de idealizar o gozo feminino em detrimento do gozo fálico ou vice-versa 

no que tange as suas funções, pois escolher o lado do não-todo não significa prescindir da 

falicização, processo sem o qual não há castração. E os que escolhem o lado todo não estão 

restritos unicamente a função fálica. O falasser geralmente transita entre os gozos.  

A elaboração da tábua da sexuação não sugere hierarquização entre os modos de gozo, 

mas uma leitura da matemização de ambos, que em decorrência do princípio da não-relação, 

demonstra a variabilidade advinda da combinação dos gozos. Neste espaço de intercâmbio 

dos gozos, pode suceder uma gama de mutações subjetivas e revelações, inclusive algumas 

funestas, como o fundamentalismo, por exemplo. Esta pesquisa evidencia esta 

indeterminação. Deus é um significante que teve e segue tendo, na história dos seres falantes, 

o poder de revelar ao sujeito sua constituição pela palavra e pelo gozo. Milner (1983) ao 

utilizar a expressão ‘significante supremo’ isola a experiência de gozo do falasser com o 

significante quando não se supõe a separação, pretendendo assim que a relação sexual exista, 

uma vez que, a equivocidade está descartada. Algo distinto do que Lacan chamou de 

revelação, enquanto Tyché, o encontro com o real, que para além do sentido religioso permite 

entrever o efeito que este encontro contingencial tem para o sujeito na estrutura da linguagem. 

O percurso realizado conduziu a pesquisa para uma demonstração da face Deus como 

semblante do objeto a e o gozo feminino como uma modalidade de gozo do falasser com o 

Outro S(Ⱥ), reconfigurado no último ensino de Lacan. Os dois termos da pesquisa trazem em 

si a condição da escrita da impossibilidade como causa para além do falo. 

A hipótese de trabalho interrogou o que se poderia encontrar entre o gozo feminino e a 

face Deus, uma vez que Lacan, no Seminário Mais, ainda, parece postular um suporte 

topológico. Depois de discorrer sobre o não-todo expresso pelo feminino a partir da não-

reciprocidade, da não-relação proporcional, verificou-se que o suporte postulado é a condição 

litoral que subjaz ao feminino não admitindo um “entre”. Tal constatação nos arremessou para 

a topologia litoral em contraponto à fronteira. Uma questão litoral que podemos descrever 
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com Lacan ao nos reportarmos à origem puramente topológica da linguagem a partir da 

sexuação como traumática. A linguagem, marcada pelo furo real no Simbólico, depende de 

uma topologia, enquanto aquilo que se aborda, antes de tudo, por relações não-métricas, por 

relações deformáveis.  

Assim a pesquisa realizada encontrou seu aporte. O suporte topológico, que não 

admite o ‘entre’ na aproximação do gozo feminino à face de Deus, evidencia-se pela condição 

litoral. O não-todo localiza a mulher na ordem simbólica submetida que está, em parte, à 

função fálica (Outro), e no “a mais” (Outro gozo), ou seja, submetida a esse lugar em que o 

gozo transborda. O gozo fálico (ɸ) então, no feminino, faz litoral (mobilidade, 

impermanência, imprecisão) e não fronteira (constância, permanência, limite) com o Outro 

gozo, do qual nada sabe [S(Ⱥ)].  

Uma outra extração que se pode fazer do suporte topológico encontrado nesta hiância 

do gozo feminino e da face Deus seria pensar o viés da impossibilidade. Deus e a mulher 

numa aproximação litoral trazem em si a condição da escrita da impossibilidade como causa 

para além do falo. O gozo feminino escreve a impossibilidade como letra e Deus, enquanto 

face do Outro que não existe, a escreve com o vazio, ou seja, pelo S (Ⱥ). Deste modo, tal 

extração atesta, a impossibilidade de lidar com as insurgências do real, na experiência do 

falasser. 

O gozo feminino é a modalidade de gozo do falasser que, usando a expressão de O 

Seminário 23 – o sinthoma, ‘prescinde do pai para servir-se deste’, e assim suporta Deus, 

homofonicamente, enquanto faz-se (face) do objeto a. O objeto a enquanto aquilo que supõe 

de vazio uma demanda, permite instalar no Outro (Ⱥ) este lugar de suporte, que admite 

encarnação, outro termo correlato. A transmissão no que tange ao desejo de todo pedido, é 

que há alí uma demanda do objeto a, do objeto que viria satisfazer o gozo. Lacan mesmo 

descreve o objeto a alojado no Outro na sua forma a-sexuada quando escreve o matema S(Ⱥ), 

lido como significante que falta ao Outro. Daí, se pode concluir a face Deus como suporte do 

Outro, na forma do objeto a, a-sexuado. É um gozo mais além do falo.  

Outra extração possível, neste ponto, passa pela função metonímica da verdade. O 

gozo feminino em sua lógica não-toda propõe uma verdade destituída da pretensão 

universalizante (sentido) que a lógica toda crê. Algo que faz parte da política da psicanálise: 

falta-a-ser. Lidar com uma verdade movediça, decepcionante, escorregadia. Uma verdade que 

se enuncia pela via do engano. Assim, o deslizamento da verdade (saber não-todo) aparece na 

lacuna existente entre enunciado e a enunciação sobre o objeto. A questão da verdade para a 
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psicanálise nos mostra, mais uma vez, ‘a impossibilidade da relação sexual’, como propôs 

Lacan em seu aforismo. 

Nesta mesma vertente, o objeto a se faz campo para localização de a mulher e de 

Deus, no seminário 20, Mais ainda. Ambos, figuram como aquilo que não tem nome no lugar 

do Outro. O litoral nos trouxe a algo da equivalência: Deus é Ⱥ mulher. A tradição judaico-

cristã, analisada por Lacan, em Nomes-do-Pai, aponta para uma hiância que separa desejo e 

gozo. Quando o objeto a comanda o falasser este não distingue que a causa de seu desejo está 

dirigida pelo agalma; não estranha sua imagem no Outro que aparece privada de seu olhar. 

Deste modo, Deus é apresentado pelo seu desejo à Abraão e pelo gozo na narrativa dos 

filósofos, sugerindo, neste último, mais A Mulher tornada toda, ou seja, uma identificação 

absoluta ao significante supremo. 

O Pai em Freud e sua nova impostação com Lacan no para além do Pai, é de alguma 

forma suporte-encarnação do gozo feminino, portanto, a face do Outro. Ora do Outro sem 

barra (A) para quem quer que seja o falasser, ora do Outro com barra (Ⱥ) para quem quer que 

seja o falasser. É mister, considerar que Deus, em suas duas faces, e também o feminino, 

parecem nos sugerir algo de híbrido, de participação da imprecisão e do indecidível na 

composição de toda e qualquer relação entre os sexos mediada pelo falo. O Outro gozo, 

portanto, torna relativa a força da significação fálica na composição de outras modalidades de 

gozo. E o efeito disso no ensino de Lacan foi a pluralização do Nome-do-Pai.  

O falo, enquanto elemento que parte do Um da exceção para sustentar a crença no 

Universal da posição masculina, promove a ilusão da relação sexual no falasser. Se a posição 

masculina dá ao TODO uma suposta existência universal por meio da premissa da exceção (ɸ 

e -φ), a posição feminina, justo por não dispor dessa exceção, não permite a universalização 

de A mulher. Caberia, portanto, a quem quer que seja, inventar-se em seu Outro gozo, próprio 

e singular, para além do significante da falta, ɸ (para todo x, falo de x) e sustentada ainda no 

que falta ao Outro, Ⱥ e S(Ⱥ) (para não-todo x, não-falo de x), segundo as tábuas da sexuação.  

O estado da questão permite pensar, portanto, que o gozo fálico que suporta a face do 

Outro, sem barrá-lo, dando-lhe consistência ou representações falicizantes, equivaleria a uma 

tentativa de fazer o Um da religião (Mono-teísmo). Em contrapartida, poder-se-ia lograr um 

suporte do feminino para a outra face do Outro, barrando-o, estabelecido em sua 

inconsistência lógica (Ⱥ), abrindo mão da pretensa captura dos significantes que esvaziam a 

ex-sistência. Dizendo de outro modo, o que sustenta ou engendra a nominação do real é o furo 

do simbólico, o nada do qual se parte para qualquer criação de ser. Gozo, portanto, capaz de 

produzir sinthoma. 
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