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RESUMO 

 

Neste estudo, investigamos o conceito de sublimação, analisando os principais 

elementos presentes em sua elaboração, pautados por algumas contribuições lacanianas 

em sua releitura da obra freudiana. A sublimação se figura como um dos destinos da 

pulsão, o que implica um modo de satisfação. A sublimação pode ser caracterizada por 

um desvio, o qual implica uma mudança quanto à meta e ao objeto da pulsão, realçando 

o seu caráter de inconstância e de deriva. Nos primórdios de sua elaboração, o conceito 

de sublimação foi aproximado das atividades altamente valorizadas, presentes no campo 

das chamadas belas artes. Contudo, podemos questionar a relevância desse aspecto, já 

que, nessas mesmas elaborações, ficam evidenciados elementos que enfatizam a própria 

natureza da pulsão, no que ela implica o plural e a diferença. Por que os produtos 

sublimatórios são valorizados e encontram engodo na sociedade? Este é o ponto da 

teorização freudiana sobre o qual Lacan retornará em vários momentos de seu ensino, 

sendo a sublimação abordada por uma visada: da ética da psicanálise, associada ao real 

da Coisa, mais além da representação; da mulher, na medida em que ela implica um 

gozo a mais; e do impossível da relação sexual. Empreendemos, nessa investigação, 

para melhor abordar o processo sublimatório, uma análise do amor cortês, paradigma 

tão aclamado por Lacan, bem como elementos da mística, os quais indicam um alcance 

da sublimação no campo religioso. Por fim, tendo em consideração todo o percurso 

traçado, procuramos extrair as implicações éticas e clínicas do conceito de sublimação, 

na medida em que ele representa certo saber fazer com o impossível e que não se 

caracteriza pela impotência. No fundo, nossa questão central é evidenciar o caráter ético 

entrevisto no conceito investigado, na medida em que ele nos assinala uma dimensão 

singular e uma dimensão mais geral da psicanálise, o que faz com que a sublimação 

represente certa relação com o real da experiência psicanalítica. E mais: em que medida 

os impasses atuais no campo da cultura e da política, por exemplo, podem ser pensados 

a partir da interrogação estabelecida por esta ética.  

 

Palavras - chave: sublimação, impossível, amor cortês, ética, mística.  
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ABSTRACT 

 

In this study, we investigated the concept of sublimation, analyzing the key elements 

currents in their preparation, guided by some Lacanian contributions in his reading of 

Freud's work. The sublimation figured as one of the destinations of the drive, which 

implies a mode of satisfaction. The sublimation can be characterized by a deviation, 

which implies a shift towards the aim and the object of the drive, emphasizing its 

character of variability and drift. Early, in its development, the concept of sublimation 

was approached highly valued activities, present in the field of so-called fine arts. 

However, we question the relevance of this aspect, since, in these elaborations, are 

evidenced elements that emphasize the nature of the drives, as it implies the plural and 

difference. Why sublimation products are valued and they function as a bait in the 

society? This is the point of Freudian theory on which Lacan returns at various times in 

their teaching, being the sublimation addressed by the target of: the ethics of 

psychoanalysis, associated with the real thing, beyond representation; the women, in 

that it implies a more enjoyment; and the impossible for a sexual relationship. We 

undertaken, in this investigation, to better address the sublimation process, an analysis 

of courtly love paradigm, acclaimed by Lacan, as well as elements of mystique, which 

indicate a range of sublimation in the religious field. Finally, taking into account the 

whole set route, try to draw the ethical and clinical implications of concept of 

sublimation, in that it represents certain savoir-faire with the impossible and that is not 

characterized by powerlessness. Basically, our central issue is to highlight the ethical 

character,  interviewed in the concept of sublimation, as it notes in a single dimension 

and a more general dimension of psychoanalysis, which means that sublimation 

represents a certain relationship with the real experience of the psychoanalytic. 

And more: to what extent the current impasse in the field of culture and politics, for 

example, can be thought from the mark established by this ethic. 

 

Key words: sublimation, impossible, courtly love, ethics, mysticism. 
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RÉSUMÉ 

 

Dans cette étude, nous avons étudié le concept de sublimation, en analisant des éléments 

clés présentes dans leur élaboration, guidés par des contributions lacaniennes dans sa 

lecture de l'œuvre de Freud. La sublimation est pensé comme l'une des destinations de 

la pulsion, ce qui implique un mode de satisfaction. La sublimation peut être 

caractérisée par une dérive, en ce qu’il implique une réorientation vers le but et l'objet 

de la pulsion, en détachant son caractère de inconstance et de dérive. Au début de sa 

élaboration, le concept de sublimation a été approché à activités valorisée, présente dans 

le domaine de ce qu'on appelle les beaux-arts. Cependant, nous nous interrogeons sur la 

pertinence de cet aspect, puisque, dans ces élaborations, sont mis en évidence des 

éléments qui soulignent la nature de la pulsion, en ce qu’il implique le pluriel et la 

différence. Pourquoi les produits sublimatoires sont évalués dans la société et trouvent 

appâts lá? C'est le point de la théorie freudienne à laquelle renvoie Lacan à plusieurs 

reprises dans leur enseignement, étant que la sublimation été abordée par le biais de: 

l'éthique de la psychanalyse, en association avec le réel de la Chose, au-delà de la 

représentation; des femmes, dans ce elle implique un plus de jouissance; et l’impossible 

de le rapport sexuelle. Entreprenons dans cette investigation, pour mieux aborder les 

processus sublimatoire, une analyse de l'amour courtois, paradigme acclamé par Lacan, 

ainsi que des éléments de la mystique, qui indiquent une gamme de sublimation dans le 

domaine religieux. Enfin, en tenant compte de tout  le parcours, essayons de extraire las 

implications éthique et clinique de le concept de sublimation, en ce qu'il représente un 

savoir-faire avec l'impossible et ce n'est pas caractérisée par l'impuissance. 

Fondamentalement, notre question centrale est de mettre en évidence le caractère 

éthique, entrevue dans le concept investigué, comme il nous souligne une dimension 

singulier et une dimension plus générale de la psychanalyse, ce que fait la sublimation 

représenter une certaine relation avec le réel de la expérience psychanalytique. Et plus 

encore: dans quelle mesure l'impasse actuelle dans le domaine de la culture et la 

politique, par exemple, peut être considéré à partir de la question  établie par cette 

éthique. 

 

Mots - clés: sublimation, impossible, amour courtois, éthique, mystique.  
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INTRODUÇÃO 

   

 Nos anos anteriores ao desenvolvimento deste estudo, instigações nos 

motivaram a desenvolver pesquisas que tratam da temática de uma ética da psicanálise, 

entrevista nas experiências freudianas e lacanianas. Nesse sentido, um de nossos últimos 

estudos centrou-se na elucidação do conceito de pulsão de morte e da problemática da 

sublimação, conduzindo-nos à seguinte questão: a pulsão de morte, na obra freudiana, 

adquire este caráter “demoníaco”, como um além do princípio do prazer, mortificante e 

conservador, mas, por outro lado, torna possível a criação, a sublimação. Essa questão é 

similar àquela levantada por Lacan e é a partir dela que podemos pensar em que medida 

o problema da sublimação diz respeito à própria natureza das pulsões. 

 Este presente estudo pretende investigar a concepção de sublimação, no que ela 

representa um dos destinos da pulsão e no que ela se atrela a um objeto socialmente 

valorizado, ensejando assim um problema ético e, por conseguinte, clínico, representado 

por uma certa posição frente ao impossível. Desse modo, empreenderemos uma análise 

deste conceito em sua interface com o amor cortês (paradigma explorado por Lacan), 

com o amor místico (na medida em que ele diz respeito ao objeto feminino), e com a 

ética da psicanálise (na medida em que um saber fazer com o vazio é tema recorrente 

nessa matéria). Neste percurso, procuraremos investigar o conceito de sublimação tanto 

de um ponto de vista metapsicológico - consideraremos aqui as inúmeras tentativas e 

indicações de construção do conceito - quanto de um ponto de vista ético, pertinente na 

medida em que algumas questões são suscitadas pela sublimação. Nosso marco 

referencial e privilegiado se concentrará em algumas obras lacanianas, em especial, os 

seminários A ética da Psicanálise, de 1959-1960, De um outro ao Outro, de 1968-1969, 

e Mais, ainda, de 1972-1973. Isso não nos impedirá de recorrer a obras imprescindíveis 

do próprio Lacan ou de outros autores, que nos auxiliem no estudo da temática traçada. 

Da mesma feita, em alguns momentos dessa investigação, nos deteremos numa análise 

minuciosa dos principais elementos que caracterizam esses paradigmas pelos quais 

analisaremos o conceito de sublimação. Este percurso se figurará como uma espécie de 

detour necessário, um desvio imprescindível, já que, por ele, lograremos melhor 

elucidar aspectos cruciais do conceito de sublimação, ao entendermos, por exemplo, sua 

relação com a estrutura do amor cortês ou com o que se encontrava em jogo no gozo 
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místico. Aliás, essa foi a nossa aposta inicial: que por este caminho, lograríamos alguns 

achados que nos permitiriam abordar o conceito de sublimação. Pela aproximação 

destes dois paradigmas (amor cortês e o gozo místico) evidenciar-se-iam alguns 

elementos que nos permitiriam analisar a sublimação, tal como a sua relação com o 

objeto e o estatuto de uma impossibilidade. Ao longo do estudo, esta foi uma direção na 

qual investimos. 

 Nesse estudo, nos orientamos também por uma recomendação de Laplanche 

(1992), pela qual um conceito deve ser questionado em seus fundamentos, num 

movimento de destruição e remodulação conceitual. Isso implica pô-lo em questão, 

promover tensões. Ao acatarmos esta posição, pretendemos conferir uma nova forma, 

na medida do possível, ao conceito de sublimação, que nos permita abordá-lo desde 

outro ponto de vista, distinto, confrontando-o por meio de uma teorização. 

 Cabe sublinhar ainda que a teorização em psicanálise não deve ser afastada de 

uma práxis que lhe é correlata, no que constitui a sua principal orientação ética. De fato, 

foi a partir de uma clínica, a partir dos discursos de seus pacientes que a teorização 

freudiana se tornou possível. A ética, considerando as principais contribuições de 

Lacan, é definida, assim, em psicanálise, como a práxis de uma teoria. 

 Pensar uma metapsicologia que não se atrele de algum modo, por elementos 

éticos, a uma práxis clínica, torna-se uma incoerência. Compartilhamos, pois, do mesmo 

parecer de García Roza (1991), ao se referir à metapsicologia:  

Metapsicologia é sinônimo de teoria em psicanálise, portanto, de um 
modo de exposição que se afasta deliberadamente das descrições 
clínicas. Não se trata, porém, de uma recusa clínica; trata-se, ao 
contrário, de fornecer-lhe fundamentos que impeçam sua 
transformação numa prática gentil do afetivo puro. Opor teoria e 
clínica, de modo que uma exclua a outra, corresponde a negar o 
próprio projeto freudiano. Para aqueles que insistem em não acreditar 
em bruxas, Freud adverte que elas existem. Pelo menos a bruxa 
metapsicologia (García-Roza, 1991, p. 12-13).  

 

 Em efeito, a sublimação é um tema da metapsicologia freudiana; logo, tema de 

“bruxaria”, nesse sítio em que desemboca teoria e práxis. Considerando este aspecto 

metapsicológico presente na teorização sobre a sublimação, diversas questões podem, a 

princípio, serem elaboradas e nos orientar. Eis algumas delas: como situar a dificuldade 



13 

 

de se conceitualizar a sublimação? Quais os principais questionamentos levantados 

nessa tentativa de nomeação da sublimação? O que está em jogo no processo 

sublimatório? Quais as principais questões e achados que temos levantado na leitura da 

obra de Freud e Lacan e na análise da experiência psicanalítica? A partir de quais 

partiremos?  

 É quase unânime a posição de diversos autores quanto à elaboração do conceito 

de sublimação, no que ele comporta uma “lacuna” na obra freudiana, sendo fonte de 

inúmeras contradições, elaborações e reconstruções, promovidas, inclusive, pelo próprio 

Freud1. Este, no texto O mal estar na civilização, de 1929-1930, por exemplo, nos 

afirma que o conceito sublimação apresenta uma inconsistência, não chegando a ser 

descrito metapsicologicamente, de modo abrangente. Assim afirmando, o autor dá a 

entender o que se torna evidente através da leitura de alguns textos em que ele trata da 

sublimação. A nosso ver, este conceito parece apresentar algumas inconsistências no 

legado freudiano. 

 Um dos reflexos da pouca abrangência e também da pouca elaboração da 

sublimação na obra freudiana reside, de acordo com Laplanche (1991), no fato de que a 

delimitação do conceito se dá em referências a processo limítrofes (formação reativa, 

inibição quanto à meta, idealização, recalque), o que apenas nos indica a sua 

problemática.  

    Levantamos, por nosso turno, uma hipótese, a qual nos persegue desde o início 

dessa investigação e que, também, não deixa de ser frutos e interrogações de outros 

estudos por nós empreendidos. Esta hipótese gira em torno de uma inconsistência 

inerente e característica ao próprio conceito de sublimação, que revela o furo a partir do 

qual a psicanálise se funda. Considerando os caminhos pelos quais essa hipótese pode 

nos levar, um traçado inaugural nos servirá de apoio, de pedra angular: nossa 

investigação não pretende se pautar num fechamento da teoria, nem tampouco em um 

negligenciar dos aspectos éticos que a permeiam, mas antes procuramos estabelecer 
                                                 
1 Cabe aqui distinguir entre uma lacuna e uma inconsistência, da mesma forma que diferenciamos, em 
outra parte do texto, inconsistência e incompletude. Trata-se de noções distintas, já que implica 
perspectivas diferentes: a incompletude supõe uma parte que falta ao todo, um completo, de forma que é 
possível um preenchimento, uma complementaridade. Entretanto, quando falamos de inconsistência a 
lógica é outra: não se trata de preencher, de fechar o vazio comportado, mas de configurá-lo; em outras 
palavras, a inconsistência revela esta especificidade na teorização psicanalítica pela qual um conceito 
pode refletir a marca dessa relação do sujeito com o Outro. 
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conexões e articulações que acreditamos pertinentes e que nos possibilitem uma melhor 

análise do conceito de sublimação, que vá ao encontro do projeto freudiano, ao fundar a 

psicanálise e ao construí-la.   

 Dessa maneira, no primeiro capítulo, reunimos os principais achados sobre o 

conceito de sublimação, que nos possibilitam demarcar a inconsistência presente em sua 

teorização, tendo por base as formulações freudianas sobre o mesmo. Quais os 

elementos, então, fundamentam o conceito de sublimação? Procuramos estabelecer ali 

as coordenadas que guiam a teorização freudiana ao elaborar o conceito de sublimação.  

 Neste trajeto, se debruçou sobre a sublimação como um destino da pulsão, 

concepção da obra freudiana que consideramos essencial. Aliás, este foi o ponto de 

partida para as principais interrogações e formulações lacanianas sobre o conceito, em 

seu retorno a Freud. A sublimação caracterizaria aquilo que estaria em jogo na pulsão, 

cuja satisfação sempre implica um desvio quanto ao alvo. Podemos caracterizar a 

pulsão, pois, como deriva e a sublimação caracterizaria este movimento da pulsão, no 

contorno de um dado objeto. A pulsão implica assim uma outra satisfação, o que está 

em jogo também no processo sublimatório.  

 Na sublimação estão envolvidos movimentos que devem ser distinguidos 

daqueles envolvidos no recalque. Não é por acaso que Freud diferencia a sublimação da 

idealização, considerando as distintas relações quanto ao objeto em cada processo. Esta 

noção de objeto é o componente da teoria freudiana que Lacan não prescindirá na sua 

releitura do conceito de sublimação. 

 Ora, a sublimação sempre foi atrelada, na teoria freudiana, à valorização social 

de seus produtos, por meio de certos objetos que adquirem uma certa utilidade pública. 

O artista, além da satisfação que obtém para com a sua obra, adquire o reconhecimento 

social, ocupando, dessa maneira, a sublimação, um sítio especial na cultura. Qual é o 

cerne desta valorização social dos produtos sublimatórios? Deveria ser ela situada como 

o elemento primordial? Quais as implicações éticas que daí podemos extrair? É aqui que 

Lacan faz intervir sua fórmula da sublimação como a elevação de um objeto imaginário 

à dignidade da Coisa.  

 A sublimação implica, pois, de um lado, uma certa satisfação pulsional, que é o 

elemento primordial articulado ao conceito, e de outro, essa valorização social, que 
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implica uma certa utilidade. Entre estes dois lados, temos o nó no qual o singular e o 

coletivo convergem e que está no cerne desta interrogação ética da psicanálise. A 

sublimação permite então uma dada criação, que implica lidar com o excesso pulsional, 

por vias que não passam por um recalque e que se situam para além de uma mera 

idealização, para além do campo narcísico. Isso não deixa de promover um fascínio na 

sociedade, na medida em que a sublimação mostra algo mais além do objeto imaginário.    

 Nessa parte inicial do percurso, em um primeiro capítulo, promovendo este 

desenho, objetivamos germinar e desenvolver a análise pretendida nesta investigação, 

esquadrejando elementos cruciais do conceito de sublimação.  

 No capítulo dois, nossa investigação se concentrou naquele que é tido como um 

paradigma da sublimação, na teorização lacaniana - o amor cortês. Ao final do capítulo, 

pretendemos delimitar os principais elementos que caracterizaram este movimento 

estético e que nos permitem sombrear a interface amor cortês- sublimação. O amor 

cortês foi um movimento literário, possibilitador de uma inovação estética, em plena 

Idade Média, caracterizado por uma excessiva idealização da dama, por parte dos 

trovadores. Essa dama era posta em posição de suserana e de senhora. Porém, o que se 

percebe é que existe algo para além desta idealização, o que nos permite falar de uma 

sublimação no amor cortês. O amor cortês se figura assim como um amor para além do 

imaginário, sendo que a dama, na poesia trovadoresca, é elevada à categoria de Mulher. 

Note-se que está aqui definido um campo de algo essencial na abordagem da 

sublimação feita por Lacan, no seminário dedicado à ética da psicanálise: o campo da 

Coisa, da ordem do real, de uma impossibilidade a partir da qual a cadeia significante se 

edifica.  

 Diversos são os elementos estruturantes do amor cortês que nos permitem 

analisar esta relação que se estabelece entre a sublimação e o impossível, entre a 

sublimação e o objeto feminino. Dentre elas, podemos listar: a impossibilidade do amor, 

no qual a dama se figura como inacessível, uma privação real do objeto; a gradação do 

amor em escalas, sendo que a última se figura pela ordem do impossível; a abstração da 

dama, dotada de todas as características e virtudes, que nos fazem pensar que tal mulher 

não existe; o para além de toda representação; a prestação de serviços à dama, que 

implicam perigos, morte, disciplina e refinamento espiritual; e, por fim, o paradoxo 
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capital, referente à posição efetiva da mulher na sociedade medieval e o lugar que ela 

ocupa na poesia trovadoresca. 

 O amor cortês evidencia uma relação estrita entre a sublimação e o objeto 

feminino, a mulher, e, por extensão, com o impossível da relação sexual. Esse 

paradigma de amor representa um saber fazer com este impossível, já que ele é uma 

invenção masculina frente à não relação sexual. Ao determos em seus elementos 

estruturais, tão ilustrados nas obras legadas dessa arte literária, delineamos as 

imbricações da sublimação com a Coisa, em toda a sua dignidade, a partir de um objeto 

imaginário, a mulher.   

 No terceiro capítulo, daremos continuidade à exploração desse horizonte da 

sublimação, tão vinculado ao objeto feminino, no que ela se deixa apreender pela sua 

interface com o gozo místico e o amor que une a mística a Deus. No amor místico, 

observamos uma estrita ascese por parte do místico, numa entrega total ao 

desconhecido. Isso implica sofrimento e os resultados são um gozo indescritível, um 

“morrer de amor pelo qual se vive”. Vemos aqui repetidos elementos que se destacam 

na estrutura do amor cortês, tal como a relação com um objeto impossível, um certo 

sofrimento e um amor que se situa para além de uma imagem, para além da 

representação. O seu êxtase, o místico não logra descrevê-lo, ainda que não tenha 

dúvidas do que se experimentou.  

 Quase contemporâneo ao amor cortês, existiu um movimento místico, cujos 

protagonistas - a literatura chama-as de beguinas - produziram poesia de amor. Sua 

produção foi considerada herética e o movimento foi combatido. O amor é situado, 

nessas poesias, como que assentado num campo do impossível, sendo que muitas 

características da mística, como tratada na obra lacaniana, são ali evidenciadas. Dentre 

elas, temos: Deus como a esposa do místico; a entrega total da alma; o arrebatamento 

do corpo e uma indescritibilidade do gozo.  

 Há, indubitavelmente, nessa entrega do místico, um movimento de sublimação.  

A religião se situa como um dos termos da sublimação. Ainda que a religião se preste a 

uma fixação a ideais, há, por outro lado, esta possibilidade ofertada pela mística. A 

mística põe em jogo uma relação com um Deus totalmente diferente daquele 

comumente dogmatizado na religião. Ademais, o gozo implicado na mística se figura 

como próprio de um campo mais além, de um outro gozo, aquele dito feminino.   
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 Ao nos embrenharmos por essa via da mística, para analisarmos os componentes 

do conceito de sublimação, apostamos nesta relação existente entre a sublimação e o 

enigma da mulher, o que ecoa igualmente numa certa posição face ao impossível tratado 

em psicanálise - aquele da relação sexual. Entre a mulher e o homem, não há nenhuma 

correspondência, não há complementaridade. Como podemos, então, a partir destes 

achados elucidar melhor o movimento em jogo na sublimação? Em que medida a 

atividade do místico é valorizada e em que medida ela entra no rol das listas negras da 

heresia? Qual a idealização envolvida na mística e em que medida a sublimação permite 

uma transposição desse ideal? Eis as principais interrogações que nesse capítulo 

procuramos responder. 

  No último desenvolvimento de nosso estudo, procuraremos esboçar e analisar, 

por meio de um pensamento lógico, as implicações éticas e clínicas da sublimação, 

tendo por foco os principais realces promovidos ao longo da investigação. Dessa 

maneira, defenderemos a tese de que o conceito de sublimação traz em si, embutido, 

uma dimensão ética, a qual nos permite refletir sobre pontos essenciais na psicanálise, 

tais como, a direção clínica e os princípios que a orientam. Ora, se a sublimação, na 

segunda tópica freudiana, é tida como algo que se põe no horizonte de uma análise, ela 

evidencia algo importante do dispositivo analítico. Um saber fazer com o objeto, com a 

pulsão e com o impossível da relação sexual, ponto de embaraço na neurose. Um 

movimento que parte de uma insuficiência em relação ao sintoma em direção ao 

impossível do desejo, do real. Por outro lado, tendo por parâmetro o que a sublimação 

nos enseja, podemos localizar uma gama de ações contrárias a este movimento 

sublimatório, no que diz respeito a um direcionamento clínico e ético; delimitemos o 

núcleo dessas ações opostas: uma desorientação guiada por padrões, que acabam por 

ignorar o que está no cerne do conceito de sublimação, este real para o qual apontam as 

pulsões, e uma ética que busca uma complementarização, a procura de um objeto 

impossível. Problemas atuais, éticos, por assim afirmar, que implicam uma direção de 

cura, a qual pode ser demasiadamente alheia à aquela proposta pela psicanálise ou 

demasiadamente congruente com ela.      

 No texto O mal estar na Civilização, Freud (1929-1930/ 1974) situa a 

sublimação como um dos procedimentos utilizados pelo homem em busca da felicidade, 

o que entra numa economia no jogo do princípio do prazer. O problema ensejado pela 

sublimação é, nesse sentido, de uma ordem ética. Ela implica uma certa satisfação 
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pulsional que encontra lugar na sociedade, isto é, forma parte da cultura. Uma certa 

orientação do sujeito. Mas, sem embargo, nesta mesma obra, encontramos certos limites 

na sublimação, o que torna soberana a caracterização das pulsões como parciais, em 

constante movimento. Resta algo de insatisfação, que diz respeito ao que tratamos aqui 

como impossível. Na cultura, os meios de lidar com este resto, esta parcela 

inconquistável da natureza humana gera toda sorte de mal estar, o qual é, por sua vez, 

redutível a esse mal estar do sujeito, dividido e clivado. Diversos caminhos podem ser 

trilhados diante desse impossível insuperável e uma diferença crucial se estabelece entre 

idealizar e sublimar. Está aí uma discussão ética sumamente importante e de longo 

alcance para a qual nos conduz o conceito de sublimação.   

Em efeito, o problema da sublimação pode ser considerado tema central para 

Lacan (1959-60/1988), ao definir a ética da psicanálise, no seminário 7, como a ética do 

desejo e não uma ética do ideal. O que nos permite articular a falta à noção de das Ding 

é esse real da experiência psicanalítica. Por essa via, o que o problema da sublimação 

nos indica é justamente essa dimensão do desejo, o cerne da interrogação psicanalítica. 

A partir disso, é que se pode pensar uma ética da psicanálise:  

A ética consiste essencialmente - é sempre preciso tornar a partir das 
definições - num juízo sobre nossa ação, exceto que ela só tem 
importância na medida em que a ação nela implicada comporta ou é 
reputada a comportar, um juízo, mesmo que implícito. A presença do 
juízo dos dois lados é essencial à estrutura [...] Se há uma ética da 
psicanálise - a questão se coloca-, é na medida em que, de alguma 
maneira, por menos que seja, a análise fornece algo que se coloca 
como medida de nossa ação - ou simplesmente pretende isso (Lacan, 
1988, p. 373-374). 

 

 Essa ética é correlata, pois, de um certo questionamento do sujeito; propõe pô-lo 

em evidência. Eis o que caracteriza a orientação ética primordial da clínica psicanalítica, 

ponto que orientará o presente estudo. 
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1- DELIMITAÇÃO DO CONCEITO  

 

1.1- Teorizando a sublimação 

  

 O termo sublimação na obra freudiana é traduzido pela palavra alemã 

Sublimierung, cuja origem é latina. No latim, a etimologia da palavra remete a algo que 

fica suspenso, o ponto mais elevado de um limem (a parte superior de uma porta). Tal 

como nos aponta Silvestre (1981), a escolha desta palavra indica, em Freud, mais um 

processo.  

Sabe-se que sublimação é um termo que traduz objetos tão distintos em campos 

diferentes. Na química, influenciada pelas heranças deixadas pela alquimia, a 

sublimação designa a passagem de uma substância do estado sólido para o estado 

gasoso, de forma direta, isto é, sem passar pelo estado líquido. Cruxên (2004) nos 

lembra que, em Goethe, um poeta que muito influenciou o pensamento freudiano, a 

palavra sublimação já ocupava um lugar especial, indicando uma “necessidade de 

trabalho do espírito”. O conceito de sublimação pode ser ainda aproximado de outro 

muito presente no campo das belas artes e da filosofia de valores - o sublime. O sublime 

designaria na arte aquilo que transcende a dimensão do belo, o que se faz acompanhar 

por algo que se torna inacessível por sua incomensurabilidade. Temos aqui mais a 

dimensão prezada pela estética. É por esta via, pela estética, que podemos aproximar o 

sublime do campo de uma filosofia de valores, onde o termo aponta para o que é uma 

virtude, que bem se encaixa em um campo moral, ainda que ali o sublime transcenda o 

belo. Seria como que a vontade de exprimir o inexprimível.  

 Consideramos que cada um destes conceitos de sublimação nasce em campos 

distintos e por isso apontam para objetos igualmente distintos, ainda que possam se 

prestar a aproximações ou confusões. Ao utilizar o termo sublimação, Freud, como um 

exímio investigador, lhe conferiu um estatuto singular no campo psicanalítico. 

Destaquemos, neste momento, tão somente, em relação ao conceito de sublimação, que 

ele o distanciou de um campo moral para outorgar-lhe um estatuto ético.       

 De início, destacamos que, algumas vezes, ao longo desse estudo, nos 

referiremos a uma “concepção” de sublimação simplesmente pelo fato de que Freud não 

chegou a descrevê-la metapsicologicamente, de um modo abrangente, como o fez com 
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outros conceitos; por toda a sua obra são feitas referências à sublimação (Freud, 1929-

30/ 1974; Laplanche, 1991). Cabe, contudo, ressaltar, de modo crítico, esta 

característica do conceito e o quanto ela se deve a um movimento próprio da teorização 

freudiana na elaboração de seus conceitos, como conjeturamos mais a frente.    

 Admitamos, por ora, que a sublimação não se encontra bem delimitada no 

legado freudiano. Nesse sentido, a sublimação como um constructo freudiano deve ser 

considerada uma concepção e não um conceito propriamente dito. Entretanto, não 

levaremos em conta essa distinção crucial e, ao longo do texto, utilizaremos tanto o 

termo conceito quanto a concepção, indiscriminadamente ou de acordo com a exigência 

do contexto. Mais à frente, ao iniciarmos um percurso por alguns textos freudianos que 

tratam da temática, pretendemos melhor demarcar esta inconsistência.        

 Ademais, ao abordar a sublimação sob um ponto de vista metapsicológico, nossa 

pretensão deve ser caracterizada como modesta, no sentido de que não buscaremos 

esgotar a concepção, mas evidenciar e elucidar, na medida do possível, algumas 

inconsistências presentes na sua construção conceitual, o que forma parte de nosso 

objetivo. Essa empresa é muito próxima à outra, a abordagem da sublimação a partir de 

uma perspectiva ética, visto que a teorização em psicanálise é correlata de uma 

experiência ética, a da clínica psicanalítica. Assim, “a clínica psicanalítica identificada 

com a experiência analítica originária está situada no centro do pensamento freudiano, 

sendo a sua condição de possibilidade” (Birman, 1989, p. 135-136). É nessa direção que 

a proposta metapsicológica freudiana não deve ser afastada de uma dimensão clínica a 

ela correlata e que constitui a base da psicanálise.  

 Figurado como um dos destinos da pulsão, fica-se com a sensação de que este 

conceito não foi devidamente abordado na obra freudiana, ao contrário do que sucedeu 

com o conceito de recalque, por exemplo. Não representaria, então, a sublimação um 

ponto aberto da teorização freudiana que desemboca justamente nessa dimensão clínica, 

marcada por uma ética no qual a dimensão do desejo se marca como indestrutível e nos 

assinala a verdade do sujeito?    

 Concordamos com teorização lacaniana, o conceito de sublimação, com todos os 

problemas que ele suscita, nos remete a uma problemática da pulsão e aí reside a 

dificuldade de sua teorização (Lacan, 1959-60/1988). De fato, a teoria das pulsões 

constituiu a mitologia freudiana e o conceito reflete o que é essencial na experiência 
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analítica como tal. “Algo distingue Freud de todos os analistas que vieram depois dele: 

não repetia uma teoria, elaborava-a de forma autêntica a partir do próprio discurso de 

seus pacientes”. (Miller, 1987, p. 57-58). 

 Ora, é a plasticidade e o que “Freud disse de mais profundo sobre a natureza das 

pulsões” o que permite ao sujeito a possibilidade de satisfação de mais de uma maneira, 

deixando assim a via aberta para a sublimação. Com essa afirmação, Lacan (1959-60/ 

1988) revela alguns problemas com os quais Freud deparou ao abordar a sublimação. 

Primeiramente, o fato de pôr a sublimação lado a lado com a formação reativa, “nos 

seus mais óbvios efeitos sociais”. De fato, dois elementos ficam evidentes nas primeiras 

formulações freudianas acerca da sublimação: uma mudança que implica o objeto 

pulsional ou a libido (o qual Freud denominou dessexualização) e o seu valor social 

(objetos socialmente valorizados). Pela perspectiva desse seminário lacaniano, isso: 

Quer dizer que, desde então, numa etapa em que as coisas não podem 
ser mais fortemente articuladas por falta do complemento tópico que 
ele fornecerá em seguida, ele [Freud] faz intervir a noção de formação 
de reação. Em outros termos, ele ilustra o tal traço de caráter, tal traço 
adquirido da regulação social, como algo que longe de se estabelecer 
no prolongamento, na linha reta de uma satisfação pulsional, necessita 
da construção de um sistema de defesas, antagônico, por exemplo, à 
pulsão anal. Ele faz intervir, portanto, uma oposição, uma antinomia 
como fundamental à construção da sublimação de uma pulsão. Ele 
introduz, portanto, o problema de uma contradição em sua própria 
formulação (Lacan, 1959-60/1988, p. 120). 

 

 Em suma, torna-se evidente o embaraço freudiano frente à construção deste 

conceito, o que se nota pelas mais diversas postulações sobre a sublimação. Mas 

insistimos em questionar, por outro lado, em que medida estas reelaborações e 

embaraços - que bem podíamos denominar dificuldades de abordar o conceito - não 

representam uma inconsistência imprescindível na teoria psicanalítica em vez de uma 

mera incoerência. Na teoria freudiana, um dos reflexos da suposta “pouca elaboração” 

da sublimação reside na constatação de que a delimitação do conceito se dá em 

referências a processos limítrofes (formação reativa, inibição quanto à meta, 

idealização, recalque), o que apenas nos indica a sua problemática (Laplanche e 

Pontalis, 1991).  

 Nesta teorização, que representa mais um movimento de construção e 

elaboração, sobre a sublimação, notamos elementos que nos permitem desenhar a sua 
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concepção. Realizemos, pois, um breve percurso sobre os principais aspectos da 

sublimação abordados por Freud.  

  Em Moral sexual civilizada e doença sexual moderna, Freud (1908/1974) 

destaca que a pulsão sexual põe à disposição da atividade civilizada uma grande 

quantidade de energia, devido à sua capacidade de deslocar suas metas sem restringir 

consideravelmente a sua intensidade. “A essa capacidade de trocar seu objetivo sexual 

original por outro, não mais sexual, mas psiquicamente relacionado com o primeiro, 

chama-se capacidade de sublimação” (FREUD, 1908/1974, p.193). Nesse texto, a 

sublimação se revela uma ação defensiva contra a pulsão sexual.  

 No texto A pulsão e seus destinos, a sublimação é concebida como um dos 

quatro destinos pulsionais. Ali, Freud (1915/ 1974, p. 142) caracterizou a pulsão “como 

sendo um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como o 

representante (Repräsentant) psíquico dos estímulos que se originam dentro do 

organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à mente no sentido 

de trabalhar em conseqüência de sua ligação com o corpo”. Nesse texto clássico 

freudiano, não há qualquer referência a uma pulsão sexual, mas, tão somente, de uma 

forma geral, à pulsão. Freud (1915/1974) também sublinha quatro componentes da 

pulsão, a saber, a pressão, a finalidade (meta), o objeto e a fonte. Nesse texto, destaca-se 

a distinção, feita pelo autor, entre a meta e o objeto da pulsão. Então, se a sublimação 

implica um deslocamento da pulsão no que diz respeito à sua meta, que elementos nos 

permitem pensar a relação, na sublimação, com o objeto? 

 Ora, o objeto da pulsão tal como concebido na obra freudiana, pode comportar 

duas condições que o tipificam: sua variabilidade e sua constância. Ele é variável, 

porque este objeto pode não estar originalmente ligado à pulsão, que aqui faz valer sua 

plasticidade. Ele é constante na medida em que alguns traços do objeto são 

privilegiados neste movimento da pulsão, contribuindo para o que o próprio Freud 

(1905/1974; 1938/1974) nomeia “viscosidade pulsional”. Entendemos que estas duas 

facetas do objeto pulsional indicam uma característica própria da pulsão, cujo horizonte 

comporta paradoxos. Da mesma forma, elas nos fazem sentir o peso da diferença que há 

em uma concepção de objeto, tal como originalmente concebida na teoria freudiana, e 

outras concepções, distintas da proposta freudiana, as quais buscam um objeto como 

sinônimo de objetivo e, portanto, alcançável e esgotável. Essa será uma questão 
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abordada por Lacan e que exploraremos em outros momentos desse estudo quando 

tratarmos do objeto: uma questão que reflete o campo de problemas suscitados na 

psicanálise e que se relacionam com um conceito fundamental - o de pulsão. 

 Já no texto À guisa de introdução ao narcisismo, Freud (1915/ 1974) nos brinda 

uma distinção e, ao mesmo tempo, uma aproximação entre a sublimação e a idealização, 

a qual parece ser um ponto introdutório do que será a concepção freudiana sobre a 

sublimação na segunda tópica: 

Somos naturalmente levados a examinar a relação entre essa 
formação de um ideal e a sublimação. A sublimação é um processo 
que diz respeito à libido objetal e consiste no fato de a pulsão se 
dirigir no sentido de uma finalidade diferente e afastada da finalidade 
da satisfação sexual; nesse processo, a tônica recai na deflexão da 
sexualidade. A idealização é um processo que diz respeito ao objeto; 
por ela, esse objeto, sem qualquer alteração em sua natureza, é 
engrandecido e exaltado na mente do indivíduo. A idealização é 
possível tanto na esfera da libido do ego quanto na da libido objetal. 
Por exemplo, a supervalorização sexual de um objeto é uma 
idealização do mesmo. Na medida em que a sublimação descreve 
algo que tem que ver com a pulsão, e a idealização, algo que tem que 
ver com o objeto, os dois conceitos devem ser distinguidos um do 
outro (Freud, 1915/1974, p. 111). 

  

 Aqui percebemos que é pela via de um objeto que a sublimação pode ser 

aproximada da idealização. Contudo, a sublimação comporta uma diferença na medida 

em que ela diz respeito a uma função da pulsão, isto é, ela envolve um mecanismo pela 

qual se evidencia a ação pulsional, no que ela comporta de plasticidade e que pode 

envolver o objeto. É por este vetor - o objeto - que a sublimação é diferenciada da 

idealização, mas é igualmente por ele que é possível uma aproximação entre estes dois 

processos distintos. Mas quais as conseqüências de uma tal delimitação conceitual? Por 

que se deter e dar tanta importância a esta distinção entre sublimação e idealização? 

 Sabemos que é pela via de três elementos que a definição da sublimação se dá na 

obra freudiana, os quais são: a mudança de meta da pulsão, a mudança de objeto e a 

valorização social dos produtos sublimatórios. Todos estes três vetores são abrangidos 

por essa delimitação, visto que idealização e sublimação comportam, cada qual a seu 

modo, relações com os ideais - conformando-se com eles ou transpondo-os - e com o 

objeto - conforme se exalta a dimensão imaginária ou se privilegia a dimensão real 

desse objeto. 
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   Essa distinção aponta pontos essenciais no que refere a um modo de 

funcionamento da pulsão, o que ecoa de um certo modo na clínica freudiana e na 

direção ética de seu tratamento.  As indicativas são listadas tanto a partir de uma leitura 

minuciosa da obra freudiana e das diversas subversões que a marcam, quanto pelas 

indicativas que nos fornecem alguns autores (ou melhor expresso, minuciosos leitores), 

dentre eles, Lacan (1959-1960/ 1988). Segundo este, é a partir do texto À guisa de uma 

introdução ao narcisismo que se deve abordar o problema da sublimação; desse texto 

que é a “introdução à segunda tópica”.  Lembremos que é nesse texto que é introduzida 

a diferenciação entre a sublimação e a idealização. 

 No texto Além do princípio do prazer, nota-se a proposta de uma nova teoria 

pulsional e de uma nova tópica para o aparelho psíquico, na qual vigoram duas classes, 

a saber, as pulsões de vida e as pulsões de morte. As primeiras se caracterizariam por 

buscarem uma união cada vez maior, a integração de um todo cada vez maior. Em 

oposição, temos a pulsão de morte, que atuaria de forma silenciosa e se caracterizaria 

como uma força disjuntiva, promovendo a desintegração deste todo maior. Há um 

eterno embate entre essas duas pulsões. Essa foi a resposta freudiana a diversos 

fenômenos, com alcance na clínica, caracterizados por uma compulsão à repetição, em 

que experiências desagradáveis eram repetidas em vez de serem elaboradas. Os três 

exemplos desses fenômenos listados, por Freud (1920/ 1974), são: as brincadeiras 

infantis, os sonhos das neuroses de guerra e o próprio dispositivo transferencial do 

tratamento analítico. Podemos entrever todo um redirecionamento teórico a partir desse 

momento da obra freudiana, em que a sexualidade já não é vista mais como algo contra 

o qual se defender, enfatizando-se cada vez mais o seu papel do lado de Eros, do lado 

daquilo que permite um laço social. Ademais, a direção clínica aqui é totalmente 

redefinida, visto que é inevitável este algo irredutível que a pulsão de morte nos indica: 

já não se buscará sanar o sujeito de seu sintoma, mas se admitirá a partir de então um 

resto de inanalisável, um rochedo da castração com o qual a análise se depara. Por assim 

afirmar, houve uma diferenciação no conceito de cura. 

 Se nos atemos tão fortemente a estabelecer este contexto, essas considerações 

sobre o último dualismo pulsional freudiano e essa torção promovida em sua teoria é 

por que esta nova configuração ocupará um lugar primordial na orientação clínica, e, 

consequentemente, teórica, proposta por Lacan. O que subjaz sob o nome de pulsão de 
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morte, dessa maneira, nos indicará o princípio da pulsão, de uma forma geral, cuja 

satisfação é sempre parcial e cujo objeto sempre comporta algo de impossível.  

 Um outro texto freudiano que bem ilustra esta nova configuração teórica da 

segunda tópica e que nos permite entender e tecer alguns questionamentos sobre a 

sublimação é O eu e o isso, de 1923. Ali, retomam-se aquelas relações e distinções entre 

a idealização e a sublimação, tendo por base uma nova configuração do aparelho 

psíquico (que compreende o eu, o supereu e o isso - sendo que o eu tem uma faceta 

inconsciente) e esse mais recente dualismo pulsional. Frisamos que, neste texto, temos 

os sinais do que constitui o funcionamento das pulsões e que nos remete a esse 

irredutível a que nos referimos. O autor sinaliza uma fusão e desfusão das pulsões, 

caracterizadas pelo próprio movimento que tipificam cada classe pulsional (integração e 

disjunção). Acompanhemos o seu argumento:  

A hipótese não lança qualquer luz sobre a maneira pela qual as duas 
classes de instintos [pulsões] se fundem, misturam e ligam uma com a 
outra, mas que isso se realiza de modo regular e de modo muito 
extensivo, constitui pressuposição indispensável à nossa concepção 
[...] Uma vez que tenhamos admitido a idéia de uma fusão das duas 
classes de instintos [pulsões] uma com a outra, a possibilidade de uma 
‘desfusão’ - mais ou menos completa - se impõe a nós. O componente 
sádico do instinto sexual [da pulsão sexual] seria o exemplo clássico 
de uma fusão instintual [pulsional] útil; e o sadismo que se tornou 
independente como perversão seria típico de uma desfusão, embora 
não conduzida a extremos. A partir deste ponto, obtemos a visão de 
um grande domínio de fatos que ainda não tinham sido considerados 
sob essa luz. Percebemos que, para fins de descarga, o instinto [a 
pulsão] de destruição é habitualmente colocado a serviço de Eros 
(Freud, 1923/ 1974, p. 56-57).  

  

 Eis, portanto, o complexo jogo pulsional que é apresentado neste último período 

da teorização freudiana. Ali se assinala o exercício silencioso da pulsão de morte, bem 

como são lançadas questões sobre essa clivagem do sujeito, que, no campo 

psicanalítico, é a gênese de toda uma interrogação ética. Esta interrogação, em vários 

momentos da obra freudiana, se centrará no que se encontra por trás dos mandamentos 

que movem, paradoxalmente, a cultura. De fato, no texto O eu e o isso, retoma-se esta 

aproximação entre a sublimação e a idealização, ao mesmo tempo em que a aproxima 

de uma dessexualização da pulsão.   
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 Para Freud (1923/ 1974), a sublimação implicaria uma transformação da libido 

objetal em libido narcísica, pelo abandono de objetivos sexuais. A isso ele dará o nome 

de dessexualização, noção, por ele, aproximada da atividade da sublimação. Ele 

pressupõe, portanto, que o eu exerce um papel fundamental na sublimação, nessa 

transformação libidinal, para então fornecer-lhe um outro objetivo. Freud cogita ainda 

uma desfusão pulsional que advém desse processo de desinvestimento pulsional no 

objeto em prol de um investimento no eu.  

 Aproximada de uma identificação, a sublimação favoreceria essa desfusão 

pulsional, já que após sua finalização, segundo Freud (1923/ 1974), o componente 

erótico já não se misturaria à agressividade que com ele se achava combinada. Esta 

agressividade é liberada sob a forma de destruição e agressão. Essa proposta resulta 

problemática na medida em que se aproxima demasiadamente a ponto de se 

confundirem duas concepções, a identificação e a sublimação. Contudo, analisando essa 

proposta mais detalhadamente, não nos indicaria ela o circuito pelo qual a sublimação é 

possível e no qual a idealização jogaria papel fundamental? Não implicaria a 

sublimação sempre este retorno da pulsão, enquanto força destrutiva e criativa?  

 No texto O mal estar na civilização, a sublimação é apontada como um dos 

modos de se lidar com o excesso pulsional, no que constitui a força motriz que perturba 

o princípio do prazer, ocupado numa constante evitação da dor e no máximo de 

obtenção do prazer. É no nível da cultura que prosseguirá essa discussão sobre a 

sublimação, sendo que o eixo central do texto se dá numa reafirmação do dualismo 

pulsão de morte e pulsão de vida, outrora introduzido. A sublimação representa um dos 

mecanismos utilizados pelo homem na busca de felicidade, isto é, como exigência do 

princípio do prazer. Contudo, essa felicidade se mostra como inalcançável, porque: 

[...] o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do 
princípio do prazer. Esse princípio domina o funcionamento do 
aparelho psíquico desde o início. Não pode haver dúvida sobre sua 
eficácia, ainda que o seu programa se encontre em desacordo com o 
mundo inteiro, tanto com o macrocosmo quanto com o microcosmo. 
Não há possibilidade alguma de ele ser executado; todas as normas do 
universo são-lhe contrárias. Ficamos inclinados a dizer que a intenção 
de que o homem seja ‘feliz’ não se acha incluída no plano da 
‘Criação’. (Freud, 1929-1930/ 1974, p. 94-95). 
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 Algo não ocorre exitosamente nesta empreitada: meramente por causa daquela 

parcela inconquistável da natureza humana a qual a prevenção do sofrimento promovida 

pela civilização não é capaz de dominar. Nota-se na civilização um mal estar, que, em 

última instância, é redutível ao mal estar no sujeito 2. Um mais além do princípio do 

prazer atua sobre este princípio do prazer. No fundo, a discussão gira em torno do que 

caracterizaria a pulsão e em como é problemática pensarmos a sua satisfação. Como já 

destacamos, a sublimação evidencia este caráter da pulsão, na medida em que ela 

representa uma certa negatividade e faz com que um alvo sempre se ponha mais além, 

na dimensão de um impossível. Desse modo, os ideais que se erguem na civilização, 

como por exemplo, o ideal cristão, tão analisado por Freud (1929-1930/ 1974), se 

mostram paradoxais e impossíveis de serem cumpridos3, na medida em que o bem e o 

mal não tratam mais do que meras representações. E mais: este impossível é ignorado. 

Por conseguinte, temos aí um meio de se escamotear a castração.  

   Cabe ressaltar ainda que, nesse texto, a sublimação é postulada por Freud (1929-

1930/ 1974) como um deslocamento da libido possibilitada no aparelho psíquico, a fim 

de eludir a frustração do mundo externo, e cujo resultado é uma maior flexibilidade de 

sua função. Entretanto, procede-se, no texto, a uma restrição da atividade sublimatória, 

vinculada à atividade dos artistas e dos cientistas, ou seja, a atividades mais refinadas e 

mais altas. Como é expresso ali, “o ponto fraco desse método [a sublimação] reside em 

não ser geralmente aplicável, de uma vez que só é acessível a poucas pessoas. Pressupõe 

a posse de dotes e disposições especiais que, para qualquer fim prático, estão longe de 

serem comuns” (Freud, 1929-1930/ 1974, p.98-99). Por outro lado, no texto, reconhece-

                                                 
2 Aliás, é nesse sentido que entendemos que o texto O mal estar na Civilização não deve ser lido como 
um texto eminentemente antropológico, dado a peculiaridade que marcou a investigação freudiana, a 
dimensão clínica. Este texto deve ser lido como um texto clínico, ainda que muitos insistam em exportá-
lo, arbitrariamente, a um campo sócio-antropológico. 
3 Aqui advertimos quanto a uma consideração da religião desde a perspectiva psicanalítica, posição 
compartilhada por diversos autores - Julien (1996; 2010). Há que se distinguir uma consideração 
positivista da religião, tendência pela qual Freud, em alguns momentos, parece se deixar levar, de uma 
outra da qual a psicanálise se aproxima e que neste trabalho evidenciamos pela mística, ainda no campo 
religioso, mas que indica um limite para além deste. Há, por esta lógica, duas concepções de Deus a se 
considerar nesta relação psicanálise - religião, segundo Julien (2010): uma que elege um Bem Supremo, 
todo-poderoso, ligado a um discurso teológico sobre Deus que busca dar sentido a tudo; e, uma que toma 
Deus enigmático, situado em um lugar fora do sentido e ligado a um discurso da experiência da palavra 
de Deus. A primeira teria uma relação de exclusão com a psicanálise, enquanto a segunda, uma de 
inclusão.  
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se a limitação da sublimação, cuja satisfação se mostra mais tênue e “não convulsiona o 

nosso ser físico”4.  

 Por fim, temos uma importante consideração freudiana acerca da sublimação, no 

texto Esboço de psicanálise, a qual nos auxiliam a delimitar sua inconsistência na teoria 

freudiana. Discute-se ali a direção do tratamento psicanalítico, assinalando alguns 

fatores que lhe podem servir de princípios:    

Fora esses, pode-se discernir alguns outros fatores como tendo relação 
favorável ou desfavorável. Uma certa inércia psíquica, uma indolência 
da libido, que não está disposta a abandonar suas fixações, não podem 
ser olhadas com bons olhos; a capacidade do paciente de sublimar 
seus instintos desempenha um grande papel e assim também a sua 
capacidade de elevar-se acima da vida grosseira dos instintos, bem 
como, ainda, o relativo poder de suas funções intelectuais (Freud, 
1938/1974, p. 209). 

 

 Ora, posicionamento teórico aparentemente diverso do que encontramos em um 

primeiro momento da teorização freudiana, no texto Recomendações aos médicos que 

exercem a psicanálise, em que há uma precaução diante da “tentação de se fazer do 

tratamento analítico uma atividade educativa”. Dessa maneira:  

 

Deve-se, ademais, manter em mente que muitas pessoas caem 
enfermas exatamente devido à tentativa de sublimar as suas pulsões 
além do grau permitido por sua organização e que, naqueles que 
possuem capacidade de sublimação, o processo geralmente se dá 
espontaneamente, assim que as suas inibições são superadas pela 
análise. Em minha opinião, portanto, invariavelmente, esforços no 
sentido de usar o tratamento analítico para ocasionar a sublimação da 
pulsão - embora, fora de dúvida, sempre louváveis - estão longe de ser 
aconselháveis em todos os casos (Freud, 1912/1974, p.158) 

 

 Ao final dessa análise do percurso freudiano, vemos esboçadas, pois, algumas 

pistas sobre o conceito de sublimação, alguns traços paradoxais quanto a sua 

estruturação, que mais assinalam, de acordo com nossa hipótese, uma marca da 

                                                 
4 No texto, em alemão, “Derzeit können wir nur bildweise sagen, sie erscheinen uns “feiner und 
höher”, aber ihre Intensität ist im Vergleich mit der aus der Sättigung grober, primärer Triebregungen 
gedämpft; sie erschüttern nicht unsere Leiblichkeit”. Tradução: No momento, só podemos dizer, 
metaforicamente elas nos parecem mais “finas e nobres”, mas sua intensidade é, em comparação com a 
saturação das moções (excitações) pulsionais primárias e grosseiras, amortecida; ela não vibra, não 
estremece, nossa corporeidade. 
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psicanálise e do modo como os conceitos ali se estruturam. Mas, de qualquer maneira, 

as implicações éticas são distintas: se, em um primeiro momento, há uma certa ressalva 

quanto à sublimação, em momento posterior, nota-se uma certa relação da sublimação 

com o irredutível da experiência psicanalítica, o rochedo da castração, como postulará 

Freud no derradeiro de sua obra.  

 São modulações presentes na teorização freudiana de um modo geral e não 

apenas no que se trata do conceito de sublimação (ainda que com este a inconsistência 

se torna mais evidente). Desconsiderar este movimento no pensamento freudiano pode 

ser, pois, fonte de inúmeros equívocos, que culminam em uma distorção - a qual, mais 

do que teórica, tem um pano de fundo ético-, aproximando-se, por exemplo, a 

sublimação de uma moral ou considerando-a como um modo de adaptação 5.   

 

 

1.2- O retorno de Lacan a Freud 

 

 Podemos afirmar que o ensino de Lacan privilegiou um retorno à obra freudiana, 

numa tentativa de frisar o projeto primordial da psicanálise, repensando e pontuando 

alguns conceitos cruciais no campo psicanalítico. Dessa forma, Lacan propunha uma 

postura crítica frente ao ensino de Freud, na medida em que promovia certos cortes com 

a posição freudiana, ao mesmo tempo em que reafirmava o projeto original freudiano. 

Propunha também uma certa posição contra o projeto de algumas correntes psicológicas 

que distorciam a perspectiva psicanalítica, cujos “princípios” de orientação para o 

tratamento - que mais se configuravam como regras - se mostravam divergentes e em 

desacordo com o que propusera Freud. 

 Vários conceitos foram assim temas de análise para Lacan, os quais ocupavam 

um lugar importante na psicanálise, a saber, a pulsão, o inconsciente, a transferência e a 

repetição. Conceitos que em outros campos são abordados de modos distintos, 

implicando cada qual uma determinada direção de tratamento, muitas vezes, divergentes 

entre si. Podemos considerar que o projeto lacaniano era congruente com o projeto 
                                                 
5 Por exemplo, Hartmann, como um autor da chamada psicologia do ego, propunha uma equivalência 
entre sublimação e a neutralização. Conceitos que dentro dessa corrente dita “psicanalítica" ganharam 
contornos totalmente distintos daqueles promulgados por Freud e por Lacan. A proposta da psicologia do 
ego prezava por uma “adaptação do ego”, classificado segundo sua força - forte ou fraco -, ocupando o 
psicanalista aí um papel de modelo. Isso será mais bem explicitado no quarto capítulo ao tratarmos das 
implicações clínicas da sublimação.  
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freudiano, porque tanto Freud quanto Lacan privilegiaram, de um certo modo, a clínica 

e foi a partir daí que se pensou a psicanálise. Não procuramos afirmar com isso que 

outras perspectivas ditas psicanalíticas não se pautaram por um enfoque clínico; aqui tão 

somente pretendemos destacar esse atrelamento entre práxis e teoria que se dava na 

teorização freudiana e que caracterizava o retorno lacaniano a Freud. 

  O conceito de sublimação, com toda a inconsistência que ele apresenta, foi 

objeto de estudo para Lacan, o qual contribuiu com importantes releituras conceituais 

referentes a este destino da pulsão. A sublimação como um destino pulsional implicaria 

um modo de satisfação e, portanto, uma certa relação com o gozo. Ela se figuraria assim 

como um ponto crucial para a composição dessa teoria sobre o sujeito, tal como foi 

privilegiado no ensino lacaniano. 

 Um momento chave em que este autor faz uma análise do conceito de 

sublimação foi aquele do seminário sobre A ética da psicanálise. Falar de sublimação 

ali só foi possível a partir de uma análise ética. A ética, sendo entendida como isso que 

faz com que o sujeito titubeie e, em um certo momento, se ponha em questão. Aliás, 

cabe lembrar que este foi o ponto de origem da psicanálise, cuja experiência tem algo de 

peculiar que, de início, nos permite situar melhor o problema da sublimação. Ao falar 

sobre a novidade da experiência freudiana, por exemplo, Lacan (1959/ 1960/ 1988) tece 

importantes considerações sobre algo de novo que a psicanálise inventa: 

De novo sobre o quê? Sobre alguma coisa que é, ao mesmo tempo, 
muito geral e muito particular. Muito geral na medida em que a 
experiência da psicanálise é altamente significativa de um certo 
momento do homem que é aquele em que vivemos, sem poder 
sempre, e até pelo contrário, discernir o que significa a obra, obra 
coletiva, na qual estamos mergulhados. E, por outro lado, muito 
particular, como é nosso trabalho de todos os dias, ou seja, a maneira 
pela qual temos de responder na experiência ao que lhes ensinei a 
articular como uma demanda, demanda do doente à qual nossa 
resposta confere uma significação exata - uma resposta da qual deve 
mos conservar a mais severa disciplina para não deixar adulterar o 
sentido, profundamente inconsciente dessa demanda (Lacan, 1959-
1960/ 1988, p. 9-10). 

   

 O destaque dessa novidade, que é essencial na experiência psicanalítica, nos faz 

conjeturar sobre o motor da sublimação, na medida em que nela estão envolvidos dois 

pólos, aparentemente sem solução e contraditórios - de um lado, as exigências 
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pulsionais e do que a pulsão implica de desvio e insatisfação; do outro lado, a 

valorização que os produtos da sublimação alcançam no seio da sociedade. É, nesse 

sentido, pois, que podemos afirmar que, nesse seminário, se destaca os contornos éticos 

da noção do conceito de sublimação e de pulsão de morte. É como se o ensino lacaniano 

dissesse com mais letras o que se encontrava em entrelinhas na teorização freudiana.  

 Lacan (1959-1960/1988) coloca no centro do problema da sublimação aquilo 

que diz respeito à pulsão (Trieb), entendida por ele, como deriva. Ora, marca-se esta 

distância que há entre a pulsão e o instinto (Instinkt), na medida em que a primeira se 

aproxima do campo da Coisa freudiana. Esta Coisa, das Ding, implica um mais além da 

representação, ainda que não prescinda dela; logo, é em relação a esse campo da Coisa 

que devemos situar a pulsão e é a partir desse campo que a sublimação se torna 

possível. Em linhas gerais: 

O Trieb deve ser traduzido o mais próximo possível do equívoco e 
comprazemo-nos, às vezes, em dizer - a deriva. Aliás, é drive que 
traduz em inglês o termo alemão. Essa deriva, para a qual toda a ação 
do princípio do prazer se motiva, dirige-nos para esse ponto mítico 
que foi articulado nos termos da relação de objeto. Devemo-nos 
obrigar a apurar seu sentido e criticar as confusões introduzidas, as 
ambigüidades significativas, bem mais graves do que qualquer 
equívoco significante (Lacan, 1959-1960/ 1988). 

  

O que há no nível de das Ding assim é o lugar das pulsões, “na medida em que 

nada tem a ver, enquanto coisa que seja que se satisfaça de uma temperança, daquela 

que ordena bem certinho as relações do ser humano com seu semelhante nos diferentes 

níveis hierárquicos da sociedade, desde o casal até o Estado, numa construção 

harmônica” (Lacan, 1959-60/1988, p. 138). Resta-nos, pois, destrinchar e contornar 

melhor qual era essa concepção lacaniana sobre a pulsão, neste seminário dedicado a 

ética da psicanálise, bem como o que se figura aqui nomeado por das Ding. 

Logo na sessão de abertura do seminário, Lacan (1959-1960/ 1988) coloca em 

evidência dois pólos incisivos na teoria freudiana, a partir dos quais ele cogita situar o 

“universo mórbido da falta”. São eles: o mito do assassinato do pai e o mito da pulsão 

de morte. Ora, o conceito de pulsão de morte será um motivo desse seminário, sendo a 

porta de entrada para a reflexão ética nele proposta, bem como o elo que o une a um 
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texto clássico freudiano, O mal estar na civilização - que, aliás, é muito citado nessa 

obra lacaniana.     

A pulsão de morte, ao se apresentar como força de destruição, enseja uma outra 

dimensão que está para além da tendência, que é para onde ela aponta. Vontade de 

destruição direta será o termo lacaniano qualificador da pulsão de morte. Contudo, ao se 

figurar como vontade de destruição, a pulsão implica uma vontade de recomeçar com 

novos custos, isto é, ela implica algo inédito e novo. Eis o cerne do que permite uma 

certa aproximação entre a pulsão e a  repetição. Como força disjuntiva, a pulsão de 

morte contribui para a emergência da diferença, ao contrário da ação homogeneizadora 

e integrativa da pulsão de vida. A pulsão de morte, como o princípio de funcionamento 

de toda pulsão, nos assinala este ponto impossível que se esboça no fim de toda pulsão. 

Impossibilidade que, nesse seminário lacaniano, se relaciona com o ponto do 

“intransponível ou o da Coisa”. A sublimação seria, portanto, uma criação a partir desse 

ponto emblemático da pulsão, uma criação a partir do campo da Coisa (Lacan, 1959-

1960/ 1988).    

Em relação à das Ding, essa Coisa que é tão citada nesse seminário lacaniano, 

trata-se nada mais que uma retomada lacaniana de um ponto específico da obra 

freudiana. Consideramos extremamente pertinente realizarmos um percurso, a título de 

elucidação, sobre esta noção freudiana e em especial ao modo como ela é retomada sob 

a ótica lacaniana. 

 Na verdade, das Ding foi o termo cunhado por Freud (1950 [1895] / 1974), no 

texto Projeto para uma psicologia científica, para designar um campo do inassimilável 

das representações no aparelho psíquico. O complexo do próximo (nebemensch), como 

é trabalhado no texto, configuraria assim duas dimensões: uma da Coisa, atrelada a uma 

constância, que a faz coesa como Coisa e um outro componente, o atributo ou 

predicado, o qual pode ser compreendido, rastreado até uma informação do próprio 

corpo, pode ser conhecido do eu através de sua própria atividade.     

Este texto, ainda que classificado como um texto pré-psicanalítico, traz os traços 

do que caracterizará o eixo central da teoria freudiana. Por exemplo, na introdução do 

último dualismo pulsional, a noção de Coisa trabalhada no projeto, emergirá, nas 

entrelinhas, sob este traço silencioso, porém extremamente presente, da pulsão de 

morte. A palavra entrelinhas aqui somente nos indica que Freud não nos afirma sobre o 
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termo Coisa, por exemplo, no texto Mais além do princípio do prazer, embora a noção 

que o termo Coisa implica é tangenciada pelos novos temas ali introduzidos. Da mesma 

forma, a clivagem do sujeito e a definição freudiana para objeto, distinta do que era a 

concepção do mesmo para certas correntes psicológicas e também para as “ditas 

psicanalíticas”, refletiam estes postulados iniciais sobre a Coisa.  

Até mesmo no seminário lacaniano em questão não se furta a uma aproximação 

da Coisa com o objeto para distinguir o que seja o campo de das Ding. Objeto este que é 

fundamental na diferenciação da sublimação. Assim “o que quer que ele [Freud] faça, 

não pode qualificar a forma sublimada do instinto [pulsão] sem referência ao objeto” 

(Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 119) 

Ainda, nos é atestado, nesse seminário dedicado à ética da psicanálise que:  

É na relação de miragem que a noção de objeto é introduzida. Mas 
esse objeto não é a mesma coisa que aquele visado no horizonte da 
tendência. Entre o objeto, tal como é estruturado pela relação 
narcísica, e das Ding há uma diferença, e é justamente na vertente 
dessa diferença que se situa o problema da sublimação (Lacan, 1959-
1960/ 1988, p. 124). 

 

Ora, há de se distinguir, pois, o que seja este objeto e o que se figura como a 

Coisa. Explorando essa dimensão do inassimilável da Coisa, Lacan (1959-1960/ 1988) 

pontua uma distinção na teoria freudiana entre representação de palavra e representação 

de coisa e entre uma coisa e a Coisa (das Ding). As representações de coisa, as quais 

são apontadas, na teoria freudiana, como o que pertencem ao domínio do sistema 

inconsciente devem ser entendidas como o equivalente Sachevortstellung, em alemão. 

Já as Wortvorstellungs, representações de palavras são as representações em suas ações 

no pré-consciente. Estes dois tipos de representações encontram-se ligados, o que 

mostra uma relação entre a coisa e a palavra que observamos na linguagem. Entretanto, 

cabe-nos ressaltar uma outra distinção fundamental no seminário para entendermos do 

que se trata com a Coisa. Esta Coisa pode ser bem definida pela palavra alemã Ding, 

cujo equivalente, em português, é coisa. Porém, há também uma outra palavra alemã 

para se referir à coisa, que é Sache. Entre estes dois termos, temos algumas coordenadas 

que nos permitem pensar das Ding como algo para além ou mais aquém da 

representação. Isso porque das Ding representa o verdadeiro segredo do princípio de 

realidade, que sempre falha, sendo que essa Coisa não está em relação com o que faz o 
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homem colocar palavras em relação com uma coisa que elas criaram. Das Ding indica o 

vazio desta criação. Por outro lado, Sache deve ser entendida como uma coisa na 

medida em que ela é produto da ação humana sob o domínio da linguagem (Lacan, 

1959-1960/ 1988). Ou seja, na natureza das palavras encontramos a natureza das coisas. 

A palavra aqui se explica com a coisa (sache); logra-se formar um par com Wort e 

Sache, o que não é possível com das Ding. A dimensão da Coisa refere-se, portanto, a 

algo na teoria freudiana que é distinto de uma Vorstellung, de uma representação, e que 

se nomeia como “representante da representação”, Vorstellungsrepräsentanz. Esta 

noção será retomada por Lacan, a partir do significante. “Trata-se daquilo que, no 

inconsciente, representa como signo a representação como função de apreensão” 

(Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 92). Entendemos a partir disso que toda representação se 

representa, assinalando-nos o lugar de das Ding, para além da representação e que se faz 

representar. Mas das Ding não é o significante, mas tão somente o sítio a partir do qual 

ele se edifica. Este “representante da representação” nos aponta justamente para o vazio 

da Coisa. Ora, é nessa relação do significante com a Coisa, no que ela comporta este 

vazio, que devemos situar o problema da sublimação.  

Para articular o vazio da Coisa, Lacan (1959-1960/ 1988), ao longo do 

seminário, nos oferece diversos modelos, dentre eles, o pote de mostarda, o vazio do 

vaso, anamorfose das obras de arte. Seu grande argumento se põe, pois, a favor de que a 

cadeia significante se estrutura a partir de uma criação ex-nihilo, a partir do vazio da 

Coisa. Tomando por base uma das metáforas empregadas no seminário, o vaso 

presentifica esse vazio, ou melhor, ele traz em si mesmo o próprio vazio. Da mesma 

maneira, todas as coisas criadas pelo homem em relação com a Coisa são do registro da 

sublimação. E essa Coisa será sempre representada por um vazio, justamente “pelo fato 

de ela não poder ser representada por outra coisa - ou, mais exatamente, de ela não 

poder ser representada senão por outra coisa” (Lacan, 1959-60/1988, p.162). É, então, 

nesse sentido, que Lacan (1959-60/1988) afirma que, em toda forma de sublimação, o 

vazio é determinante. É nesse contexto também que se situam os grandes termos da 

sublimação, as criações humanas: a religião, a arte e a ciência. Trata-se de modos de 

organização em torno do vazio central da Coisa, que mais se remontam a modos de 

posicionamento do sujeito frente à castração. 

É a Coisa igualmente o que motiva toda a busca por aquele objeto a ser 

reencontrado, impondo-lhe rodeios que mantém uma certa distância para com ela. É 
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nessa direção que Lacan (1959-1960/ 1988) fará uma releitura do texto freudiano O mal 

estar na civilização, texto em que pesa uma crítica ao mandamento universal de “amar o 

próximo como a si mesmo”. Este próximo é o ponto onde emerge o gozo, o que faz com 

que este mandamento seja incumprível, na medida em que o bem do próximo significa 

meu mal. Este próximo comporta um paradoxo, ainda que sob uma aparência de coesão, 

que o aproxima muito do campo da Coisa. De fato, se podemos qualificar a Coisa, 

temos algumas características fundamentais, a saber, a extimidade, o estranho íntimo, 

um mais além, o segredo do Outro absoluto do sujeito, o centro excluído. Podemos 

distinguir naquele mandamento cristão duas dimensões, pois, que se articulam com 

aquilo que outrora denominamos dois pólos do complexo do próximo. Uma dessa 

dimensão é aquela imaginária, especular, pela qual se tem um semelhante para amar 

como se minha imagem fosse. A outra é isso que aqui denominamos próximo ou Coisa, 

o Outro absoluto do sujeito com o que ele comporta um enigma e que pode significar o 

meu mal, em vez do bem pretendido - isto é, ele comporta um gozo, mais além desse 

princípio de harmonia e homeostase que marca o prazer.  

Eis, pois, o ponto em que podemos retornar naquilo que é o fracasso na 

civilização, o estabelecimento de um objeto com estatuto de “bem supremo”, posto 

como um ideal, a ser alcançado. Eis a ilusão a que, tantas vezes, alude a teoria 

freudiana. Como bem é assinalado no seminário 7: 

O mundo freudiano, ou seja, o de nossa experiência comporta que é 
esse objeto, das Ding, enquanto o Outro absoluto do sujeito, que se 
trata de reencontrar. Reencontramo-lo no máximo como saudade. Não 
é ele que reencontramos, mas suas coordenadas de prazer, é nesse 
estado de ansiar por ele e de esperá-lo que será buscada, em nome do 
princípio do prazer, a tensão ótima abaixo da qual não há nada mais 
nem percepção nem esforço (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 69). 

 

No seminário sobre a ética da psicanálise, Lacan (1959-1960/ 1988) afirma que 

este Outro absoluto pode ser encontrado apesar de não o encontrarmos em nenhuma 

parte do real, ele é justamente o que se retorna na realidade 6, por meio dessa exigência 

                                                 
6 Cabe-nos distinguir aqui o real da realidade, termos distintos para Lacan. Esta realidade, como diria 
Lacan (1959-60/ 1988), é uma realidade psíquica. E, tal como nos adverte Harari (1987), esta realidade 
tem um código compartilhado, sendo até mesmo previsível, “em função de certo manejo dos códigos 
vigentes, os quais, inclusive, pautam as margens de mudança, de deslizamento, passíveis de tolerância. 
Irrupções como a da repetição em ato rompem esta cobertura que é para nós a realidade, criam uma 
hiância. É aí onde o sujeito entra em contato com o Real, o qual ostenta caracteres dos habitualmente 
outorgados ao irreal, na medida em que faz ‘desvanecer’ o sujeito, o aniquila, o faz vacilar; em suma o 
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do princípio do prazer. Enfim, temos um objeto impossível de se encontrar e toda uma 

busca de reencontrar o objeto perdido. É neste ponto que devemos situar a sublimação, 

já que ela apresenta uma certa relação com este objeto impossível. Mas o que nela é 

acentuado é justamente essa relação com a Coisa e o vazio que esta comporta. Certo 

significante sobrevém a partir desse vazio e um objeto meramente especular é visado 

sob um outro prisma que ultrapassa essa imagem. 

A sublimação é uma das faces da exploração freudiana sobre a origem do 

sentimento ético, tal como podemos notar em diversos de seus textos, dos quais 

destacamos O mal estar na civilização, O eu e o isso e À guisa de introdução ao 

narcisismo. O que isso significa? Tal como nos aponta Lacan (1959-60/ 1988): que o 

sujeito encontre satisfação em um lugar outro que não aquele que ele busca; que algo 

nessa busca caminhe na direção de uma consecução da meta de prazer, mas 

paradoxalmente aí aumente a crueldade da consciência moral. Por esta lógica, a 

sublimação e o recalque representariam assim uma certa direção ética do sujeito, com 

mecanismos específicos em cada caso. A diferença, evidentemente, de que a sublimação 

representaria um curto circuito da pulsão, que não passa pela via do recalque.  

 Ratifiquemos: Lacan (1959-1960/ 1988) estabelece, nesse seminário, algo 

crucial no que se refere a certas imprecisões (a palavra mais adequada, contudo, seria 

inconsistência) do conceito de sublimação na obra freudiana, em um primeiro momento, 

a saber, no texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Enfatiza-se este aspecto 

coletivo que entrevemos na sublimação. Essa inconsistência que se dá, pois, entre a 

formação de reação (Reaktionsbildung) e a sublimação.  

Em efeito, a contradição assinalada por Lacan parece ser a grande questão que se 

coloca como pano de fundo de nossa investigação: elucidar este enlace do conceito de 

sublimação com a dimensão ética da psicanálise, o que implica uma dada peculiaridade 

no modo como ele é construído na teoria, bem como o seu alcance nisso que é o ponto 

de conjunção e de disjunção entre o coletivo e o particular. Se é a partir do inconsciente 

que foi possível a psicanálise, esse tropeço, essa falha, deve ser entrevista tanto na sua 

                                                                                                                                               
desequilibra” (p.101). Podemos até conjeturar uma aproximação da realidade com a sexualidade, na 
medida em que esta promove o laço social. O real, como o que escapa, se situaria mais numa dimensão da 
Coisa assexuada, que, por si, não se presta a formação de laços sociais. Como diz Lacan, cabe situar, no 
seminário 23, O sinthoma, “O real, aquele de que se trata no que é chamado de meu pensamento, é 
sempre um pedaço, um caroço. É, com certeza, um caroço em torno do qual o pensamento divaga, mas 
seu estigma, o do real como tal, consiste em não se ligar a nada. Pelo menos é assim que concebo o real” 
(1975-76/2007). 
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teoria quanto em sua práxis. Num processo psicanalítico, esta hiância é fundamental 

para a emergência de um significante, possibilitando criação. Um significante que corte 

o real do gozo. Arriscando uma aproximação: a obra de arte se figura, portanto, como o 

modo de criação a partir deste furo que o real produz, sendo a ela uma tentativa de 

representação deste real. Assim, podemos aproximar este objeto da sublimação - num 

modo mais restritivo objeto da arte - com o objeto que se encontra em pauta na 

psicanálise7. 

Porém, como estabelecer a relação da sublimação com a satisfação que ela 

acarreta? Esta relação deve-se, pois, a este imbricamento do conceito de sublimação 

com o de pulsão e aí reside a dificuldade de abordá-lo. A sublimação vista como o que 

exalta o movimento mesmo da pulsão, na consecução de satisfação em um alvo que não 

aquele pretendido. Satisfação, que podemos denominar seguindo a trilha lacaniana, 

paradoxal, já que se dá fora do lugar em que se situa o seu alvo. 

No seminário de Um Outro ao outro, Lacan (1968-1969/ 2008) explicita aquela 

distinção que há entre instinto e a pulsão e também a aproximação que se pode 

estabelecer entre gozo e pulsão. Em suas palavras, o que acontece no nível do gozo não 

se reduz a um naturalismo, que, em psicanálise, só pode ser referida às pulsões, com a 

ressalva, porém, de que o homem é concebido em um “banho de significantes”.  

Nesse seminário, Lacan (1968-1969/ 1988) reitera a importância do objeto na 

sublimação, já que é por esta via que a sublimação tem uma relação com a idealização. 

Mas, enfatiza ele que a sublimação se faz com a pulsão, ainda que pulsão enquanto 

zielgehelmmt - desviada de seu objetivo. Na idealização, ao contrário, o mesmo não 

ocorre, como se fez notar na teoria freudiana. A sublimação pode assim ser qualificada 

como uma modalidade de satisfação da pulsão. E este objetivo, no que implica um 

desvio da pulsão, está fora do campo em que se define o aparelho da pulsão, isto é, 

desvia-se de um horizonte sexual. Tal como afirma Lacan (1968-1969/ 2008), por este 

horizonte, o sexual, “mantido como tal, que as pulsões se inserem em sua função de 

aparelho” (Lacan, 1968-1969/ 2008, p. 202).  

                                                 
7 Podemos conjeturar uma aproximação entre o ato analítico e a obra de arte. Em ambos, entrevemos este 
aspecto de criação e de emergência de um novo significante numa relação com o real. O ato analítico, 
apesar de implicar sempre uma criação singular, distingue-se, porém, por não sempre ser uma obra de 
arte. Daí, vê corroborada a concepção de uma sublimação não restrita ao campo das belas artes e às 
atividades dos artistas.    
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Vemos aqui, pois, já introduzido um campo lacaniano do gozo, na medida em 

que ele implica algo que diz respeito à pulsão, no que essa se atrela à dimensão de das 

Ding, situada mais além - e simultaneamente mais aquém - do princípio de prazer. Este 

gozo é concebido, nesse seminário, como o que decorre da distribuição de prazer no 

corpo. É em torno da função sexual que vemos funcionar a pulsão. Podemos pensar, 

portanto, seguindo a trilha lacaniana que, na sublimação, se elide o objetivo sexual, já 

que se trata de uma inibição quanto aos objetivos (zielgehelmmt).  

O gozo encontra uma satisfação na linguagem e na fala. É nesse sentido que a 

discussão sobre a sublimação se dá nesse seminário. O mais de gozar que esse gozo 

acarreta - que, na verdade, implica um ganho e uma perda de gozo - seria uma “função 

de renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. É isso que dá lugar ao objeto a” (Lacan, 

1968-1969/ 2008, p. 19). A sublimação permite-nos, pois, pôr em evidencia a função 

desse a8, da fórmula da fantasia ($ ◊ a). Este sujeito será, pois, efeito de representação 

de um significante para outro significante, figurando-se este objeto como a causa de seu 

desejo, o que move a fantasia. Entre sujeito e objeto a, percebe-se uma disjunção e 

conjunção, marcada pelo ◊. Este ◊ é o que assinala que não há uma relação sexual, entre 

homem e mulher, e que há toda uma tentativa de inscrevê-la, a qual trabalharemos mais 

a frente.  

Mas o que se dá com este significante? Ele surge a partir de uma criação ex- 

nihilo. No seminário 20, intitulado Mais, ainda, Lacan (1972-1973/ 1985) retoma este 

aspecto criacionista. Trata-se de uma criação que uma vez surgida se articula pela 

nomeação do que é. Uma criação a partir do nada do significante, este vazio para onde 

ele aponta. Na sublimação, desse modo, um objeto é elevado à categoria de Coisa, à 

dignidade do significante, como que significantizando um determinado objeto e assim 

promovendo sua elevação. Aliás, esta é a fórmula lacaniana, proposta no seminário 

sobre a ética da psicanálise, que define a sublimação como a elevação de um objeto à 

dignidade da Coisa. Do mesmo modo, este significante tem efeitos no corpo, 

permitindo-nos articular essa relação entre o gozo e a sublimação. A sublimação implica 

                                                 
8 Este objeto a deve ser distinguido de das Ding. Propostas em momentos distintos por Lacan estas 
noções não se confundem. A noção de objeto a, vemo-na emergir em seminários posteriores ao do 
seminário da ética da psicanálise; ainda que seja a partir da noção de das Ding e de agalma (vigente no 
seminário sobre a transferência) que se inventa a noção de objeto a. Lacan (1968-1969) postulará que este 
objeto é o que faz cócegas no vacúolo de das Ding. Ademais, este objeto será nomeado como “resto e 
vazio” ou como objeto causa de desejo.    
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um gozo9; este gozo, podemos dizer com Lacan (1972-1973/ 1985), é um gozo do 

corpo, no que este simboliza o Outro, no que ele comporta de real. Ademais, este “gozo 

não serve para nada” (Lacan, 1972-1973/ 1985), isto é, está para além de toda utilidade.    

Embora no seminário 20, Lacan (1972-1973/ 1985) não aborde especificamente 

o conceito de sublimação, que a partir daí não será um conceito citado em seus 

seminários, encontramos nesse seminário, elementos que nos permitem articular o 

conceito de sublimação com este gozo implicado pela posição feminina, um gozo 

suplementar, bem como o significante que é produzido no processo sublimatório e que 

evidencia o vazio da Coisa, em vez de negá-lo. Este seminário lança luz ainda sobre a 

questão da relação sexual e de sua impossibilidade, a partir das quais podemos pensar a 

sublimação e as quais abordamos neste estudo.   

 

 

1.3- O valor social dos produtos sublimatórios 

 

 Na teorização freudiana sobre a sublimação, um elemento se faz destacar nessa 

tentativa de delimitação do conceito. Trata-se da valorização social dos produtos da 

sublimação e uma certa aprovação coletiva de seus efeitos. A obra de arte, por exemplo, 

causa um certo fascínio na sociedade e podemos conjecturar que grande parte do que se 

conhece como o progresso da civilização se dá numa relação com a sublimação. Mas 

não prevê a hipótese freudiana que, na civilização, parece estar em jogo algo da própria 

natureza da pulsão, de nunca ser completamente satisfeita - algo que implica um deriva? 

Questionemos, pois, este elemento do conceito de sublimação, apostando que ele diz 

respeito mais a essa faceta da exploração sob um prisma ético. 

 O que a fórmula lacaniana da sublimação como a elevação de um objeto à 

dignidade da Coisa parece nos indicar é que, no processo sublimatório, o que se 

encontra em primeiro plano não é a valorização social do objeto e aqui podemos 

questionar ainda aquela proposição freudiana de que nem todos são aptos à sublimação 

(isso é um dom para poucos). De fato, segundo o argumento lacaniano: 
                                                 
9 Parece pertinente fazer aqui uma pontuação. O termo gozo ocupa um lugar central na obra de Lacan. 
Podemos pensar, na verdade, em modalidades de gozo. No seminário sobre a ética, por exemplo, nota-se 
um gozo do imperativo, que se marca por uma impossibilidade. No seminário 20, Mais, ainda, Lacan 
promulgará um gozo fálico, gozo do corpo, gozo do Outro. Entre estes dois seminários, observa-se uma 
acentuação na consideração do gozo como uma distribuição de prazer no corpo, sob o ponto de vista do 
real. Entretanto, não podemos afirmar, sem cair em erro, que, neste percurso, os outros registros 
(simbólico e imaginário) sejam, por isso, menosprezados.   



40 

 

A sociedade encontra uma certa felicidade nas miragens que lhes 
fornecem moralistas, artistas, artesãos, fabricantes de vestidos ou de 
chapéus, os criadores de formas imaginárias. Mas não é apenas na 
sanção que ela confere a isso, ao se contentar, que devemos buscar o 
móvel da sublimação. É na função imaginária, muito especialmente, 
aquela a propósito da qual a simbolização da fantasia ($ ◊ a) nos 
servirá, que é a forma na qual o desejo do sujeito se apóia (Lacan, 
1959-60/1988, p. 126).  

 

 Nisso reside o valor social da sublimação, segundo Lacan, - um objeto utilitário. 

Na verdade, para Lacan (1959-60/ 1988), o objeto no nível da sublimação é inseparável 

das elaborações imaginárias e culturais. A coletividade encontra nela o campo adequado 

pela qual ela pode engodar-se em relação à das Ding, estabelecendo ali colônias 

imaginárias. “É neste sentido que as sublimações coletivas - socialmente recebidas - se 

exercem” (Lacan, 1959-60/1988, p. 125).  

 Por outra mão, essa mesma valorização social que se dá na sublimação é o que 

pode permitir aproximá-la e incluí-la em uma certa filosofia de valores, adquirindo 

assim o conceito um cunho moral, significando um meta elevada a ser alcançada e 

negligenciando todo o movimento que ela implica. De fato, não era essa a proposta 

freudiana, já que em sua teoria encontramos as coordenadas de uma ética e não de uma 

moral de sistemas de valores. Tal como afirma Michel Silvestre (1981), a sublimação se 

prestaria a isso, a uma confusão com um campo moral, no qual ela seria um dom para 

poucos e pelo qual idealização e processo sublimatório significariam a mesma coisa. 

Assim expressa o autor ao qual nos referimos:  

Poucos termos, como este de sublimação, se prestam tanto a uma 
espécie de contaminação pelo ideal. O que se poderia chamar 
“idealização do conceito”, consiste de uma parte, em escamotear o que 
ele procura apreender de real clínico, e de outra parte, em servir-se 
dele para reagrupar o que se gostaria que a psicanálise garantisse 
como “virtudes” ideológicas (Silvestre, 1981, p. 162). 

  

 As conseqüências lógicas de tal pensamento contaminado costumam 

desembocar numa idéia de que sublimar significa estabelecer a saúde, alcançar uma 

certa harmonia, sendo a arte algo que beira à perfeição, uma atividade meramente 

idealizada. Isso exclui, por conseguinte, a grande maioria dos mortais dos efeitos da 

sublimação - o que parece ir por uma via contrária ao pensamento freudiano, já que ele 
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situa a sublimação como um destino pulsional; pulsão que caracterizaria o ser humano, 

essa dimensão do humano. E o que se encontra em primeiro plano na sublimação é a 

pulsão. Ora, este conceito freudiano nos assinala uma indiferença quanto ao objeto, o 

que nos permite a emergência de algo singular. É isso que faz Lacan postular a 

satisfação pulsional como paradoxal; a pulsão implica movimento constante. A tentativa 

de se aproximar a pulsão de um instinto traz consigo a tentação de se conceber este 

objeto como situado e específico. Consequências não só clínicas, mas éticas e políticas 

conforme se aproximem ou conforme se distinguem cada um destes conceitos. Como 

conceber, pois, este objeto da sublimação? De acordo com Silvestre (1981), a 

descoberta freudiana nos atesta justamente que nenhum valor pode ser atribuído ao 

sofrimento e talvez por isso ele enfatize tanto a sublimação como um processo e não um 

resultado. 

 Como analisaremos pelo viés de alguns paradigmas que nos permite pensar a 

sublimação, algo desse processo deve ser situado para além de um utilitarismo. Por ela, 

se nota o caráter supérfluo, gratuito, proliferante, quase absurdo de uma coisa em sua 

coisicidade, como nos afirmará Lacan (1959-1960/ 1988). Fazer pender o conceito de 

sublimação, reduzindo-o a uma visada utilitarista implica, pois, aproximar seus produtos 

de uma ordem do bem. Entretanto, 

[...] o bem como tal, que foi objeto da pesquisa filosófica no que diz 
respeito à ética, a pedra filosofal de todos os moralistas, o bem é 
negado por Freud. Ele é recusado na origem de seu pensamento na 
própria noção do princípio do prazer como regra da mais profunda 
tendência, da ordem das pulsões. (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 122). 

  

 Além disso, a sublimação deve ser aproximada de um gozo que nos remete a 

uma satisfação que não pede nada a ninguém. A sublimação, na medida em que implica 

um posicionamento distinto para com este Outro, implica também um outro laço social, 

em que algo novo surge por criação. Mas, se ela tem todo um alcance na civilização é 

porque através dela se estabelecem laços que enfatizam essa dimensão do sujeito, 

enquanto cindido e clivado, na sua relação com o significante. Este sujeito é efeito de 

uma criação fora do campo do Outro, mas que a este se encontra referido. Sua obra é 

uma tentativa de representá-lo.   
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 Ao comentar sobre esta satisfação obtida por um desvio, Miller (1987) nos 

afirma:  

O paradoxo da tese freudiana é que o sexuel Trieb pode se satisfazer-
se com os objetos da cultura [...] Temos que supor que fazer ou 
escutar filosofia, fazer ou ver esculturas, traz um gozo profundo. O 
conceito de sexualidade em Freud é novo porque tem como 
componente essencial que a sexualidade pode satisfazer-se com 
palavras, com o belo, com os valores mais altos da cultura (Miller, 
1987, p. 289). 

 

 A relação da sublimação com o gozo, como um gozo sexual, deve ser articulada 

assim ao vazio da Coisa, na medida em que é essa Coisa que orienta a tramóia humana, 

nos compromissos que o desejo estabelece com uma certa realidade, tal como  afirmara 

Lacan (1959-1960), no seminário sobre a ética da psicanálise. 

 Outra tentação que se dá numa abordagem do conceito de sublimação é 

justamente uma confusão entre indivíduo e o coletivo, justamente por essa valorização 

social deslocada a um primeiro plano. Ignora-se, por outro lado, o que se encontra no 

cerne da sublimação: uma satisfação da pulsão, a qual encontra lugar nesta aprovação 

social. Nesse sentido, tal como nos afirma Rajchman (1994):   

A sublimação é sempre o destino de um corpo particular, cuja sina não 
é conhecida de antemão. A sublimação, declara Lacan, é sempre 
individual. E o que torna pública uma sublimação não é algo que 
reduza ou elimine essa singularidade. O público da sublimação não é, 
nesse sentido, o público do denominador comum ou do caráter 
comunitário. A sublimação é, antes, o espaço público em que nossos 
corpos perversos singulares podem estabelecer contato entre si, 
através da criação de belos objetos que o representam, sem por isso 
abolirem o que os torna singulares (Rajchman, 1994, p. 87). 

  

 Podemos separar, pois, a idealização da sublimação, já que pela primeira se 

antepõe, de início, um ideal comum, com o qual as pessoas se identificam. Já a 

sublimação representaria um laço social outro que não esse que se perde em um ideal. 

Mas o que a sublimação nos indica é que não há uma harmonia entre este coletivo e 

individual, neste caso. Na sublimação artística, por exemplo, fica-se tentado estabelecer 

uma indistinção aí, mas o foco não deve ser tão somente a valorização social, que é mais 

um efeito do que o motor.  
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  Um certo divertimento é o que a sociedade encontra nas obras de artes, nas obras 

sublimadas, que nada mais reafirma o caráter extimo da Coisa; isso que é estranho e ao 

mesmo tempo se revela familiar. Nesse sentido, é que o belo comporta algo de 

estranheza, dessa face da Coisa.   

 Julien (1996) nos dirá que a sublimação é a via achada pelo sujeito para 

contestar ao enigma do Outro enquanto absoluto, em sua estranheza. O que na 

sublimação pode se diferenciar daquilo que é tão aclamado na sociedade e que se pauta 

em ideais? Bem sabemos o lugar que os ideais ocupam nos mais diversos campos da 

cultura. Mandamentos, leis, normas e orientações. Para responder a esta questão, este 

autor toma como exemplo o esquema L da teoria lacaniana. Acompanhemos seu 

raciocínio: 

 

             (Es)                                  - - - - - - - - - - - -  a’ (outro) 

 

 

                         

 

 

               (eu) a  --------------------------------------------- A (Outro) 

Fig 1. Esquema L de Lacan. 

  

 Por este esquema podemos ver o desvio proposto no movimento da sublimação 

ao elevar um objeto imaginário à dignidade da Coisa, enquanto Outro absoluto do 

sujeito. Ela nos indicaria algo além da relação imaginária entre o eu e o outro, 

permitindo assim emergir a relação entre S e A, como enigma do Outro. A sublimação 

é, pois, uma domesticação desse campo, do campo da Coisa. Eis então destacada esta 

distinção entre um objeto imaginário e a faceta da Coisa que se entrevê na sublimação. 
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O belo comportaria, neste sentido, a faceta enigmática da Coisa, o que o constitui uma 

barreira face ao gozo; o gozo concebido enquanto imperativo.   

 O que pode uma obra de arte comportar de novo? Será ela uma mera imitação e 

por isso identificaria a sociedade com os produtos sublimatórios? Lacan (1959-1960/ 

1988) responderá que sim, as obras de arte imitam os objetos por elas representados. 

Mas sua finalidade encontra-se justamente em não representá-los. É como se com a 

imitação, se produzisse outra coisa com o objeto. “O objeto é instaurado numa certa 

relação com a Coisa que é feita simultaneamente para cingir, para presentificar e para 

ausentificar” (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 176). 

 No artigo Psicanálise e arte; modos de tratar o real pelo simbólico, Giselle 

Falbo (2009) levantará uma série de questões sobre esta relação entre a obra de arte e a 

psicanálise e uma delas nos chama a atenção, pois trata de algo relevante que temos 

cercado neste estudo. A autora propõe que esta articulação entre o saber e o fazer do 

artista é algo único e constituído singularmente nesta relação com o Outro. Até aqui, 

não há nada de novo que também não temos achado a partir da leitura da obra lacaniana. 

Mas a partir daí, ela alça a seguinte hipótese:  

Talvez em razão dessa relação necessária ao Outro, alguns artistas - 
como, por exemplo, Van Gogh -, embora tenham sido relegados 
durante toda a vida ao obscurantismo e ao ostracismo, podem ser 
posteriormente resgatados, reconhecidos e festejados no momento em 
que suas respectivas produções conseguem encontrar ancoragem no 
campo do Outro (Farbo, 2009, p.71). 

 

 A autora a partir desta hipótese elege outra consideração, como lógica. A de que 

a arte pode não conduzir a uma amarração que logre sustentar o sujeito, situando uma 

mobilidade neste saber e fazer do artista. O exemplo que ilustra isso, segundo ela, seria 

a própria vida e obra de Van Gogh. Todas estas interrogações feitas pela autora são 

interessantes, pois postula que nem sempre a sublimação envolvida na arte conduziria a 

uma amarração do sujeito (isto é, quanto aos benefícios terapêuticos da arte) e que o 

saber fazer na arte pode ter efeitos só no a posteriori. Não desenvolveremos a questão 

aqui, mas consideramo-la importante como fonte de tensão. A leitura que promovemos 

neste estudo, de certo modo, privilegia os dois pólos: um em que a sublimação favorece 
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uma criação que bordeja o real e uma em que há um irredutível e uma limitação neste 

processo10. 

 Que uma obra de arte deve ser situada historicamente e em um contexto 

histórico se encontra inserido, isso é algo que a psicanálise não procura negar. Cada 

artista marca época em uma dada sociedade. Mas algo se marca nesse movimento do 

artista para com a sociedade. Uma relação que é sempre contraditória. “É sempre contra 

a corrente que a arte tenta operar novamente seu milagre” (Lacan, 1959-1960/ 1988). 

Sendo a arte um modo de cingir a Coisa, este movimento implica algo que não se reduz 

a um padrão na sociedade, algo que se põe mais além da fixidez de um ideal. 

 Na obra As três estéticas de Lacan, Recalcati (2002) considera esta movimento 

da obra de arte em relação à Coisa, presentificada e ausentificada. O autor utilizará para 

tanto dois exemplos, já citados no seminário lacaniano sobre a ética da psicanálise. Nas 

famosas maçãs de Cézanne, obra de arte exemplar, um objeto natural mostra como se 

pode alcançar a Coisa, numa renovação perceptiva do objeto que culmina por 

transfigurá-lo a um índice da Coisa. “A presença do objeto, nestes casos não é só 

presença do objeto, mas presença, através do objeto disso que Lacan define ‘a 

renovação de sua dignidade’, da ausência da Coisa” (Recalcati, 2002, p. 71). Por outro 

lado, o famoso exemplo do arranjo de caixa de fósforos de Jacques Prévert ou as 

famosas obras de arte de Duchamp11 são exemplos nos quais se faz notável a 

ausentificação da Coisa: suspende-se a sua significação ordinária para fazer possível a 

presentificação da Coisa, nessa relação com a ausência do objeto. Recalcati (2002) faz 

uma leitura do seminário 7 extremamente importante no que diz respeito a este aspecto 

da Coisa. Ele destaca, assim, uma dialética de presentificação-ausentificação como que 

governando este movimento de elevação de um objeto a dignidade da Coisa: a presença 

de um objeto convocaria a presença da Coisa e a presentificação da Coisa condicionaria 

a ausentificação do objeto. A partir disso, conclui o autor, a criação, tanto por uma via 

                                                 
10 Parafraseando Lacan: “Alguma coisa não pode ser sublimada, há uma exigência libidinal, a exigência 
de uma certa dose, de uma certa taxa de satisfação direta, sem o que resultam danos e perturbações 
graves” (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 116-117).  
11 No primeiro exemplo, temos um arranjo feito com simples caixas de fósforos, observado por Lacan 
numa visita á casa de seu amigo Jacques Prévert. Mais à frente, no segundo capítulo, retomaremos este 
exemplo. Já as obras de Duchamp tinham por características fazer arte com objetos concretos e cotidianos 
ou produtos industrializados, transportados para o campo da arte e destacando uma produção referida à 
ideia. A fonte, por exemplo, era um mictório comum, esmaltado e branco que foi enviado para um 
concurso de arte e submetido a avaliação de um júri. É a obra prima de Duchamp, no seu estilo ready 
made.    
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quanto pela outra, “surge sempre do vazio central da Coisa, portanto de sua 

ausentificação, mas só para fazer possível sua presentificação” (Recalcati, 2002, p. 71). 

Com isso, há uma circunscrição da Coisa na obra de arte e isso causa fascínio, 

justamente por colonizar o horror da Coisa pondo um objeto em destaque.   

É na pauta sobre os mais diversos fascínios que a sociedade apresenta para com 

a obra de arte, sem que, por isso, o movimento da sublimação seja diferenciado, que 

Romildo do Rêgo Barros (2007), marca uma diferenciação no que se refere a esse 

acréscimo ao objeto, uma elevação deste: 

É o artista que nos ensina, antes que a clínica o demonstre, e talvez 
antes até que certos sintomas surjam como respostas características de 
uma época, que algo se agrega ao objeto comum, ao objeto do mundo, 
e isto produz uma unicidade que não é exatamente a mesma do 
período clássico (Barros, 2007, p. 2). 

  

 Na sublimação, este vazio primordial na Coisa se faz representar na obra de arte, 

ainda que velado. Era como que se redobrasse a falta que surge a partir daí e a função 

do significante fosse destacada, fazendo assim advir à dimensão do sujeito. Eis o que 

nos pode então oferecer um horizonte de análise mais amplo no que concerne a um 

campo da ética. A sublimação vista aqui como um processo em que a pulsão 

manifestaria sua característica mais fundamental, de sempre implicar um retorno e um 

desvio, algo que, último plano, se distancia de qualquer proposta moralista. Por isso, 

consideramos importante a seguinte problemática lacaniana: 

Nós que encontramos com Freud em posição de fornecer uma crítica 
tão nova quanto às fontes e à incidência da reflexão ética, estamos na 
mesma postura feliz no que se refere à face positiva, à elevação moral 
e espiritual, à escala de valores? O problema aparece aí muito mais 
movediço e delicado, mas não se pode, no entanto, dizer que 
possamos nos desinteressar dele em benefício das preocupações mais 
imediatas de uma ação simplesmente terapêutica” (Lacan, 1959-60/ 
1988, p. 111-112). 

 

 Por isso, destaquemos a grande questão, com a qual encerramos este capítulo: a 

sublimação possibilita que se esboce algo para além do ideal, o que permite uma certa 

aprovação social de seus produtos, ao mesmo tempo em que ela implica uma satisfação, 
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ainda que  não plena, para o sujeito, que não pelo ignorar o impossível em que toda 

pulsão converge. 
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2- PELAS VIAS DO AMOR CORTÊS 

 

2.1- A invenção do amor cortês 

 

 Em vários de seus seminários, Lacan (1959-1960/1988; 1968-1969/2008; 1972-

1973/1985) profere acerca de uma modalidade de amor, o qual pode ser tomado como 

um paradigma da sublimação e que nos permite compreender melhor o problema por ela 

ensejado. E foi pensando alguns aspectos do amor cortês que ele elaborou a célebre 

fórmula da sublimação como a elevação de um objeto à dignidade da Coisa, já que a 

mulher ali assumia uma posição outra, análoga àquela emergida na interrogação 

primordial promovida pela psicanálise. Deu-se, então, início a uma nova leitura do 

conceito de sublimação.  

 O amor cortês se faz interessante, para uma análise da sublimação nele 

envolvida, justamente por ser o ponto pivô de uma erótica. Na verdade, ele se figura 

como um ideal motivador de toda uma moral e uma série de comportamentos na 

sociedade medieval (Lacan, 1959-1960/ 1988).  

 Sabe-se que o amor cortês exerceu uma influência marcante na Europa a partir 

do final do século XI, estendendo-se pelo século XII, chegando a sobreviver em 

algumas regiões até o final do século XIV. Embora alguns autores delimitem inúmeros 

movimentos similares ao amor cortês e do que se inaugurou na história literária como a 

poesia trovadoresca, nesse estudo, consideraremos uma modalidade específica, 

trabalhada por Lacan ao longo de seus seminários. Esta se refere à tradição inaugurada 

no reino de Languedoc, na região ao sul da França - palco da emergência de um novo 

estilo por parte dos integrantes da corte -, que era caracterizado por preconizar uma 

supervalorização e exaltação da dama, proclamando-lhe louvores e elogios, além do que 

se exigia um refinamento espiritual e uma total sujeição do trovador à dama.  

 Fato é que este movimento representou uma atitude e estética inéditas do homem 

medieval, alcançada por meio da arte do amor - a gaia ciência, tal como os trovadores 

irão denominá-la. Esta arte representa uma maneira superior de se viver intensamente o 

amor, prestando-lhe serviços, ainda que, para isso, seja inevitável experimentar o 

delicioso sofrimento.  
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 Os poetas cantores ou trovadores tinham as suas produções caracterizadas pela 

oralidade. A poesia ali estava aliada à música, enfatizando-se a dimensão do dizer, no 

que ele comporta de paradoxal no amor cortês. Tal como atesta Spina (1956), em um 

estudo sobre a lírica trovadoresca, quase todos os trovadores deixaram suas poesias 

musicadas, o que mostravam que eles tinham um conhecimento da arte poética e da arte 

musical. O estilo trovadoresco, nesse sentido, marcou-se pelo rigor de sua composição 

quando consideramos a complexidade de suas melodias e do uso de recursos formais, 

similares às das exigentes escolas de retórica e música medievais. Não podemos, quanto 

a estes aspectos, negligenciar o fato de que Lacan (1972-1973/ 1985) aproximava o 

fazer psicanalítico de uma poética, no que ela é um tecido de linguagem, um discurso. 

Ele dizia que fazer o amor é poesia. Eis um ponto de intersecção entre a psicanálise e o 

amor cortês.     

 Para ilustrarmos e promovermos tensões necessárias para uma melhor 

abordagem do assunto, recorreremos a uma obra tida como referencial no que diz 

respeito às regras e doutrinas da arte de amar, O Tratado do Amor Cortês, de André 

Capelão. Pretendemos assim entender como a poesia trovadora estava estruturada e que 

ideais a guiavam, rastreando elementos que melhor permitem articular a questão da 

sublimação envolvida nesse tipo de amor.  

 O autor, Capelão (2000), trata o amor como um Deus e a atividade do trovador é 

equiparada a um serviço, figurando-se como uma arte. Segundo a teoria do amor cortês, 

“nenhuma ação virtuosa ou cortês poderá ser realizada neste mundo se sua fonte não for 

o amor” (Capelão, 2000, p. 30). Logo nas primeiras linhas de sua obra, vemos 

estampada uma definição do amor como: 

uma paixão natural que nasce da  visão do outro sexo. Passamos a 
desejar, acima de tudo, estar nos braços do outro e a desejar que, nesse 
contato, sejam respeitados por vontade comum todos os 
mandamentos. Fácil é ver que o amor é uma paixão. Isto porque 
angústia nenhuma é maior que a provocada por ele, pois o enamorado 
está sempre no temor de que sua paixão não atinja o resultado 
desejado e de que seus esforços sejam baldados. Essa espécie de amor 
é, pois, uma paixão não recíproca que se pode chamar de ‘amor 
singular’ (Capelão, 2000, p. 6-7). 

 

 Outro ponto levantado neste tratado é a exigência de que o amor não se consume 

tão facilmente, o que remete aos rituais de moderação (mesura) e do próprio amor gentil 
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(fin’amors), citados por diversos estudiosos da poesia trovadoresca. Nesse sentido, um 

homem audacioso, que considere a mulher fácil e condescendente, parece estar longe do 

“justo caminho do amor”, transgredindo os “melhores usos dos amantes” ao pedir amor 

tão apressadamente à dama. Recomenda-se, pois, que não se solicite a concessão de 

favores a uma dama no primeiro encontro, esmerando o amante em fazê-la 

“compreender com palavras disfarçadas”, mostrando-se amável e cortês. Assim, este 

amor deve crescer diante dos obstáculos e não pode ser caracterizado como um “amor 

fácil”. A presteza da mulher em ceder às solicitações de quem a corteja corresponderia à 

exasperação do desejo sexual do homem, o qual está excluído da corte do amor.  

 O amor cortês, como um fin’amors, traz embutido em si uma espécie de pureza 

amorosa e uma sensualidade estilizada. Estes aspectos não se assemelham aos do amor 

conjugal, cujo núcleo é marcado pelo matrimônio. O pressuposto de que o esposo é o 

dono de sua mulher, tendo-a por posse e conquista, é a base do matrimônio. Tal como se 

figura na introdução do Tratado do Amor Cortês, elaborada por Claude Buridant, no 

laço conjugal, nenhum sofrimento é exigido do esposo para fazer valer as virtudes 

corteses. O amor conjugal, ao contrário do amor cortês, se pauta pela monotonia e 

tranqüilidade. Portanto,  

É justo dizer que o amor [cortês] não pode estender seus domínios ao 
casamento. Mas outra razão parece também opor-se: é que entre 
esposos não pode existir verdadeiro ciúme e sem este não pode haver 
amante verdadeiro, como demonstra a regra de amor: ‘quem não é 
ciumento não pode amar’ (Capelão, 2000, p. 138). 

 

 Em resumo, o matrimônio não é bem visto pelas regras corteses. Matrimônio 

aqui é vinculado estritamente com a necessidade de procriação e aos chamados 

“cumprimentos dos deveres conjugais”, o que pode ser tachado por um trovador como 

“pecado”. É frequente, nas trovas, a presença de um marido, como um terceiro 

personagem, o qual, ainda que fosse dotado de riquezas, não era capaz de amar sua 

esposa. Por outro lado, o amor puro, que perpassa a tradição cortês, privilegia uma 

“contemplação do espírito” e os “sentimentos do coração”, cujas ações iam até o “beijo 

na boca, o abraço e o contato físico, mas pudico, com a amante nua” (Capelão, 2000, p. 

161), ao preço de uma “liberdade assujeitadora”, distinta dos grilhões dos laços 

matrimoniais. Excluía-se, assim, o prazer último, ainda que, paradoxalmente, ele se 

objetivava nas trovas promovidas pelo amante.  
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 Se o amor não devia se consumar apressadamente, era porque ele deveria 

obedecer a regras específicas de gradação. Um exemplo destas etapas, de acordo com as 

regras corteses listadas por Capelão (2000), marca-se primeiramente pelo “dar 

esperanças”, seguido do ofertar de um beijo, dos prazeres das carícias e, num estágio 

mais avançado, caso o amante seja digno sob “todos” os pontos de vista, da doação total 

da pessoa. Esta recompensa suprema, impossível na estrutura do amor cortês, parece ser 

o intrigante motivo para os trovadores em suas líricas. 

 Note-se, em todo caso, que estas regras do amor cortês serviam ao propósito de 

uma interdição e nos permite que concebamos, conforme afirmam os próprios 

trovadores, uma transgressão do desejo. Essas regras interditam a dama. Nelas vemos a 

uma dimensão clave do sexual, que Freud postulara como prazeres preliminares. Neste 

jogo, a partir de algo que falha no princípio do prazer e de realidade, podemos extrair 

importantes considerações sobre um campo do gozo, como um mais além.   

 De acordo com as regras do amor cortês, sob a pena de Capelão (2000), o 

trovador como amante não deveria pautar-se desmesuradamente por uma atração física. 

“Pois quando recebemos presentes, não devemos examinar se quem os dá é bonito ou 

feio, mas sim procurar saber quais são as virtudes de seus méritos” (Capelão, 2000, p. 

57). A atração física não é essencial. Igualmente, a consideração das riquezas e 

possessões de um amante deveria ser afastada dos procedimentos da corte de amor.  

 Percebe-se também que toda atividade do trovador, centrada num bem dizer da 

dama, é contrastada, paradoxalmente, frisamos, com a necessidade de um segredo, que 

se lhe exige, fazendo com que o amante, muitas vezes se utilize da senha para expressar 

seu amor. Isso se justifica na medida em que a dama, na maioria dos casos, é casada ou 

é uma mulher de alta nobreza, pretendendo-se assim manter sua reputação e evitar que 

ela seja mal falada. Como nos afirma Capelão (2000), um amante hábil e experiente, 

pese a distância que o mantenha da dama, deve pautar seus atos moderadamente, 

precavendo-se de que ninguém possa desvendar seus segredos. No Tratado, seguem 

diversas referências a este elemento do amor cortês, as quais podem ser resumidas a 

duas regras ali categorizadas como essenciais: evitar contar a vários confidentes os 

segredos do amor e não trair os segredos dos amantes. Todavia, um paradoxo se esboça 

entre este trovar do amante ao tecer poesias à dama e este silêncio imprescindível e 

mortífero. 
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 De fato, um dos personagens frequentes nas trovas são os losengiers ou 

maledicentes, que procuram publicar a relação amorosa entre trovador e dama. Suas 

ações aumentam a tensão do amante em seu trovar, ao mesmo tempo, em que retificam 

a necessidade do ciúme e dos perigos em prestar serviços à dama. Por mais que se evite 

a crítica, o trovador e a dama não podem escapar de maneira absoluta a essas investidas, 

às “calúnias dos perversos e pôr freio em suas obras pérfidas: seria bem mais fácil fazer 

voltar à fonte, pelo mesmo leito, um rio que corresse naturalmente para o estuário, do 

que calar a boca dos maledicentes ou impedir suas maquinações” (Capelão, 2000, 

p.117). A função deste personagem é difamar o amor, apresentando-se como obstáculo 

ao que já se apresenta como inacessível. Isto é, difama-se o amor por mais que a relação 

entre o amante e a bem amada seja a mais cortês e polida possível.    

 A aventura do trovador era arriscada, não monótona, como já afirmamos, 

deparando-se diversas vezes com a possibilidade da morte. Diversos romances corteses 

ilustram esta imbricação entre a morte e o amor.  Um amor extremado pode assim 

levar à morte o amante. Além disso, evidencia-se o morrer de amor que causa o 

trovador. A morte é aqui mais um obstáculo ao acesso à dama, de tal forma que uma vez 

chegue o amor a vias de consumação, paradoxalmente, ele se torna mortífero. 

 Lacan (1959-1960/ 1988) aponta para dois pontos aproximados entre o amor 

cortês e a arte de Ovídio, obra qualificada por ele de tratado libertino. Fato foi que O 

Tratado do Amor Cortês, o qual utilizamos como uma referência nessa investigação, é 

tido por vários autores como influenciado por esta obra ovidiana. Os dois pontos 

apontados por Lacan (1959-1960/ 1988) são: o amor deve ser regido por uma arte e o 

amor é uma espécie de serviço militar.  

 Sobre esta proposta de um amor como arte, contida no tratado ovidiano, nos 

afirma Orlando Cruxên (2004) que ali a eloqüência adquire um relevo especial, sendo 

aprendida esmeradamente por meio de diversos ofícios em artes liberais e exercida na 

persuasão da Dama. Além disso, este autor afirma que, nesta arte, as palavras se 

caracterizam por serem usuais e ternas, numa fala modulada e com vista à recepção da 

mensagem. Cruxên (2004), ao comentar A arte de Amar, de Ovídio, nos atesta sobre 

uma conquista e uma série de características que parecem mais se referir a uma 

condição militar desse amor: 
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Toda conquista é encarada como um novo combate, cabendo ao 
amante encontrar aquela que deseja, tratando em seguida de seduzi-la 
e de fazer durar o seu amor. A tática utilizada para prendê-la deve ser 
inspirada na caça: mapeados, armadilhas corretas. As mulheres 
surgem nos lugares os mais variados. Em dias de festa, elas são tão 
numerosas que o amante teria dificuldades em escolher apenas uma. O 
cavalheiro precisa ser ousado e não se intimidar ante a possibilidade 
de seqüestrar sua preferida. As mulheres admiram homens corajosos e 
com iniciativa. Um respeito aos costumes e uma certa nobreza de 
caráter devem, entretanto, prevalecer (Cruxên, 2004, p. 51). 

  

 Embora haja diferenças entre este estilo ovidiano e a atividade do amor cortês, 

podemos aproximá-los por meio daqueles dois pontos já citados. Dessa maneira, o amor 

cortês se figura como um ideal em que um refinamento espiritual do trovador é exigido, 

bem como a submissão à dama, prestada como serviço, alcançando-se o amor pelo 

sofrimento.   

 Assinalemos ainda outro elemento típico dos trovadores: a itinerância, ainda que 

não exagerada. Tal como afirma José D’Assunção Barros (2007), os trovadores podiam 

ocupar cortes ou regiões distintas em várias circunstâncias, o que favorecia a 

efervescência do amor cortês. Ademais, a figura do trovador é aproximada a de um 

cavaleiro em suas aventuras, a de um mercador ou navegante, agentes de enorme 

importância na transformação da sociedade medieval.  

 Spina (1956) nos esclarece ainda sobre este contexto da cavalaria que tanto 

influenciou o trovadorismo. Ele afirma que as cavalarias eram organizações 

paralimitares, complementares ao feudalismo, tornando-se expressão de combate, 

guerra, moral e religião na sociedade. No ato da investidura de suas armas, o cavaleiro 

se deparava com um código que se referia ao temor de deus, ao serviço de lealdade ao 

rei, à proteção dos indefesos e à honra a mulheres, ainda que se restringissem a um 

campo teórico. Muitos destes cavaleiros se juntavam a atividades banditistas e estes 

ideais não formavam, de fato, parte da cavalaria, apesar de que alguns a vivessem de 

modo verdadeiro. 

 Esta discrepância é sublinhada pelo próprio Lacan (1988), no seminário sobre a 

ética, ao se referir à biografia de personagens ilustres neste contexto histórico em que 

floresceu o amor cortês. Cita ele o caso de Pedro de Aragão, rei de Aragão, o qual, num 

jogo de ambição, se investe sobre a condessa de Montepellier, herdeira do conde de 



54 

 

mesmo sobrenome e uma esposa devotada. Há toda uma conspiração e combinações de 

ações as quais revelam o tratamento desumano que é ofertado à condessa. Após a morte 

de seu pai, é abandonada por seu esposo e logo após maltratada por Pedro de Aragão, 

com o qual se casou. Restou-lhe, pois, fugir encontrando abrigo sob a proteção do papa. 

Além disso, nessa mesma obra, encontramos referências à biografia de Guilherme de 

Poitiers, tido como o primeiro trovador do amor cortês, considerado, segundo às 

palavras de Lacan (1988), um “bandido extremamente temível”, respeitado, mas que se 

comportava conforme “normas da mais cínica rapina”. Conclui Lacan (1988): 

O estilo dessa história mostra-lhes simplesmente qual é a posição 
efetiva da mulher numa sociedade feudal. Ela é, propriamente falando, 
o que as estruturas elementares de parentesco indicam - nada mais do 
que um correlato das funções de troca social, o suporte de um certo 
número de bens e de sinais de potência. Ela é essencialmente 
identificada com uma função social que não deixa lugar algum para a 
sua pessoa e para sua liberdade própria - salvo com respeito ao direito 
religioso (Lacan, 1988, p. 183).      

 

 Entendamos melhor esta disparidade. Após a leitura do Tratado do Amor Cortês, 

por exemplo, o leitor, por mais desatento que seja, não pode deixar de notar um 

paradoxo gritante no que se refere às considerações acerca das mulheres. Se nos dois 

primeiros livros do tratado, o autor idealiza a mulher como uma dama, digna de todos os 

louvores, privilegiando a necessidade de amar, em legítimo e constante movimento, no 

terceiro e último livro, procede-se a uma extrema condenação do amor, além de se situar 

a mulher como um ser dotado das piores virtudes. Diversas são as hipóteses elencadas 

para que a esta obra assim se estruture, tais como, precauções por parte do autor contra 

os poderes da inquisição, a defesa da posição do autor, extremamente vinculada à igreja, 

e até mesmo o próprio estilo literário do autor. Mas, na verdade, o autor destaca uma 

posição efetiva do que era a ocupada pela mulher na sociedade feudal, submetida às 

vontades do esposo, seu verdadeiro possuidor; a mulher era fonte de inúmeras 

superstições e poderes míticos. O trecho a seguir, extraído do tratado, é bastante 

ilustrativo, ainda que um pouco extenso: 

Não há mulher, nem que seja ilustre por nascimento ou por posição, 
nem que seja riquíssima, cujo pudor não seja vencido por um homem 
coberto de ouro, por mais vil e reles seja ele; nenhuma mulher se acha 
jamais suficientemente rica, assim como um beberrão nunca acha que 
bebeu o bastante; e mesmo que a terra e as águas se transformassem 
de todo em ouro, dificilmente poderiam saciar a cupidez das mulheres. 
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As mulheres, aliás, não são apenas avaras por natureza, mas também 
são curiosas e falam mal das outras mulheres; são vorazes, escravas do 
próprio ventre, volúveis, inconstantes no que falam, desobedientes, 
rebeldes às proibições; são maculadas pelo pecado do orgulho e 
cobiçam a vanglória; são mentirosas, dissolutas, tagarelas, não 
respeitam segredos; são luxuriosas ao extremo, dadas a todos os vícios 
e não afeição verdadeira pelos homens (Capelão, 2000, p. 290).  

 

 As recriminações ao feminino seguem por todo o último capítulo, assim como a 

condenação ao amor cortês, tido como a “fonte de todo pecado”, “destruidor de 

amizades”, “pai do roubo” e “arruinador de reputação”.  

 Esta ambivalência é central para vermos no amor cortês algo de artificialismo, 

uma impostura tal como afirma Lacan (1959-1960/ 1988) e tantos outros autores que 

trataram sobre o tema. “Quis fazê-los perceber que se trata de uma organização 

artificial, artificiosa, do significante que fixa num dado momento as direções de uma 

certa ascese, e que sentido cabe-nos conferir, na economia psíquica, à conduta do 

rodeio” (Lacan, 10959-1960/ 1988). Nada há que concorre na sociedade medieval a essa 

exaltação e promoção da mulher. 

 Valemos das contribuições de George Duby, um grande estudioso sobre a Idade 

Média, o qual escreveu alguns ensaios relacionados ao amor cortês. Sua posição 

corrobora as impressões lacanianas: “É certo em todo caso que as reviravoltas da 

cortesia só eram, nessa época, um simulacro mundano, uma vestimenta aparatosa 

lançada sobre a verdade das relações afetivas” (Duby, 1988, p. 37-38).  

 Além disso, esse autor propõe uma certa promoção da mulher na sociedade 

medieval, mas que não a impede de permanecer submissa  ao seu senhor. A distância 

entre a condição feminina e a condição masculina, em efeito, não se modificou. A 

promoção do senhor fôra proporcionalmente muito superior à da mulher. 

 Duby (1988) ressalta o lugar da mulher nessa sociedade, marcado por este jogo 

de homens, jogo caracterizadamente misógino. Nesse sentido, a mulher é um engodo 

para o cavaleiro. Ela só passava a existir na sociedade quando casada. Segundo este 

autor, tendo por base este contexto medieval, há duas colocações a serem feitas quanto a 

essa posição feminina:  
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Há acordo, em primeiro lugar, nesse postulado, obstinadamente 
proclamado, de que a mulher é um ser fraco que deve necessariamente 
ser subjugado porque é naturalmente perversa, que ela está destinada a 
servir o homem no casamento e que o homem tem o poder legítimo de 
servir-se dela. Em segundo lugar, vem a idéia, correlata, de que o 
casamento forma o embasamento da ordem social, e que essa ordem 
se funda sobre uma relação de desigualdade e de reverência que não 
difere do que o latim dos escolásticos chama de caritas [caridade]. 
(Duby, 1988, p. 30). 

  

 Essa caridade era o que caracterizava a relação matrimonial entre o senhor e a 

dama, o que em nada se assemelha a proposta do amor cortês. Casamento que era mais 

uma das instituições, das quais se valeu a Igreja para lidar com a questão feminina, e 

que, aparentemente, se baseava na monogamia e na fidelidade. Essa caridade impedia a 

existência de laços afetivos mais fortes para com a mulher. Era proibido aos cônjuges 

lançarem-se no ardor e na veemência. Além disso, a mulher tida como ser demoníaco 

deveria prestar seu amor, tal como afirma Duby (1988), tanto ao seu marido quanto a 

Deus, para uma purificação da alma. Um dos destinos da mulher na sociedade medieval 

era a vida religiosa no monastério, uma extensão do que era o enclausuramento a ela 

ofertado na sociedade medieval. Tributária e devedora, a mulher deveria saldar o seu 

débito prestando serviços a esse dois senhores, Deus e o seu esposo. 

 Trata-se de uma sociedade com um ponto de vista exclusivamente masculino, o 

que leva alguns autores afirmarem sobre um caráter homossexual, a partir dessas 

relações imaginárias tipificadas pela misoginia. Duby (1988), por exemplo, em um de 

seus ensaios sobre a Idade Média, se declara persuadido de que o amor do jovem 

trovador se dirige, na verdade, a atenção de um terceiro, o príncipe ou o senhor da 

dama. O amor cortês foi assim um amor de homens. Mas, de qualquer modo, algo nessa 

poesia nos indica algo para além dessa dama, algo para além desse campo imaginário, 

que denuncia essa suposta relação sexual.   

 Não no surpreendamos, portanto, com a colocação de José Barros D’Assunção 

(2007) ao afirmar que um poeta cortês espancasse a sua própria mulher no âmbito 

doméstico, brutalmente, como um vilão ao contrário do que afirmava sua poesia. Esta 

mulher se achava imbuída de enigmas em sua poesia. 

 A partir dessa posição banal e degradada em que se encontra a mulher na 

estrutura feudal, vemos emergir aquela outra, acusadora deste artificialismo que faz do 
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amor cortês uma invenção, uma criação. A seguir, disponibilizamos um extenso, mas 

significativo, trecho de um ensaio sobre essa idade dos homens, de um ponto vista 

estritamente histórico que nos oferta Duby (1988), o qual denuncia e resume esta 

estrutura e este aparato do qual se vale o amor cortês.   

 

Eu disse também que se tratava de um jogo de homem, 
especificamente masculino, como aliás é masculina toda a literatura 
que expõe suas regras e que praticamente só exalta os valores viris. 
Nesse jogo a mulher é chamariz. Ela preenche duas funções: por um 
lado, oferecida até um certo ponto por aquele que a mantém em seu 
poder e que conduz o jogo, ela constitui o prêmio de uma competição, 
de um concurso permanente entre os jovens da corte, atiçando entre 
eles a emulação, canalizando sua força agressiva, disciplinando-os, 
domesticando-os. Por outro lado, a mulher tem a missão de educar 
esses jovens. O amor delicado civiliza, ele constitui uma das 
engrenagens essenciais do sistema pedagógico do qual a corte 
principesca é o centro. É um exercício necessário da juventude, uma 
escola. Nessa escola, a mulher ocupa o lugar de mestre. Ela ensina 
melhor porque estimula o desejo. Convém, portanto, que ela se recuse 
e sobretudo que seja inacessível. Convém que ela seja uma esposa e, 
melhor ainda, a esposa do senhor da fortaleza, a sua dama. Por isso 
mesmo está em posição de domínio, esperando ser servida, 
dispensando parcimoniosamente seus favores, numa posição 
homóloga àquela em que está instalado o senhor, seu marido, no 
centro da rede dos verdadeiros poderes (Duby, 1988, p. 38). 

 

 Eis, pois, o âmago dessa disparidade que se nota entre a posição da mulher na 

sociedade medieval e feudal e a sua posição artificiosa, porém delicada, no amor cortês. 

Nota-se um jogo masculino, uma posição do homem em sua relação com amor, que, por 

sua vez, é um assunto enigmático, tipicamente feminino. Do lado do homem, temos a 

fantasia, e do lado feminino, o amor. Temos o homem na sua relação com a mulher, ou 

melhor expresso, na sua não relação com ela.    

 

 

2.2- A dignidade da Mulher: a Dama 

  

 Notamos assim que o amor cortês nos remete a questões fundamentais sobre 

alguns importantes elementos que constituem o conceito de sublimação, justamente, por 

seus aspectos revelarem a relação entre os sexos, o que produz ressonâncias éticas 

(Lacan, 1959-1960/1988). Nele, percebemos as dificuldades em se confrontar com a 
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mulher, com o feminino, deixando o sujeito embaraçado para com seu desejo e, ao 

mesmo tempo, oferecendo-lhe possibilidade de criação e produção. 

 De fato, é por meio de duas vertentes que Lacan (1968-1969/2008) definiu a 

teorização freudiana sobre a sublimação, a saber, a obra de arte e a mulher. Detenhamo-

nos nessa vertente, a qual desemboca no feminino, em especial, ao tratamento que lhe é 

dado na poesia trovadoresca e as relações efetivas para com ela na sociedade medieval. 

 Ora, no amor cortês, a mulher é elevada à categoria de A Mulher, como a dama 

soberana e dotada de todas as virtudes possíveis. Dito de outro modo, esta dama, 

mulher, se faz representante da Mulher, como equivalente da Coisa, que em si mesma é 

inapreensível e inacessível. É a partir daí que podemos retomar a fórmula lacaniana da 

sublimação como a elevação de um objeto à dignidade da Coisa.   

 A Dama como mulher idealizada ocupa no amor cortês a posição de Outro e do 

objeto, representando e evidenciando assim o vazio da Coisa neste lugar construído por 

significantes, ali presentes. No amor cortês, “essa Coisa, da qual vocês pressentiram a 

função em sua relação com a sublimação, é de alguma maneira desvelada com uma 

potência insistente e cruel” (Lacan, 1959-1960/ 1988).  

 Lacan (1959-1960/ 1988) declara sobre uma arbitrariedade da Dama na poesia 

cortês, nessa sua aproximação com a Coisa: 

Jamais a Dama é qualificada por tais de suas virtudes reais e 
concretas, por sua sabedoria, sua prudência, ou até mesmo sua 
pertinência. Se é qualificada de sábia, não é por participar de uma 
sabedoria imaterial, a qual ela representa mais do que exerce funções. 
No entanto, ela é tão arbitrária quanto possível nas exigências da 
prova que impõe a seu servidor (Lacan, 1959-1969/ 1988, p. 187). 

  

 A Dama se demonstra, assim, em sua ferocidade, figurando-se ora como 

enigmática e ora com traços perversos. O que há de enigmático é o que apontamos aqui 

como a subtração da mulher. Mas os traços perversos não poderiam deixar de serem 

atribuídos a essa Dama, posta aqui na posição de Outro. Podemos notá-los em um 

diálogo entre um amante e uma dama, presente no Tratado do amor cortês, onde a 

mulher não faz mais que rechaçar o amante, figurando-se como inacessível. Assim diz 

ela: “Se for verdade, como pedes coisa de não pouca monta, vais precisar esforçar-te 

muito sem contar obter o que tens em vista” (Capelão, 2000, p. 36). A resposta do 
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amante revela que ele não desiste, em sua ascese pelo amor, dizendo-lhe [à bem-amada] 

que lhe é muito grato pela sábia promessa de com muito esforço alcançar o amor de sua 

dama. Ele não faz mais do que exaltar-lhe as virtudes e retificar a necessidade de passar 

por muitas provas para alcançar o seu amor. Ainda que os prêmios por seus esforços 

sejam sempre inalcançáveis, isso não o impede de dizer à dama: “Se as boas ações não 

conferissem as devidas recompensas a seus autores, andaria ofuscada a são razão” 

(Capelão, 2000, p.36). Por outro lado, nota-se um aspecto masoquista nesta fala do 

trovador. 

 Mas, para além destes traços, a que se direciona a atividade do trovador, seu 

tecido poético? Podemos pensar junto com Lacan (1959-1969/ 1988) que sua poesia se 

figura como uma demanda que não pede nada a ninguém. O amor cortês se caracteriza 

pela gratuidade de se prestar serviços a dama, de sua louvação, como já vimos. 

Entretanto, neste movimento, a mulher exaltada acaba-se por subtrair-se, isto é, dotada 

de todas as virtudes, ela ocupa um lugar mais além da representação, vazio de todo 

significante, mas que estrutura a cadeia significante. “O objeto feminino é esvaziado de 

toda a sua substância real” (Lacan, 1959-1960/ 1988, 186). Eis o que é efetivamente a 

posição feminina como um gozo suplementar, outro.  

 Podemos, então, notar na produção dos trovadores, através dessa louvação da 

dama, a oferta de uma figura de uma mulher que não existe, pois ela é dotada de todas 

as virtudes do mundo. Além disso, essa mulher tem aspectos indefinidos, na medida em 

que não se pode, devido à estrutura do amor cortês, identificá-la. Ela não é em momento 

algum denominada, a não ser por um qualificativo inassimilável (Senhora, Dama, Bem 

amada) ou por uma gama de virtudes. Na verdade, o trovador se dirige a uma dama, 

específica, mas podemos notar que sua trova poderia ser dirigida a todas as outras 

damas; sua produção reproduz também a característica da produção de outros 

trovadores. Aliás, este é um aspecto do amor cortês destacado no seminário sobre a ética 

da psicanálise:  

Mas o fato de esse objeto do louvor, da prestação de serviço, da 
submissão e de todos os tipos de comportamentos sentimentais 
estereotipados do adepto do amor cortês em relação à Dama, acabar 
por fazer com que um autor diga que todos parecem louvar uma só 
pessoa, esse fato é deveras apto a deixar-nos numa posição 
interrogativa (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 158). 
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 Ao retomar esta discussão sobre a sublimação, oito anos após proferir o 

seminário sobre a ética, Lacan (1968-1969/ 2008) nos brinda um parecer sobre este 

ponto, suplementar, por assim dizer. Ei-lo aqui:  

É evidente que todas elas têm o mesmo caráter. Isso também é um 
representante da representação. Elas são como a Vênus pré-histórica, 
têm todas o mesmo caráter. O que não quer dizer que estas mulheres 
não existissem, nem que os poetas não fizessem amor com elas em 
função de seus méritos. (Lacan, 1968-1969/ 2008, p. 224).    

  

 É para a mulher para além de toda representação que o autor nos aponta. Mas, 

afinal, a mulher existe? Trata-se da velha questão freudiana sobre o feminino, 

condensada n’o que quer uma mulher (Was Will Weib). Que interrogações podem daí 

emergir em relação ao conceito de sublimação no que ele faz interface com o amor 

cortês? Os mananciais de questões referentes a este ponto de interrogação situam-se, 

pois, em torno do objeto feminino, nisso que ele propõe um enigma e se torna ambíguo, 

ao mesmo tempo. Numa investigação, este objeto não deve ser afastado em uma análise 

do conceito de sublimação, em especial, se considerarmos que ele ocupa um lugar 

central na teoria psicanalítica, desde os primórdios do nascimento da clínica freudiana 

com as histéricas. 

 Retomemos aquele contraste em relação ao objeto feminino presente no Tratado 

do amor cortês, o qual reflete a própria ambivalência em relação à mulher figurada na 

sociedade medieval trovadoresca. Nota-se uma disparidade entre o que é realmente a 

posição efetiva da mulher na sociedade medieval e aquela em que ela está situada na 

poesia trovadoresca. Retomemos, ainda, aquele ponto em que diversas superstições 

misóginas imperavam no universo masculino, em que as relações sociais que 

perpassavam aquele contexto conferiam um lugar às mulheres de mero objeto de troca e 

de posse, bem como os elementos contraditórios do amor cortês em plena Idade Média 

(rechaço ao matrimônio, sujeição do homem à mulher, etc).  

 Ao reunirmos todos estes pontos, algumas extrações são possíveis de se 

empreender, a partir da perspectiva da psicanálise, destacando-se este ponto de enigma e 

ambivalência que é a mulher na poesia trovadoresca. Dentre essas extrações, que bem 

podemos configurá-las como achados, temos: a sublimação guarda uma relação com o 

objeto feminino, subtraindo-o; pela sublimação evidencia-se este achado tão crucial na 
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psicanálise, de que não existe A mulher, na medida em que o Outro é barrado; o objeto 

feminino conserva uma relação com o campo do gozo, que se situa mais além do 

princípio do prazer, mais além da representação, fora do significado e até mesmo além 

da linguagem (o mesmo campo em que Lacan situa a Coisa, a partir do qual é possível a 

sublimação); a sublimação tem uma relação com o impossível, na medida em que o 

objeto nela se figura como inacessível e toda a posição do sujeito frente a ele não 

consegue e não procura eliminá-lo.  

 Desenvolvemos alguns destes achados, tendo por referência alguns pontos do 

ensino lacaniano. A Dama, na sublimação que se dá no amor cortês, está situada para 

além da representação, na medida em que ela representa esta Coisa. Ora, a Coisa tem 

por campo o sítio em que “se projeta algo para além, na origem da cadeia significante, 

lugar em que tudo o que é lugar do ser é posto em causa” (Lacan, 1959-1960/ 1988). 

Isto é, lugar onde se figura o real, este real da experiência psicanalítica, que estabelece 

uma certa relação com o impossível, isto que escapa e, ao mesmo tempo, é ignorado. 

Ademais, esta Coisa não pode fazer mais que se representar senão por outra coisa. 

 O exemplo de Jacques Prévert, comentado por Lacan (1959-60/ 1988), ilustra 

bem este movimento na sublimação em relação ao objeto. Uma coleção de caixas de 

fósforos, encaixadas uma nas outras, por um deslocar de suas gavetas interiores, de tal 

forma que contornam a lareira e ornamentam a arquitetura de uma casa, ganhando a 

dimensão de uma verdadeira obra de arte. Lacan (1959-1960/ 1960) enfatiza que o 

essencial dessa criação era fazer aparecer no lugar de um caixa de fósforos, 

imponentemente, a Coisa. Parafraseando esse autor, podemos afirmar que a “Coisa 

subsiste na caixa de fósforos”. Ultrapassa-se, assim, a utilidade de uma caixa de 

fósforos, adquirindo essa coleção um “caráter completamente gratuito, proliferante e 

supérfluo, quase absurdo” (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 144).   

 Um ponto extremamente capital apontado no seminário sobre a ética da 

psicanálise e que nos permite entendermos o processo de sublimação no amor cortês se 

refere a essa inacessibilidade da mulher: 

O objeto, nomeadamente aqui o objeto feminino, se introduz pela 
porta mui singular da privação, da inacessibilidade. Qualquer que seja 
a posição social daquele que funciona nesse registro - alguns são por 
vezes servidores, sirvens, com respeito a seu nascimento - Bernardo 
de Ventadour, ele também trovador - a inacessibilidade do objeto é aí 
colocada desde o início [...] Não há possibilidade de cantar a Dama, 
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em sua posição poética, sem o pressuposto de uma barreira que a 
cerque e a isole (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 185).    

  

 Ao dizer que o objeto se introduz pela via da privação e do inacessível, Lacan 

(1959-1960/ 1988) não faz mais que dizer de uma subtração da dama, sendo o objeto 

privado de alguma coisa de real. Se a Coisa é definida como aquilo que do real padece 

de significante, podemos entrever na Dama a dimensão da Coisa. Ela é o que do real 

padece a relação primordial que introduz o homem nas vias do significante. Há nisso 

uma relação para com o significante que não passa pelas vias de uma substituição 

significante. Se, por um lado, esta Coisa é impossível de ser atingida, por outro, ela é o 

ponto exterior que sustenta a linguagem, que faz com que a trova, apesar, se desenvolva 

para com a Dama. Assim melhor ressoa a sentença de que “um objeto pode preencher 

essa função que lhe permite não evitar a Coisa como significante, mas representá-la na 

medida em que esse objeto é criado” (Lacan, 1959-1960/ 1988, p.151).    

 Ao colocar o amor cortês em anamorfose, Lacan (1959-60/1988) propõe que a 

sublimação não se relaciona - como afirma o senso comum - tão somente com o 

sublime. A mudança de objeto, nela implicada, não faz desaparecer forçosamente o 

objeto sexual. Assim, “o jogo sexual mais cru pode ser objeto de uma poesia sem que 

esta perca, no entanto, uma visão sublimadora” (Lacan, 1959-60/1988, p.198). 

 Ver a sublimação como sinonímia de dessexualização nos conduz a impasses. 

Como notamos no amor cortês, este jogo sexual se faz visível nos produtos sublimados 

deste amor. Ademais, o jogo de prazeres preliminares sempre postergados e demorados 

nos leva a pensar que aí o sexual não se extingue. Perguntamos, então: subsiste algo de 

sexual no final do circuito sublimatório? Se a sublimação implica um certo modo de 

funcionamento das pulsões e estas se encontram em um constante processo de fusão e 

desfusão, como se afirma na segunda tópica freudiana, torna-se um pouco incoerente e 

problemática esta referência a uma dessexualização da pulsão. Este sexual nos atesta 

sobre o que resta de irredutível, este núcleo em que pulsão de vida e de morte se 

mesclam. Atesta-nos igualmente um falha no movimento da sublimação, pela qual nem 

toda a sublimação é possível no indivíduo, o que leva Lacan (1959-1960/ 1988) a 

afirmar que um certa dose de satisfação direta se torna necessária. Por conseguinte, 

pensando na invenção do amor cortês e o movimento sublimatório em sua poesia, a 

sublimação implica o estabelecimento de um laço social outro. Este aspecto da 
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dessexualização da pulsão deve ser entendido no que ela comporta uma mudança de 

meta e objeto da pulsão, mas sem desconsiderar as importantes remodulações a partir da 

segunda tópica pulsional, a saber, um deslocamento de onde se encontra a sexualidade e 

o núcleo irredutível de um dualismo pulsional, em que participam Eros e Thânatos. 

 Ora, a sexualidade a partir desse último dualismo pulsional já não é algo contra o 

qual se defender, visto que ela se situa justamente do lado de Eros, daquilo que promove 

o laço social. Num momento anterior de sua teoria, entretanto, Freud concebia a 

sexualidade como algo perturbador contra o qual se defender. Daí essa idéia de 

dessexualização em sua teorização - até mesmo porque não era presente, neste 

momento, a afirmação de um irredutível das pulsões na teoria freudiana.   

 Ora, essa sublimação é uma satisfação outra, o que leva a conjeturar sua relação 

com o pulsão e, por extensão, ao gozo. A pulsão implica uma estrutura de borda: é sob 

este prisma que ela será abordada a uma certa altura do ensino de Lacan. Dito em outras 

palavras, a pulsão se caracteriza por ser um orifício no qual se encontra a estrutura de 

borda, o que nos permite conceber seu fluxo constante. Situa-se aí, pois, a interrogação 

feita por Lacan (1968-1968/ 2008) sobre como é possível convocar o gozo da borda a 

uma equivalência como o gozo sexual. Articula-se essa estrutura e o vacúolo que 

caracteriza a Coisa. Assim, se expressa o psicanalista francês: 

Pois bem, se não houvesse a configuração de vacúolo, de furo próprio 
do gozo, que é algo de insuportável para o que é regulado como tensão 
temperada, vocês não veriam nada no sexual que fosse análogo ao que 
chamo, na pulsão, de estrutura de borda. A borda é constituída, aqui, 
por uma espécie de logística da defesa. Essa logística da defesa, afinal, 
encontra-se em toda esquina, inclusive na prática sexual, justamente 
na medida em que essa prática é diferente do que se faz às pressas. Se 
não contentássemos, a propósito do gozo da mulher, com vagos 
farrapinhos diretivos que nos restam do vocabulário freudiano, talvez 
alguma coisa começasse a fazer vocês se interessarem, de maneira 
mais próxima, mais direta, mais volante, pelo que concerne não à 
relação sexual, sobre a qual vocês não podem dizer grande coisa, mas 
ao manejo do gozo sexual (Lacan, 1968-1969/ 2008, p. 224).  

  

 Ora, este vacúolo a que se refere no trecho acima é o da Coisa, em seu vazio 

central. Coisa essa que não é sexuada, mas à qual se dá traços de mulher, nessa tentativa 

desesperada por uma relação sexual. Nesse sentido, o amor cortês nos “permitiu 
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introduzir que a sublimação concerne à mulher na relação amorosa ao preço de 

constituí-la ao nível da Coisa” (Lacan, 1968-1969/ 2008, p. 224).  

 Este vacúolo da Coisa é o que se encontra em jogo no milagre que a sublimação 

opera. No seminário 16, Lacan (1968-1969/ 2008) retomará esta discussão que, na 

verdade já estava presente no seminário 7, sob um exemplo estritamente biológico. 

Contudo, o uso que ele fez do conceito não se pautou por uma postura que apostava na 

biologia. Considerando uma experiência que se faz com um certo tipo de crustáceo, 

minúsculo, chamado dáfnia, ele tenta exemplificar do que se trata na sublimação. Como 

inúmeros seres minúsculos, essa dáfnia possui um otólito, uma região vacuolar, que tem 

funções vestibulares e de equilíbrio. Se se introduz um metal neste vacúolo e se 

aproxima um imã desse organismo, vê-se ele lançar-se em um movimento desenfreado, 

a tal ponto de se poder dizer que ele goza com formas mais estranhas. O que o autor 

quer destacar aqui é a arbitrariedade desse objeto e do que se encontra em função como 

objeto a. O objeto a ocupa essa função em relação ao vazio da Coisa. Em outras 

palavras, é o que faz cócegas dentro em das Ding (Lacan, 1968-1969/ 2008). É aqui que 

o autor situa o mérito da obra de arte.   

 Quais as formas, pois, de se cingir o vacúolo dessa Coisa? Em que medida, no 

amor cortês, a mulher servia para cingir Dama enquanto Coisa?  

 Para responder a essa questão nós valeremos de um recurso muito analisado por 

Lacan (1959-1960/ 1988), utilizado em várias obras de artes. Trata-se da anamorfose. 

Esta técnica permite-nos que por afastamento logremos visualizar um elemento que até 

então não se via em uma obra de arte. De uma dada posição este elemento toma uma 

forma. Contudo, de outra determinada posição o objeto se mostra deformado e obscuro. 

Estou dizendo, portanto, que o interesse pela anamorfose é descrito 
como o ponto de virada em que, dessa ilusão do espaço, o artista 
reverte completa sua utilização e se esforça para fazê-la entrar na meta 
primitiva, ou seja, de fazer dela o suporte dessa realidade enquanto 
escondida - uma vez que, de uma certa maneira, numa obra de arte 
trata-se sempre de cingir a Coisa (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 175). 

   

 Dessa maneira, é que vemos desenhar-se a dimensão da Dama na poesia 

trovadoresca. É como a função do espelho implicada no narcisismo. Mas este espelho 

reflete algo além do que uma simples imagem. Trata-se de um espelho para além do 
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qual é apenas por acidente que se projeta o ideal do sujeito (Lacan, 1959-1960/ 1988, p. 

188). O espelho no amor cortês desempenha um papel de limite, de algo que não se 

pode transpor, o que se pode entrever na inacessibilidade do objeto, no que ele se eleva 

a uma dimensão da Coisa. 

 Essa leitura que Lacan (1959-1960) faz do amor cortês deve ser entendida, 

principalmente, a partir de uma estética do vazio e nos remete a algo de uma estética da 

anamorfose. Recorro aqui a distinção feita por Recalcati (2002), quanto as três estéticas 

na teoria lacaniana. O autor propõe três estéticas destacadas no ensino lacaniano. Uma 

estética do vazio, dessa desenvolvida no seminário 7, pela qual a arte se figuraria como 

uma organização em torno do vazio. Toda a questão aqui é a colocação da obra de arte 

numa relação decisiva com o real da Coisa. Há de se notar aqui esta distância entre a 

obra de arte e o vazio que ele bordeja e circunscreve. O belo seria uma barreira contra o 

horror da Coisa, tornaria sua atmosfera mais respirável, num aprochegamento. A 

segunda estética proposta pelo autor diz respeito a uma estética anamórfica, pela qual o 

núcleo arte - pulsão é explorado. A arte aqui já restrita aqui a sua função de organização 

e bordejar do real, mas faz possível também o encontro com o real. Esta estética é muito 

explorada no seminário 11. Assim, a função do quadro é o que está no foco. Na terceira 

estética, a da letra: “aqui o real não está mais em relação ao abismo de das Ding e nem 

sequer se configura como um resto localizado, parcializado, capturado no detalhe em 

excesso na figura” (Recalcati, 2002, p. 27). Nessa estética, privilegiada a partir do 

seminário 20, se tem como pressuposto um significante solto na cadeia, um absoluto 

singular excêntrico a universalidade do significante, de uma não articulação. O autor 

faz a ressalva de que estas três estéticas não podem ser apartadas de uma ética e que não 

são modos que não se excluem, mas antes se convivem simultaneamente em uma tensão 

constante12.  

 

3- Uma criação a partir do impossível 

 

                                                 
12 Ora, esta explicitação de Recalcati me fez compreender melhor o percurso deste estudo, delimitando 

um aspecto pelo qual em vários momentos estas três estéticas se conjugam.   
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 No seminário Mais, ainda, Lacan (1972-1973/ 1985) considerará o amor cortês 

como uma certa configuração diante da não relação sexual que se estabelece entre o 

homem e a mulher. Ele nos precavê para que nos atentemos sobre este discurso de 

fieldade que predomina no amor cortês. É o que, em suma, discutimos sobre os 

paradoxos do amor cortês. Nesse sentido, o amor cortês “é uma maneira inteiramente 

refinada de suprir a ausência da relação sexual, fingindo que somos nós que lhe pomos 

obstáculo. É verdadeiramente a coisa mais formidável que jamais se tentou” (Lacan, 

1972-1973/ 1988, p. 94). 

 O fingimento desse amor se denuncia, pois, pela não correspondência entre a 

mulher louvada na poesia cortês e a mulher como menosprezada na sociedade medieval. 

Em frente ao impossível dessa relação sexual, o homem não faz mais que uma criação a 

partir desse real.  

 Dessa maneira, o amor cortês surge em um ponto em que o “divertialmento 

homossexual” entra em suprema decadência, numa espécie de sonho impossível da 

feudalidade (Lacan, 1972-1973/ 1985). Este divertimento, em que um objeto ocupava 

uma dimensão outra, era assim uma tentativa de se escapar ao mal estar então vigente. 

Este mal estar, Lacan (1972-1973/ 1985) o situa em consequência de uma 

impossibilidade de algo que do lado da mulher não pode mais funcionar. 

 Percebemos assim uma dissimetria entre o homem e a mulher, que, na teorização 

freudiana, se fazia por uma distinção anatômica entre os sexos. Lacan (1972-1973/ 

1985) explorará esta disparidade por meio das fórmulas de sexuação em que temos dois 

lados, o masculino e o feminino, cada qual com um modo de funcionamento especifico. 

Procuraremos explorar esta fórmula no próximo capítulo, articulando o que ela diz 

respeito ao processo de sublimação. Mas adiantemos, contudo, que esse modo de 

funcionamento faz situar a fantasia do lado masculino e o amor do lado feminino. Isso 

não implica, por outro lado, que um indivíduo de um determinado sexo não se possa se 

situar de um lado feminino, por exemplo. Trata-se aqui de um modo de operação e 

funcionamento.  

  Entretanto, como localizar este amor, como isso que estabelece alguma relação 

com este lado feminino, este lado que implica um gozo outro suplementar e que não 

encontra correspondente do lado masculino? 
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 Nesse mesmo seminário, Lacan (1972-1973/ 1985) se utiliza de uma fórmula 

para designar o que está em jogo na ordem dessa impossibilidade, que se refere ao real 

da experiência psicanalítica. Trata-se do “não pára de não se escrever” que é uma outra 

forma de dizer de que “não há relação sexual”. Eis aí a dimensão do real enquanto 

impossibilidade. Uma variação dessa fórmula se dá na sublimação em que algo “pára de 

não se escrever”. O amor, por sua vez, corresponderia a uma terceira negação que 

corresponderia a um “não pára de se escrever”. Segundo Lacan (1972-1973/ 1985) aqui 

se localiza o ponto de suspensão a que se atém toda espécie de amor, tido como 

necessário. O impossível torna-se possível e logo necessidade. 

 Por conseguinte, podemos depreender que, no amor cortês, algo é articulado a 

fim de permitir uma certa inscrição desse real, do impossível que se verifica entre a 

dama e o trovador.  

 Mas qual o cerne dessas diversas formas de fazer frente a esse impossível da 

relação sexual, ao impossível do real? 

 No seminário De um Outro ao outro, Lacan (1968-1969/ 2008), situará uma 

impotência ou insuficiência do lado neurótico, o que faz com que a neurose encontre na 

sublimação um fracasso. Assim, na neurose, temos um ponto em que algo passa de uma 

impossibilidade a uma insuficiência. É aí que devemos situar a escolha da neurose:  

A escolha é entre o que se presentifica, ou seja, o ponto de 
impossibilidade ou o ponto no infinito sempre introduzido pela 
abordagem da conjunção sexual, e a face que lhe é correlata, que é a 
projeção dessa impossibilidade em termos de insuficiência, em razão 
do momento prematuro em que ela entra em jogo na infância [...] Essa 
impossibilidade, a insuficiência a mascara e a desvia de ter que se 
exercer, considerando que o sujeito não está forçosamente à altura 
dela como ser vivo e reduzido a suas próprias forças (Lacan, 1968-
1969/ 2008, p. 322).  

  

 Eis, pois, uma posição diferente do que temos apontado como sendo o que é a do 

sujeito em relação à sublimação, que, mais além da impotência, não descarta esta 

impossibilidade; impossibilidade, impossível de não retornar; impossibilidade que não 

pára de não se escrever. Não se trata na sublimação de uma mera negação desse 

impossível, uma impotência. Ao contrário, essa dimensão do impossível é realçada 

nesse processo a partir da criação que destaca o vazio do real. 
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 O que percebemos destacado, pois, na sublimação do amor cortês é algo que se 

esboça para além de uma idealização, o que faz com que o modo de ação frente a esse 

impossível não busque evitá-lo, mas tão somente implica um desvio. Trata-se de 

distintas direções éticas possíveis: uma que preza a via de um recalque e pela qual se 

procura rejeitar a castração e uma outra que representa uma criação a partir e apesar 

desse real, dessa impossibilidade. Essa última vigora no amor cortês. 

 De um ponto de vista clínico, o que temos investigado acima nos permite pensar 

o que constitui a direção da cura em psicanálise. Tal direção se dá num sentido de uma 

impotência a uma impossibilidade da relação sexual e daí um saber fazer com este 

impossível. Entretanto, tal como é sublinhado no seminário 16, esta direção pode ser 

distorcida, na medida em que uma prática clínica se preste a um certo serviço do bem: 

O álibi da impossibilidade calcada na insuficiência é também a 
inclinação que pode ser assumida pela direção da psicanálise, como a 
chamei. Afinal, humanamente falando, ela também não é uma coisa 
em que possamos não nos sentir ministradores de um socorro que, em 
tal ou qual ponto, a propósito desta ou daquela pessoa, pode dar ensejo 
a um benefício (Lacan, 1968-1969/ 2008, p. 322). 

 

  A sublimação nos indicaria um movimento em que a dimensão do horrível se 

modificaria em belo, como que indicando o que da pulsão de morte persistiria nas 

pulsões de vida. E pensando nessa direção, a sublimação comportaria uma certa 

transgressão de um ponto de vista estético. De fato, como afirma França (1997), a 

sublimação implica uma mobilização no funcionamento psíquico, possibilitando a 

movimentação de uma forma para outra. A autora chega a dar-nos como exemplo, desta 

passagem, a associação livre no processo analítico, a qual possibilita a emergência de 

uma cadeia significante.  

 Ainda sobre este aspecto estético e transgressivo, que entrevemos nos efeitos 

sublimatórios de uma obra de arte, França (1997) nos esclarece: 

Esta movimentação é uma transgressão criativa, porque desordena a 
ordem estabelecida no psiquismo para no só-depois, a partir dos 
efeitos, reordená-lo. O produto deste processo é uma transgressão 
como sentido, um efeito sublimatório que implica colocar em jogo o 
choque da ausência de forma, da fragmentação, com a capacidade 
plástica e de polimorfismo da pulsão, o que gera intensa angústia, 
motor afetivo que mediatiza a passagem para uma nova reunião dos 
fragmentos, o que significa uma metamorfose (França, 1997, p. 153).  
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 Ora, na sublimação nota-se esse duplo movimento de ausentificação e 

presentificação do que se figura como estranho. Ao se questionar as formas já 

existentes, neste movimento de destruição, surge uma outra forma fruto mesmo da 

criação. A criação, aqui, podemos entendê-la como o que se dá com a emergência de um 

significante, já que a sua referência é o furo do real. O significante não expressa um 

significado já presente; a materialidade deste significante que se faz carne deve ser 

entendida na sua origem ex-nihilo. Um significante é criado a partir de um nada: eis o 

que podemos interpretar de uma obra de arte e do que discutimos anteriormente sobre a 

arte do amor cortês. 

 Dito em outras palavras, nota-se um movimento de dupla negação, no qual algo 

se esboça de uma mera negação tal como se observa no recalque. A falta resta como que 

reduplicada ao fim do processo sublimatório. No amor cortês, se há uma criação esta se 

dá a partir de uma privação, por esta inacessibilidade da mulher. De uma ilusão de 

completude que caracteriza o narcisismo, com o perigo de uma destituição, por esta 

privação, surge a descoberta de um novo sentido a partir de um não sentido, ao qual a 

mulher aponta. Pela poesia, o trovador contorna este objeto marcando o furo da 

dimensão real. A Dama figura-se como o obstáculo e o que dá acesso a este real. Eis 

porque podemos aproximar a criação do lado feminino.  

A criação pode ser definida assim como uma representação da Coisa por um 

objeto, ex-nihilo, a partir do nada de das Ding. Se o sofrimento não é alheio a este 

movimento de criação é na medida em que ele nos indica, em última instância, algo 

indestrutível. Uma passagem do seminário sobre a ética da psicanálise nos aponta esta 

aproximação criação-sublimação-sofrimento: 

[...] Parece que o objeto dos tormentos deve conservar a possibilidade 
de ser um suporte indestrutível. A análise mostra claramente que o 
sujeito destaca um duplo de si mesmo, que ele torna inacessível ao 
aniquilamento, para fazê-lo suportar o que se deve chamar, no caso, 
por um termo extraído do âmbito da estética, dos jogos da dor. Pois 
trata-se justamente aí da mesma região que aquela em que os 
fenômenos da estética se deleitam, um certo espaço livre. E é nisso 
que reside a conjunção entre os jogos da dor e os fenômenos da 
beleza, jamais ressaltada, como se pesasse sobre ela, não sei que tabu, 
não sei que interdição parente dessa dificuldade que conhecemos bem 
em nossos pacientes confessando o que é, propriamente falando, da 
ordem da fantasia (Lacan, 1959-60/ 1988, p. 316). 
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 Se é por via da privação do real que a atividade do trovador se estrutura, ela nos 

remete a uma invenção. Abre-se espaço para pensar três dimensões deste paradigma, 

para o qual, indubitavelmente, a sublimação aponta: uma estética, uma ética e uma 

erótica. A estética nos indica justamente esta dimensão do belo como barreira contra o 

horror da Coisa, dotando a mulher de todas as virtudes, de modo a subtraí-la. Uma ética 

que nos indica o posicionamento do sujeito face aquilo que constitui o indestrutível de 

seu desejo, marcando as mais diversas ações. Pode-se falar igualmente de uma erótica 

porque ela marca uma certa relação com o gozo, isso que implica um sofrimento, mas 

que se relaciona com a distribuição de uma prazer no corpo. Uma erótica em que 

alguma coisa se esboça para além do jogo do princípio do prazer, entrelaçando 

sofrimento e prazer.     

Em suma, a sublimação nos possibilita a pensar algo sobre o feminino em que se 

apóia a experiência psicanalítica e, por extensão, a não existência da relação sexual. E 

estes não são temas sem efeitos na psicanálise. Procuremos, pois, desenvolver melhor 

este tema agora sob o ponto de vista de um fenômeno que se põe do lado feminino: a 

mística. 
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3- PELOS CAMINHOS DA MÍSTICA 

 

3.1- A elevação da alma 

  

Vários foram os místicos que experimentaram um estado de êxtase em que o 

enigma do divino tem um peso fundamental. Na verdade, em vários períodos históricos, 

encontramos exemplos de personagens que tiveram um estilo de vida, pelo qual 

propunham uma certa ascese, pelo qual mergulhavam na mística e no qual se verificava 

a emergência destes fenômenos.  A título de ilustração, podemos citar as experiências 

monásticas dos padres do deserto, que ocorreram nos últimos séculos do primeiro 

milênio D.C., bem como as experiências de Marguerite Porete e de outras beguinas e as 

célebres de São João da Cruz e Santa Teresa d’Ávila, em contextos distintos da Idade 

Média. A palavra “mística” nos indica justamente esta relação com o divino e tem a sua 

origem no termo grego mystikós, cuja raiz é a mesma do verbo myein, fechar, 

enclausurar-se. Algo místico (mystikós) designaria, portanto, algo fechado, misterioso. 

Phanning (2001) também associa o termo “mística” ao termo grego mysterion, mistério.    

Lacan, em várias de suas obras (Seminários A relação de objeto, A ética da 

psicanálise, A transferência, Mais, ainda, dentre outros) referiu-se, de diversas 

maneiras, ao tema da mística e do divino nas suas teorizações, não se furtando a este 

embate entre psicanálise e religião. No seminário Mais, ainda, por exemplo, Lacan se 

valerá dos êxtases dos místicos para elucidar o gozo feminino:  

A mística, não é de modo algum tudo aquilo que não é política. 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 xΦx. Pode-se também colocar-se do lado do não-todo. Há 
homens que lá estão tanto quanto as mulheres. Isto acontece. E que, ao 
mesmo tempo, se sentem lá muito bem. Apesar, digo de seu Falo, 
apesar daquilo que os atrapalha quanto a isso, eles entrevêem, eles 
experimentam a idéia de que deve haver um gozo que esteja mais 
além. É isto que chamamos os místicos (Lacan, 1972-73/ 1985, p. 
102).  

 

Neste capítulo, abordamos o tema da mística. Procuraremos desenvolver aquela 

relação da sublimação com a dimensão da Coisa, entrevista neste aspecto do divino, 

investigando também este ponto em que o feminino se torna um enigma (ponto este 
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articulado com o problema ensejado pela sublimação). Nesse sentido, nos embrenhamos 

na exploração da atividade do místico como reveladora do enigma feminino, ao mesmo 

tempo em que ela nos revela a dimensão de um gozo em que as palavras falham na 

tentativa de explicá-lo e de descrevê-lo, evidenciando-se o caráter inominável e 

indescritível do que se experimentou. Neste movimento, buscaremos destacar os 

principais elementos que caracterizam a experiência mística, ademais os diversos pontos 

que caracterizam o êxtase na sua conexão com o divino, revelado e velado, ao mesmo 

tempo. Valeremos, para tanto, de escritos e relatos de diversos místicos acerca do êxtase 

ou simplesmente acerca do que eles experienciaram no campo da mística. 

Comecemos, pois, com um tratado do final do século XIV, A Nuvem do não-

saber, cuja autoria é desconhecida, mas que nos permite tracejar os esforços do místico, 

o que constitui a sua atividade e o que constitui o núcleo do seu êxtase - isso nos 

permitirá também entrever uma noção de Deus, que, na análise que aqui pretendemos, 

será de extrema importância. Este tratado discorre, de um modo geral, sobre o trabalho 

de contemplação do místico, sobre a necessidade de desprendimento do mesmo para 

uma maior aproximação com o divino e sobre o incognoscível que se torna Deus.  

O interessante a ser destacado nesta obra, já é esboçado no título, pelo termo 

“nuvem do não-saber”. Segundo o autor, esta “nuvem de não-saber” é o que se põe 

entre o místico e Deus, neste trabalho de ascese e contemplação. O autor fala também 

de uma nuvem do esquecimento, pela qual se afasta toda tentativa de se conhecer e 

aprender Deus pelo conhecimento. 

Mas se chegares a esta nuvem do não-saber, para aí ficares a trabalhar 
como te digo, que hás de fazer? Assim como tal nuvem se encontra 
em cima, entre ti e o teu Deus, assim deves colocar em baixo uma 
nuvem de esquecimento, entre ti e todos os seres criados. Talvez 
penses que estás muito longe de Deus, porque a nuvem do 
desconhecimento se encontra entre ti e o teu Deus; no entanto, bem 
vistas as coisas, com certeza te encontras bem mais afastado d’Ele, 
quando não há nenhuma nuvem de esquecimento entre ti e todos os 
seres criados. Quando digo “todos os seres criados”, me refiro não só 
às próprias pessoas, mas também a todas as suas obras e propriedades. 
Não excluo nenhuma criatura, quer seja material ou espiritual, como 
também não excluo nenhuma propriedade ou obra das criaturas, quer 
sejam boas ou más. Numa palavra, todas as coisas se devem ocultar 
sob a nuvem do esquecimento (Anônimo do século XIV, 2010, p. 45). 
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Na referida obra, o termo “nuvem de esquecimento” é muitas vezes traduzido 

como sinônimo de “nuvem de escuridão”. Esta escuridão e necessidade de se afastar das 

coisas são características que um tradutor deste tratado, Lino Correa Marques de 

Miranda Moreira, relaciona com a “noite escura”, na qual, segundo relata São João da 

Cruz, adentra o místico em sua contemplação. Este constitui o esforço da ascese, que 

nada mais é do que o caminho do místico. Ainda, ao nos falar sobre esta nuvem de não 

saber, o autor do tratado nos dá ideia do que é este caminho até Deus, um ponto de 

análise crucial; também ele nos indica Deus como algo “inominável”, “indescritível”. 

Para ele, Deus se faz sentir e apanhar por este não-saber e pelo esquecimento, e, não 

pelo conhecimento. Vejamos o excerto, que contém as palavras do autor:      

Mas agora perguntar-me-ás, dizendo: “Como hei-de pensar n’Ele 
mesmo, e Ele o que é?” E a isto eu não posso responder senão: “Não 
sei”. É que tu fizeste-me entrar, com a tua pergunta, naquela mesma 
escuridão, naquela mesma nuvem do não-saber onde eu desejava que 
tu próprio estivesses. Com efeito, tratando-se das criaturas e suas 
obras - sim, e até das obras do próprio Deus!-, pode um homem, 
através da graça, atingir a plenitude do conhecimento, e é bem capaz 
de pensar nessas realidades: todavia, em Deus mesmo, nenhum ser 
humano pode pensar. Portanto, eu desejo abandonar tudo o que posso 
pensar, e escolher para objeto de meu amor exatamente o que não 
posso pensar. Porque Deus pode muito bem ser apanhado e retido; 
mas já pelo pensamento, não, nunca. E, assim, embora às vezes seja 
bom pensar de modo especial na bondade e dignidade de Deus, sendo 
tal meditação uma luz que faz parte da contemplação, todavia, no 
trabalho a que me refiro, tudo isso se deve rejeitar e cobrir com uma 
nuvem de esquecimento. Tu deves, pois, elevar-te mais alto, de forma 
resoluta, mas gozosa, por um impulso de amor devoto e gratificante, e 
assim deves tentar romper a escuridão que se encontra acima de ti. 
Fere essa espessa nuvem do não-saber com o dardo afiado de um amor 
anelante, e não desistas, aconteça o que acontecer (Anônimo do século 
XIV, 2010, p.47).    

 

Nessa ascese, ainda que seja o divino o que constitui a meta de todo o esforço do 

contemplador, este divino não pode ser descrito com palavras, senão inassimiláveis e 

paradoxais, o que não nos dá uma ideia exata do que se trata. Podemos supor, aqui, uma 

distância entre o dito e o dizer, que marca a experiência psicanalítica. Isso também pode 

ser notado no tratado: 

Deixa de lado o tudo em toda parte, em troca do nada em parte 
nenhuma. Não te apoquentes se os teus sentidos desconhecem esse 
nada, pois desse modo eu o amo ainda mais. Trata-se de algo com 
tanto valor em si mesmo que os sentidos não são capazes de o 
conhecer. Tal nada sente-se, muito mais do que se vê, porque é 



74 

 

totalmente invisível e, escuro para quantos ainda só o contemplaram 
por pouco tempo. No entanto, para falar com mais exatidão, se a alma 
fica cega, ao experimentá-lo, isso deve-se mais a abundância de luz 
espiritual do que a escuridão ou ausência de luz material (Anônimo do 
século XIV, 2010, p. 174).  

 

 Este é um aspecto que observamos em vários relatos de místicos sobre suas 

experiências, o que nos assinala uma dimensão inatingível de Deus, a qual não se 

descreve. Por outro lado, indubitavelmente, é algo que se experimenta. Nestas 

experiências, podemos descrever ainda um estado de união com o divino, bem traduzido 

pelo autor do tratado em questão, pelas seguintes palavras: “tu e Ele deixais de ser dois 

para vos tornardes um só espírito” (Anônimo do século XIV, 2010, p. 172). Mas o 

místico admite também que esta união se marca por uma distinção entre um “nada” e 

um “tudo”. Traduzido nas palavras do autor de A nuvem do não-saber: 

Mas já o mesmo se não pode dizer de ti, que não eras nada e, quando o 
poder e o amor de Deus te deram o ser, quiseste, pelo pecado, 
transformar-te em pior que nada: a ti é somente a misericórdia divina, 
sem mérito algum da tua parte, que te transforma num deus, mediante 
a graça, e te une inseparavelmente a Deus em espírito, não só nesta 
vida, mas também na bem-aventurança eterna. De modo que, embora 
sejas um só com Deus, pela graça, estás muitíssimo abaixo d’Ele por 
natureza (Anônimo do século XIV, 2010, p. 172). 

 

 Em suma, notamos um aniquilamento do sujeito frente ao objeto, sendo que o 

místico diante dele se presta à mortificação.  Outro aspecto a ser levado em conta nesse 

tipo de amor que nutre o místico pelo divino. Por ele, muitos dos ditos dos místicos 

referem-se a esta face última da morte, de tal modo que Santa Teresa, por exemplo, em 

suas poesias, afirmava: “vivo sem viver em mim e tão alta vida espero, que morro por 

que não morro”. (Teresa D’Ávila, 2010, p.). Trata-se de um imbricamento entre a vida e 

a morte, de maneira que Deus é a expressão desta barreira intransponível que a morte 

implica. Jejuns, orações e outros rituais formam parte da rotina do místico. Tudo parece 

conduzir a um aniquilamento, sendo que o tema da morte não é estranho ao místico. As 

próprias experiências do êxtase místico são descritas como um estado de “pequena 

morte”, num espaço em que o gozo se revela propriamente outro.   

 O êxtase, de fato, é descrito com uma riqueza de detalhes, em que sensações 

corporais estão em jogo também. Contudo, há um estado de confusão em que a 
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descrição por palavras já não é suficiente para descrever o que foi experimentado. Este 

êxtase é descrito na literatura mística como um encontro do místico com Deus, no qual 

ele deixa sua própria identidade e experimenta uma possessão divina, tal como descreve 

Fanning (2001). Santa Teresa, n’ O livro da Vida, descreve diversas vezes estes 

momentos em que ela era, segundo suas palavras, “arrebatada”, “raptada”, “perdida”, 

“transportada”. Uma descrição que é bastante ilustrativa e que parece ter ser o motivo 

da escultura de Gian Lorenzo Bernini, o famoso Êxtase de Santa Teresa, é ofertada pela 

mística na referida obra: 

Via um anjo perto de mim […] sob forma corporal, o que não costumo 
ver senão muito raramente.[…] nesta visão o Senhor quis que assim o 
visse: não era grande, senão pequeno, formosíssimo, o rosto tão 
incendido, que deveria ser dos anjos que servem muito próximos de 
Deus, que parecem abrasar-se todos. […] Via-lhe nas mãos um 
comprido dardo de ouro. Na ponta de ferro julguei haver um pouco de 
fogo. Parecia algumas vezes metê-lo pelo meu coração a dentro, de 
modo que chegava às entranhas. Ao tirá-lo tinha eu a impressão de 
que as levava consigo, deixando-me toda abrasada em grande amor de 
Deus. Era tão intensa a dor, que me fazia dar os gemidos de que falei. 
Essa dor imensa produz tão excessiva suavidade que não se deseja o 
seu fim, nem a alma se contenta com menos do que com Deus. Não é 
dor corporal senão espiritual, ainda que o corpo não deixe de ter sua 
parte, e até bem grande. É um trato de amor tão suave entre a alma e 
Deus, que suplico à sua Bondade o dê a provar a quem pensar que 
minto (Teresa de Jesus, 2010, p.267-268).  

 

A descrição deste êxtase por Santa Teresa é riquíssima em detalhes. Entretanto, 

ela própria nos afirma sobre a dificuldade de, com palavras, relatar tal experiência. 

Santa Teresa de D’Ávila expressa que não se pode dizer o modo como Deus afeta a 

alma e a grande pena que dá; “essa dor é tão saborosa, que não há prazer na vida que dê 

mais alegria. A alma quereria estar sempre morrendo deste mal” (Teresa de Jesus, 2010, 

p. 266). Santa Teresa também é uma experta em relatar o que neste êxtase se marca pelo 

amor. O amor enquanto busca da alma por Deus e do próprio Deus pela alma, pois, na 

concepção teresiana, “Deus busca a alma também e lhe rapta”. 

Está bem expressa também uma delimitação que nos oferece, no Livro da Vida, 

a mística sobre os estados de rapto ou de arroubamento da alma, que, segundo ela, são 

todos o mesmo nome para o êxtase. Assim, relata a mística: 

Nestes arroubamentos, parece que a alma não anima o corpo; e assim, 
este sente, muito ao vivo, faltar-lhe o calor natural e vai-se esfriando, 
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embora seja com grandíssima suavidade e deleite. Aqui não há meio 
algum para se poder resistir. Na união, como estamos em terreno 
nosso, temos meios para isso; embora seja com custo e à força, pode-
se quase sempre resistir. Aqui, não só as mais das vezes nenhum 
remédio há, senão que muitas, sem prevenção do pensamento, sem 
nenhuma ajuda nossa, vem um ímpeto tão acelerado e forte, que sentis 
e vedes levantar-se esta nuvem ou esta águia caudalosa e colher-vos 
em suas asas (Teresa de Jesus, 2010, p. 178).  

 

Neste momento, temos mais clara a aproximação entre a morte e a vida que 

permeiam a relação do místico, bem como uma idéia de que o alvo buscado pelo místico 

é, ao final, algo que lhe escapa. Na verdade, é sem recompensa que o místico 

empreende a sua ascese; entretanto, há algo que se faz experimentar, neste trajeto, que é 

justamente esta dimensão divina que aqui pontuamos, mas que nos é mais bem 

assinalada pelos relatos místicos. Êxtase, que como os místicos relatam, diz respeito á 

alma, mas que nem por isso deixam de implicar o corpo, evidenciando algo mais além 

deste.  

É válido ainda citar o caso de um grupo de místicas que alguns autores reúnem 

sob a denominação beguinas. Por ele, podemos notar como se dá esta relação com o 

divino, por uma aproximação do amor, enquanto inatingível, porém almejado. Lacan 

inclusive faz referências a uma mística beguina, Hadewijch d’Anvers, no seminário XX, 

Mais, ainda. Trata-se de agrupamentos de mulheres independentes que se dedicavam ao 

serviço aos pobres, à oração e à contemplação. De acordo com Fanning (2001), as 

beguinas foram atraídas pelo estilo poético do amor cortês para descrever o estado em 

que eram arrebatadas por Deus.  O amor para com Deus entre as beguinas se 

assemelhava demasiadamente com aquele do amor cortês, sendo Deus figurado como 

um esposo, um rapaz atraente, algo dotado de beleza e das mais virtuosas qualidades. 

As beguinas não eram monjas, mas nem por isso eram menos devotas a Deus. Era 

comum que as beguinas vivessem em irmandades ou associações, em grupos de 

mulheres. Contudo, eram livres para deixarem as comunidades em que viviam para se 

casarem ou ingressarem em um convento. Valemos de uma mística beguina, Mechthild 

of Magdeburg, citada por Fanning em sua obra sobre os místicos da tradição cristã, a 

fim de termos uma noção pelo modo como as beguinas descreviam o encontro com 

Deus. A mística foi autora de um escrito místico célebre, intitulado A luz fluente da 

divindade (Das fließende Licht der Gottheit). Um poema da mística, em forma de 
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diálogo, bem reflete esta relação para com Deus da alma atraída pelo amor, como se ela 

fosse a esposa e ele o seu Amado.  

Fique, Senhora Alma.  
O que você quer de mim, Senhor?  
Tire as suas roupas.  
Senhor, o que vai acontecer comigo então?  
Senhora Alma, você está tão completamente adequada a minha 
natureza que nenhuma coisa inconsiderável pode estar entre você e 
eu... 
Senhor, agora eu sou uma alma nua e você em si mesmo é um bem-
adornado Deus. Nossa parte compartilhada é vida eterna sem morte. 
Então, uma quietude abençoada que de desejos de ambos toma conta. 
Ele se entrega a ela e ela se entrega a ele.  
(Mechthild of Magdeburg apud. Fanning, 2001, p. 100). 
 

     O que os escritos da beguinas nos revelam é esta aproximação de Deus pelo 

amor. O que seus dizeres nos oferecem é uma dimensão de Deus como tão esplendido 

que se torna inimaginável. Neles também está expressa uma figuração do divino como a 

Esposa à qual o místico deve se entregar. Esta figura do matrimônio entre o divino e a 

alma como metáfora é freqüente em vários dos escritos místicos. Contudo, este 

matrimônio deve ser entendido como a união com Deus sem que deixe de haver dois 

nesta relação, como bem frisamos acima. Os discursos destas mulheres podem ser 

caracterizados como inédito na época em que emergiram e revelam criações particulares 

que privilegiaram um contato mais direto com Deus sem a mediação da Igreja. Trata-se 

de uma busca pela qual se almeja este Amado, o que implica, portanto, toda uma ascese 

referida à mística que aqui analisamos. 

 Na visão de Marguerite Porete (2010), por exemplo, tidas por muitos como uma 

beguina, a alma deve, segundo as suas palavras, buscar a Deus como ser aniquilado e 

passar por todo tipo de morte antes de ser elevada e encontrar a liberdade em Deus, 

permanecendo na vontade e no amor de Deus. Neste sentido, a mística propõe um 

padecimento pelo qual, no final, somente a vontade do Amor prevalece.  

 De um modo geral, pelos relatos místicos, percebemos esta fronteira em que dor 

e prazer se entrelaçam. A ascese mesma pode ser, muitas das vezes, assimilada com 

esforços de aniquilamento ou estados de sofrimento físico. Sobre o êxtase, o místico não 

pode falar muito, mas, a partir dele, o místico tem muito a dizer. Não é de se espantar 

que grandes místicos como Teresa D’Ávila e João da Cruz eram grandes poetas e 
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escritores. A partir deste vazio significante, do qual nada se dizia, palavras eram tecidas. 

As suas poesias constituíram verdadeiras tessituras sobre o êxtase experimentado e uma 

tentativa de dizer sobre esta dimensão do feminino. A sublimação joga ali papel 

fundamental, pois por ela o objeto que se põe como inacessível, justamente por ser 

perdido desde sempre, instiga um movimento de criação, um amor para com o divino. 

Pensamos haver, de fato, algo de sublimação neste tipo de amor, justamente por haver 

uma criação a partir de um vazio. Amor que põe em evidência um vazio, uma nada ao 

qual pode ser assimilado Deus.  

 Um exímio poeta, São João da Cruz nos orienta aqui na análise do tema da 

mística, reafirmando pontos relevantes descritos de um modo poético e metafórico, 

como não poderia deixar de sê-lo. Em uma de suas clássicas obras poéticas, Cânticos 

espirituais, João da Cruz fala de um jogo em que o divino se vela e desvela, neste 

constante movimento de ascese, tido como uma busca, como uma perseguição. Este 

Deus que se esconde e após a incessante busca se deixa experimentar como um amado 

para amada, segundo a expressão de João da Cruz. “Morrer de amor”, “consumir-se de 

pena”, “leito florido” e “infusão” são expressões joaninas que ilustram este encontro 

amoroso com Deus. São João da Cruz também ratifica aquilo que frisamos no começo 

deste capítulo: que de Deus não se sabe. Esta relação entre o não saber e Deus, ou, mais 

especificamente, um relação entre um certo saber e o gozo, marcado por uma não 

conexão - arriscamos uma conjetura. Prestemos atenção a um poema de João da Cruz, 

que nos fala sobre o indizível da experiência mística. Nele evidenciado também a 

inacessibilidade deste objeto divino, perdido desde sempre, em especial quanto mais 

dele se acerca. Ei-lo a seguir:  

Entrei onde eu não soube, e continuei não sabendo, toda ciência 
transcendendo. Eu não soube onde estava, mas, quando ali me vi, sem 
saber onde eu estava, grandes coisas entendi; não direi o que senti, o 
que continuei não sabendo, toda ciência transcendendo. De paz e 
piedade era a ciência perfeita, em profunda solidão entendida, por via 
direta, era coisa tão secreta, que continuei balbuciando, toda ciência 
transcendendo. Estava tão embebido, tão absorto e alienado, que ficou 
meu sentido de todo o sentir privado, e o espírito dotado de um 
entender não entendendo, toda ciência transcendendo. O que ali chega 
de verdade de si mesmo desfalece; o quanto sabia primeiro, muito 
baixo lhe parece e sua ciência tanto cresce, que se fica não sabendo, 
toda ciência transcendendo. Quanto mais alto se sobe, tanto menos se 
entendia, o que é a tenebrosa nuvem que a noite esclarecia, por isso, 
quem não a sabia fica sempre não sabendo, toda ciência 
transcendendo. Este saber não sabendo é de tão alto poder, que os 
sábios argumentando jamais lhe pode vencer, que não chega seu saber 



79 

 

não entender entendendo, toda ciência transcendendo. E é de tão alta 
excelência este sumo saber, que não há faculdade nem ciência que a 
podem empreender; quem souber vencer com um saber não sabendo, 
irá sempre transcendendo. E, se quereis ouvi-lo, consiste esta suma 
ciência em um elevado sentir da divinal essência, é a obra de Sua 
clemência fazer continuar não sabendo, toda ciência transcendendo 
(São João da Cruz, 1960, p. 35).   

  

Notamos, pois, delineada esta região obscura para a qual a mística conduz, 

através da poesia de João da Cruz, em especial, se considerarmos os termos que ilustram 

tal encontro com Deus, bem como o caminho a ser seguido, indicado pelo sentido das 

metáforas “Subida ao Monte Carmelo” e “Noite Escura” e do qual o trabalho do místico 

não pode prescindir. Deus se faz marcar como algo tão próximo, que se faz sentir, 

simultaneamente, como algo tão distante, fugaz, que escapa e não se deixa apreender. 

Ali há uma distinta relação com o saber. Deus aqui revela a faceta paradoxal de um 

objeto posto em um lugar inacessível e que é inseparável do sujeito. A mística implica, 

pois, uma forma de laço social, outra, que certamente tem suas implicações.   

Se por um lado, na Idade Média, verificamos que houve vários místicos a 

orientarem a espiritualidade de seu tempo, por outro lado, notamos que um aspecto 

comum destas experiências era visto sob óticas totalmente diversas. Em outras palavras, 

trataram-se estas experiências místicas ora como reveladoras da divindade, ora como 

manifestações diabólicas, imbuídos com aquele mesmo paradoxo com que se tratava a 

mulher na sociedade medieval e que citamos no segundo capítulo dessa dissertação. 

Como exemplo disso, podemos citar o fato de que, apesar do movimento das beguinas, 

após certo tempo, ser reprimido pela Igreja Católica como heresia, durante outro tanto 

tempo, elas efervesceram na sociedade. Muitas passaram ilesas, sem serem perseguidas 

pela Inquisição, enquanto outras, sucumbiram neste intento de elevação, tal como 

ocorreu com Marguerite Porete, queimada em uma fogueira, no ano de 1310, como 

herética. Enumerar os fatores históricos e o contexto em que isso aconteceu é de suma 

importância, mas não relevante para a análise que aqui empreendemos. O fato que 

chama a atenção são os diversos pontos elencados naquilo que constitui a singularidade 

da relação da mística com Deus e que, muitas vezes, eram expressas em seus escritos. O 

Deus da mística, cabe salientar, é um Deus distinto deste dogmatizado pelas instituições 

religiosas, ainda que, às vezes, é a partir deste Deus que se empreende a jornada mística. 

Sustentemos melhor este ponto, destacando, a partir da leitura do Espelho das Almas 
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simples, aspectos que corroboram esta nossa posição e que nos serão relevantes na 

análise da singularidade do sujeito na experiência mística.  

 Na sua obra, já citada acima, Marguerite Porete (2010), como todos os místicos 

que aqui citamos, de uma forma ou de outra, propõe uma relação para com Deus sem a 

necessidade de intermediadores, isto é, uma experiência direta com Deus, em um campo 

que se situa mais além dos dogmas. O que é expresso nessa obra, portanto, reflete a 

especificidade deste tipo de ascese. O que é escrito ali reflete o que constitui a ação e o 

posicionamento da mística. Assim a mística testemunha que: 

 A herança desta alma é a perfeita liberdade, cada umas das suas 
partes tem o seu brasão de nobreza. Ela não responde a ninguém a 
menos que queira, se ele não é de sua linhagem; pois um nobre não se 
digna a responder a um vilão que o chama ou o convida ao campo de 
batalha. Portanto, quem chama uma tal Alma não a encontra; seus 
inimigos não conseguem dela nenhuma respostas” (Porete, 2010, p. 
148). 

 

Eis, então, a bandeira ostentada pela mística a partir do que ela experienciou: 

esta faceta do divino impressa a partir de traços bem singulares através de seus dizeres. 

Aí reside a sua singularidade. Tal como afirma autores sobre a obra da mística, um 

famoso inquisidor, Guglielmo Humbert de Paris, infame por sua atuação, fora o 

responsável pela elaboração do processo da mística. Pese o contexto histórico ou social 

(denomine-o como quiser), há algo desta singularidade, bem atrelada a todo este lado 

feminino que se ata ao divino, que estava ali em jogo. Presa, Marguerite Porete fora 

convidada a se redimir de seus erros, a se retratar e a afirmar a sua obra era um desvio, 

posição que foi radicalmente refutada pela mística. Por seus dizeres, a mística fora 

tratada como uma relapsa. O ponto que procuramos destacar aqui é justamente este, no 

qual algo que é peculiar ao sujeito pode ser considerado sob diversas perspectivas, 

entremostrando a especificidade da criação significante a partir de um vazio; isto é, a 

singularidade do que relata a mística, do que ela escreve sobre este “país divino que ela 

visitou”, com tudo o que ele comporta de “longeperto” (loingprés), expressão de Porete 

(2010). 

Abramos um parêntese imprescindível, porém não sem propósito. É interessante 

analisarmos aqui os aspectos que motivaram um estilo, místico, se assim podemos 

denominar, de uma heresia que predominou na Europa, em especial, no sul da França no 
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final do século XII, o catarismo. Os cátaros foram citados por Lacan no seminário sobre 

a ética da psicanálise talvez por terem certas orientações que marcavam uma ética posta 

justamente no centro desta relação com o divino, enquanto ponto a partir do qual se cria 

alguma coisa. Os cátaros se denominavam bons homens e boas mulheres - fato 

corroborado pela literatura sobre o tema e destacado pelo próprio Lacan (1959-60/1988) 

no referido seminário.  

A principal crença que moveram os cátaros era a admissão de uma natureza 

ontológica do mal. Tal como afirma Macedo (2000), na cosmogonia cátara, o universo 

fora criado a partir do embate de duas forças, opostas. O mundo material, visível, teria 

sido criado por um Deus mal, um deus menor, este mesmo pregado pela Igreja Católica 

e com o qual se relacionavam a corrupção e as imperfeições. Já o mundo invisível, 

etéreo e espiritual era um domínio do Deus supremo, um Deus bom. Portanto, 

predominavam, no universo, dois mundos, concomitantemente. Os cátaros 

compartilhavam uma idéia de que tudo o que era criado por este Deus mal fora feito a 

partir do nada e, portanto, continha este nihil, o seu princípio, maligno. Em si, a matéria 

era corrupta e o homem vivia alienado num mundo de perdição. Restavam assim a 

alguns homens eleitos, os puros (cátaros), libertarem-se desta matéria contida no corpo, 

aproximando-se, pela purificação, em grande parte, radical, de Deus, fonte de perfeição 

e bondade.  

Esta crença engendrou entre os cátaros uma prática ascética orientada por 

rigorosos jejuns, orações e extremo despojamento, dentre outras condutas. De acordo 

com O’shea, em sua obra A heresia perfeita, o único sacramento sustentado pelos 

cátaros era o consolamentum, o qual transformava um crente comum em um perfeito. O 

perfeito poderia, então, consolar a outro crente, e assim sucessivamente, iniciando-se 

um ciclo de transmissão. O ritual do consolamentum implicava a imposição de mãos e a 

recitação de preceitos para uma vida ascética, os quais seriam estritamente observados. 

Por qualquer inobservância, perdia-se este caráter de perfeito, bem como se tornavam 

imperfeitos todos os consolados por aquele “perfeito imperfeito” e imprudente. Sobre 

este sacramento cátaro, Lacan nos diz que a sua prática prova a mensagem crucial do 

cristianismo: “Há uma palavra que salva. O consolamentum nada mais era do que a 

transmissão, de sujeito a sujeito, da benção dessa palavra (Lacan, 1959-60/1988, p. 

263).  
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 Tal como é atestado por Macedo (2000) e como se pode notar na literatura sobre 

o tema, os cátaros eram totalmente aversos à procriação, já que por ela a matéria 

perpetuaria neste mundo corrupto. Por isso, muitos dos perfeitos (os cátaros consolados) 

não praticavam sexo. Ademais, evitavam as carnes e leite, ovos, queijo e manteiga por 

serem produtos relacionados com a reprodução (O’shea, 2003). Os cátaros eram adeptos 

da extrema pobreza e evitavam o contato constante com as coisas materiais deste 

mundo.  É famoso ainda e freqüente na literatura sobre o tema, a prática radical entre 

alguns cátaros do suicídio enquanto ritual (endura), pelo qual voluntariamente o 

indivíduo deixava de se alimentar até o corpo perecer ou então se valia de outros 

métodos para um extermínio sofrido do corpo, a fim de acelerar o contato com o reino 

da perfeição, com o Deus bom. (Macedo, 2000).  

O pensamento cátaro apresentava uma certa digressão com o que caracteriza a 

sociedade medieval em que se desenvolvera. Os cátaros, como homens bons, eram 

contrários a toda manifestação de violência e de pena de morte, como a caracterizada 

pela inquisição. Tal como afirma um autor sobre o tema: “A viagem a Jerusalém, com 

espadas sendo erguidas desavergonhadamente contra outros infelizes prisioneiros do 

mundo tinha de ser substituída pela viagem ao interior de cada um” (O’shéa, 2003, p 

43). Além disso, os cátaros acreditavam numa reencarnação, pela qual a matéria 

perpetuava e os seres tinham a possibilidade de se purificarem. Esta reencarnação é 

distinta, porém, por ignorar o sexo do indivíduo, bem como todo o status quo 

estabelecido na sociedade medieval. Sobre este ponto nos afirma O’shea: 

O catarismo argumentava que o homem e a mulher eram um só. Um 
ser humano tinha reencarnado muitas vezes seguidas - como 
camponês, como princesa, como garoto, como garota, etc - mas, de 
novo, o que importava era o eu divino, imaterial e assexuado. Se os 
sexos insistiam em se encontrar, prolongando deste modo sua 
permanência no mundo da matéria, eles podiam fazê-lo livremente 
fora do casamento, que era mais um sacramento sem fundamento, 
inventado por uma vontade eclesiástica de poder (O’shea, 2003, p. 
42). 

 

As consequências de uma tal concepção na sociedade medieval, já que ela, de 

modo radical, instaurou uma interrogação ética, fizeram com que a Igreja empreendesse 

um combate aos cátaros tomados como hereges. A concepção que os cátaros tinham de 

Deus eram altamente distintas daquela pregada pelo catolicismo. Enfatiza-se esta 
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oposição à Igreja Católica, mas não pelo tema do ideal de um amor cristão, mas sim por 

esta concepção acerca do que é bom ou mal. Como afirma Macedo (2000), para os 

cátaros, a igreja católica era tida como uma representante maior de Satanás. As suas 

tradições mais sacramentadas eram postas em xeque, bem como toda forma de 

autoridade, já que só ao Deus bom competia o exercício do julgamento.  

Condutas certamente distintas e que nos lançam a um questionamento ético, que 

no fundo ilumina nossa discussão sobre os alcances éticos da (na) sublimação. O 

catarismo coloca em jogo uma nova relação do indivíduo para com o que é o seu bem e 

o seu mal e nos faz entrever esta dimensão inacessível e paradoxal dos Deus presente 

nos êxtases místicos e no esforço ascético para alcançá-lo, bem como esta dimensão de 

um objeto elevado à dignidade da Coisa, no que ele sempre remete a outra Coisa. Não 

afirmamos que havia ali uma sublimação, mas algo que permite pensar melhor a 

dimensão de um vazio na sublimação, desde um prisma ético. De modo geral, a  questão 

cátara pode assim ser resumida, como bem expressa as palavras de O’shea:  

O Deus que faria jus ao culto cátaro era um deus de luz, que 
governava o invisível, o etéreo, o domínio espiritual: esse deus, sem 
ligação com o mundo material, simplesmente não se importava se 
você ia para cama com alguém antes de se casar, se tinha amigos 
judeus ou muçulmanos, se tratava homens e mulheres da mesma 
forma ou se fazia alguma coisa a mais que fosse contrária aos 
ensinamentos da Igreja Católica medieval. Dependia do indivíduo 
(homem ou mulher) decidir se ele ou ela estava pronto a renunciar à 
dimensão material em prol de uma vida de austeridade auto-imposta. 
Se não estivesse, continuaria retornando a este mundo - ou seja, 
reencarnando -, até tornar-se apto a abraçar uma vida suficientemente 
para que, depois da morte, permitisse a ascensão ao mesmo estado 
beatífico que uma alma experimentava como anjo antes de ser tentada 
a descer dos céus, no início dos tempos. Ser condenado significava 
viver, repetidamente nesta Terra corrompida. O inferno era aqui, não 
em alguma horrível vida após a morte inventada por Roma para 
aterrorizar as pessoas até tirar-lhes o juízo (O’shea, 2003, p. 25). 

 

 A mística aqui nos servirá para analisar a ética sob outro plano. Mas de um 

modo geral, pela mística podemos perceber a relação que se estabelece com este 

feminino, o tratamento que lhe é dado e a criação que é possível quando o sujeito se 

aventura a confrontar-se com ele. Nas diversas experiências místicas aqui relatadas 

percebemos este nó estabelecido entre as mulheres, o amor e Deus: nó que nos permite 
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lançar luz sobre a questão da sublimação, na medida em que um objeto advém ou se põe 

num lugar Outro, num campo do Outro gozo. 

 

 

3.2- Impossibilidade do dizer 

  

 O tema do gozo místico nos lança em uma questão importante na consideração 

do problema da sublimação justamente por ali se evidenciar uma dimensão de um gozo 

mais além daquela denominada fálica, por se evidenciar um gozo implicado mais além 

desta dimensão. Como já afirmamos este gozo pode ser identificado como o gozo 

feminino. Cabe-nos, portanto, investigar as aproximações, articulando melhor estes 

territórios que delimitam o nosso objeto de estudo, a sublimação. Em que medida o 

processo de sublimação tem efeitos semelhantes aos produzidos no campo de um tal 

gozo? 

 Ora, a partir do percurso feito acima, podemos notar que, no gozo místico, está 

implicada uma elevação de um objeto, posto em uma dimensão do impossível, como 

inatingível por um detalhe divino que lhe é conferido. Isso não se dá de modo ativo, 

mas o místico possui aí um papel passivo13.  Este objeto é qualificado por palavras que 

não conseguem apreender a essência dessa experiência, figurando assim a entidade 

divina como situada em um mais além. Podemos cogitar que o que se diz sobre o êxtase 

seja da ordem de uma representação que não se logra representar Deus, posto na 

dimensão da Coisa, embora tenhamos aí uma função de representação. Uma 

representação que sempre se desloca, já que se refere a uma qualidade de seu objeto, 

qualidade inapreensível e fugaz. Dessa maneira, estamos direcionados para a mesma 

problemática em que nos remetera a análise do amor cortês, empreendida no segundo 

capítulo.  

 Ademais, ao abordar o tema da mística somos conduzidos a pensar sobre a 

questão da relevância a ser dada à confrontação de dois campos distintos - o do sentido 

e do não sentido, que comporta a experiência mística. O gozo místico remete-nos a um 

para além do sentido, a partir do qual há uma criação. Todo o desconhecimento do que 

                                                 
13 Notória é esta característica na experiência em que se denota o gozo místico, em que há uma 
passividade do místico frente à entidade divina. Com isso, podemos cogitar que se trata de uma relação 
em que pesa um impulso, algo que escapa ao intelecto do místico. Mas, por outro lado, há também algo 
de uma atividade, sob certo aspecto, nisso que constitui a ascese do místico. Trata-se do velho dilema em 
Freud sobre os pares passividade-atividade, feminino-masculino. 
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seja a essência de Deus, remete-nos assim a esta dimensão em que as palavras não 

logram alcançar um sentido, o que implica justamente esta zona em que não se está sob 

o domínio fálico. Nestas experiências místicas, há outro gozo, há algo que deve ser 

situado mais além da linguagem, revelando a ausência de sentido na presença desse 

significante, Deus. Toda tentativa de expressar com palavras tal estado tende, portanto, 

ao fracasso, já que há um impossível de se descrever ali. Nem por isso deixa-se de dizer 

algo. As palavras expressam ali nada mais do que o vazio que é implicado por um 

objeto elevado à dignidade da Coisa. Ora, esta noção de sentido é essencial para 

entendermos do que se trata na experiência psicanalítica, cujas diretrizes parecem ir 

numa direção de se evidenciar o não senso, nisso que escapa ao sentido e que está na 

base do inconsciente. Dessa maneira, no sentido que se busca pela relação sexual, há um 

não de sentido, um núcleo de não sentido. Busca-se este sentido neste Outro, mas ele 

não pode ser tomado como pleno de sentido, senão como inconsistente. 

 Sobre a busca por sentido, atesta Lacan, no seminário Mais, ainda, que:  

Com efeito, um discurso como o analítico visa o sentido. De sentido, é 
claro que só posso lhes dar, a c ada um de vocês, o que vocês já estão 
encaminhados para absorver. Isto tem um limite, que é dado pelo 
sentido em que vocês vivem. Não é dizer muito, dizer que ele não vai 
muito longe. O que o discurso analítico faz surgir, é justamente a ideia 
de que esse sentido é aparência. [...] Se o discurso analítico indica que 
esse sentido é sexual, isto só pode ser para dar alguma razão do seu 
limite. Não há, em parte alguma, última palavra, se não for no sentido 
em que última palavra é nem palavra, caluda - já insisti nisto. Sem 
resposta, nem palavra, diz em algum lugar La Fontaine. O sentido 
indica a direção em que ele fracassa (Lacan, 1972-73/ 1985, p. 106). 

 

 Retomemos nosso argumento principal, considerando os elementos de uma 

suposta relação sexual: pelo gozo místico torna-se proeminente o não sentido da não 

relação sexual pelo suposto sentido da relação sexual - suposto, pois que ela não existe 

-, marcando-se um gozo tipicamente feminino, cujas coordenadas são distintas daquele 

gozo dito fálico. O feminino aqui nos confronta com a inexistência de uma relação 

sexual. Podemos conjeturar que a busca por uma relação entre estes significantes 

homem e mulher, uma proporção sexual, é empresa fracassada que nos remete ao 

mesmo problema da busca do sentido, na medida em que este implica algo de não 

sentido. Eis o que a relação com o saber no gozo místico assinalará. Ao buscar um 

sentido, busca-se nomear algo, fazendo demarcar esta dimensão do real. Entretanto, 
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aqui estamos em um campo que comporta o não sentido, e Deus, figurado nesta 

dimensão da Coisa, nos permite demarcar o campo do real como aquilo que padece de 

significante. Há, portanto, um vazio comportado ali e que deve ser representado.  

 A sublimação artística pode ser, por aproximação, comparada a uma sublimação 

no amor a Deus, como ocorre no gozo místico, com todas as características que aí 

comporta o objeto divino, instaurando um gozo feminino. A questão do vazio em ambas 

é essencial e há uma criação a partir dele que procura bordejar a dimensão comportada 

pelo real. Eis uma articulação que podemos estabelecer. No gozo místico, temos um 

objeto que se marca pela ausência, de tal modo que é por identificação com um nada 

que a mística encontra Deus, que Ele se presentifica. Goza-se com o nada e é a partir 

dele que algo é conformado; é a partir dele que um dizer se torna possível. De fato, a 

mística não pode mais que semi-dizer sobre este êxtase, pois sobre esta dimensão da 

mulher, enquanto não toda, significante, não se pode dizer muita coisa.  

 No gozo místico, devemos nos deter ainda na consideração desta relação com o 

corpo. Se há algo neste gozo que o aproxima do que está no cerne da sublimação, qual é 

o estatuto então a ser dado aí ao corpo?  Como conceber este corpo? O corpo, no gozo 

místico, está estritamente relacionado com o gozo. E aqui devemos fazer uma definição 

caríssima à psicanálise de um corpo que se situa mais além da anatomia e que não pode 

ser de modo algum redutível a um corpo biológico. Eis um ponto chave que há de ser 

considerado.   

 Valendo das contribuições lacanianas, Pierre Bruno (sem data) parece retomar a 

definição do que seja este corpo em psicanálise. Para o autor, é fundamental que, na 

consideração do gozo, levemos em conta a distinção entre a noção de “corpsificacão” e 

“negativação da carne” e entre “corpo” e “carne”. O autor faz referências, portanto, ao 

considerar o gozo e o Outro, a uma expressão lacaniana, “corpo simbólico”; expressão 

bem esclarecedora, já que ela diz respeito ao “Outro antes que ele se incorpore” (Bruno, 

sem data, p.5). Em efeito, torna-se válida assim a consideração do autor sobre o fato de 

que este Outro só pode ser dito ao se incorporar. Há aqui o indício desta dimensão em 

que o significante tem seu efeito no corpo, na medida em que ele é habitado pela 

linguagem. Pela função significante, um objeto fica destacado, como que indicando uma 

carne negativada. 
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 Podemos situar a sublimação como um processo que diz respeito à pulsão 

enquanto algo que implica uma dimensão mais além do corpo, nesse ponto em que há 

uma negativação da carne? Como se pode articular melhor esta questão? É interessante 

valermos aqui da contribuição de Jacques Allain-Miller em um texto intitulado Biologia 

lacaniana. Ali Miller (2002) faz uma distinção entre “significantização”, que seria uma 

operação que seria similar à da sublimação, e de uma “corporização”. Trata-se de dois 

modos de abordar o problema da relação significante - corpo, nisso que é essencial na 

psicanálise e que esteve em sua origem ao tratar o tema da histeria; dois movimentos 

que privilegiam direções distintas, do significante ao corpo e do corpo ao significante. 

Ora, o significante se materializa e tem efeitos no corpo, embora ele possa ser 

considerado incorpóreo, imaterial, em si comporta um nada. É a partir disso que 

devemos considerar o destino da sublimação bem como aquele em que o recalque joga 

papel fundamental, em especial, o sintoma histérico. Desse modo, na significantização, 

a direção é do corpo ao significante, isto é, há um movimento da coisa ao significante e 

o órgão passa então a ser significantizado, através de um símbolo. Aqui está em jogo 

um processo semelhante ao da sublimação já que ali há a emergência de um significante 

novo. Já, na corporização, temos um movimento direcionado do significante ao corpo. 

Aqui o corpo é afetado pelo significante e se figura como fragmentado, produzindo um 

mais de gozar. Pode-se falar assim de um efeito de gozo no corpo.  

 A diferenciação acima é fundamental desde nosso ponto de vista já que ela abre 

a questão de um posicionamento frente a Outro, com o qual este gozo se relaciona, mas 

mais especificamente com o seu corpo. Apoiamo-nos aqui em uma noção lacaniana no 

seminário 20: o gozo do corpo do Outro que o simboliza. Em cada um destes 

movimentos temos uma distinta relação para com o corpo, conforme sua maior afetação 

ou não. Por outro lado, esta distinção nos remete uma questão mais crucial do ponto de 

vista ético: a de que este corpo do Outro, na medida em que este Outro é inconsistente e 

não existe, também traz em si as marcas deste Outro e pode se figurar como um corpo 

Outro. É inegável, portanto, seguindo a lógica de Miller (2002) e de seu antecessor, 

Lacan (1972-73/1985), que há um corpo do Outro na medida em que ele goza, ainda 

que este Outro não exista, ainda que haja uma disjunção entre significante e o corpo. É 

neste sentido, também que Miller reafirma a fórmula lacaniana de que o homem tem um 

corpo. Assim expressa o autor:  
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Para o animal então é lícito identificar o ser e o corpo, ainda que não 
ocorre o mesmo com a espécie humana, já que se refere ao estatuto do 
corpo falante. O corpo não depende do ser, mas do ter e isso é o que 
acentua surpreendentemente Lacan na frase o homem não tem um 
corpo, que é encarnado no direito inglês na fórmula do habeas corpus 
[...] A partir do momento em que o sujeito é sujeito do significante  
não pode identificar-se com seu corpo e daí procede a afecção deste 
pela imagem. A enorme ostentação narcisista, característica da espécie 
humana, procede justamente desta falta de identificação subjetiva com 
o corpo, que se evidencia, sobretudo, na histeria” (Miller, 2002, p. 17).  

  

 E o que marca o humano é justamente a dimensão da linguagem e aí também o 

corpo é afetado por ela. O corpo traz aqui o emblema da função do Outro enquanto 

marcado pela linguagem, enquanto corpo simbólico. O corpo do ser falante aqui é 

vestimenta pelo qual se incorpora o corpo simbólico, que em si, é caracterizadamente 

incorpóreo. Este incorpóreo se destaca do corpo marcado e afetado do ser falante. A 

incorporação da estrutura da linguagem é o que vai delimitar o ser, na sua falta-a-ser.   

 A contribuição de Miller e Lacan acima expostas nos permite, portanto, pensar o 

problema da sublimação de outra maneira, podendo tensionar melhor esta relação com o 

gozo, bem como situar este estatuto do corpo em referência à sublimação. É neste 

sentido que propomos entender melhor a afirmação de Freud, citada no primeiro 

capítulo, de que a sublimação não chega a abalar nosso ser físico, corporalidade 

(Leiblichkeit). Na sublimação, assim, se configura uma nova forma de se confrontar 

com o real - que pode produzir efeitos no corpo certamente; real que se situa na ordem 

de um além da representação. E se, no processo, o corpo é afetado, é mais no sentido de 

ele se relacionar com um algo significantizado, tomado como um objeto elevado à 

dimensão de das Ding. Num campo do não-todo significante, as comoções corporais 

relatadas pelos místicos dizem mais respeito a um corpo Outro, a um corpo do Outro, se 

assim podemos denominá-lo. Ademais, ali devemos considerar esta dimensão do dizer, 

dimensão em que se pode demarcar o abismo que comporta o desejo, o abismo entre o 

dizer e o dito, entre o que é experienciado e o que se relata disso.  

E do que nos testemunha o místico? Quais os nós que ligam o que é dito ao 

objeto por ele elevado? Se Deus é elevado a uma dimensão em que a ausência é uma 

insígnia, em que ele se torna inacessível e indescritível, isso ocorre ao preço de uma 

aniquilação ao sujeito. Aqui é que a experiência mística nos remete a questão do gozo 

de um forma geral, tal como já delimitara Freud no texto Além do princípio do prazer e 
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o qual constitui o campo eminentemente lacaniano (o do gozo). No referido texto, Freud 

(1920/ 1974), apesar de não utilizar o termo gozo, nos fala de uma zona em que prazer e 

sofrimento se equivalem e que diz respeito a isso que está no centro da satisfação 

pulsional. Trata-se de experiências em que a repetição joga um papel fundamental e o 

sujeito é governado por uma força imperativa em que experiências desagradáveis são 

experimentadas novamente. Em Freud, por outro lado, encontramos em referência a 

estas experiências um constructo, o de pulsão de morte, o qual nos remete a insatisfação 

que se põe como a meta de uma pulsão. Em um ponto em que tudo é questionado, no 

qual a pulsão de morte é soberana, o sujeito corre o risco eminente de um 

aniquilamento. Mas a sorte (e sob outros pontos de vistas e em outras situações, o azar) 

é que temos este campo em que as pulsões de vida insistem, neste jogo, insistem em 

estabelecer laços e estabelecer sentido. De certa forma há algo que escapa ao sujeito e, 

sob a teorização lacaniana, isso constituirá o núcleo da noção de gozo e a base para o 

conceito de real. O místico só pode falar aqui por meio de seu aniquilamento, neste 

ponto em que a pulsão de morte insiste em não fazer laços e em estabelecer a repetição. 

Em seu dito, estão expressos, portanto, um gozo que deve ser situado numa dimensão 

mais além do corpo e também da representação. O gozo tem, portanto, algo a ver com a 

satisfação da pulsão. A pulsão de morte, enquanto expressando a pulsão em sua essência 

de não se satisfazer, nos remete assim a esta problemática do gozo. Deus, como objeto 

inassimilável sinaliza a dimensão de um campo em que o gozo prevalece, um campo em 

que as palavras não são suficientes para descrever, um campo que favorece a repetição. 

Sobre este sítio em que tudo é questionado, sítio relativo à pulsão de morte, tal como 

expressa Lacan, no seminário A Ética da Psicanálise, não há o que se dizer, embora é a 

partir dele que se torna ferrenha a necessidade de que se diga algo. As especificidades 

de um objeto que ilustra justamente este aspecto em que a pulsão não se satisfaz é o que 

está em jogo no processo de sublimação. Há esta colonização de um campo do horror, 

da Coisa. No dizer do místico, também, notamos a figuração de um tal objeto na medida 

em que o bem dizer ali empreendido não consegue jamais esgotar a dimensão de um 

bem supremo, este Deus em sua totalidade e em toda sua consistência. Um laço social 

outro, logo, é estabelecido para com este Deus, na dimensão do Outro. Um laço que 

evidencia o ponto em que Eros e Thânatos, em que pulsão de morte e pulsão de vida 

estão em conexão e disjunção, simultaneamente. Eis o ponto enigmático que é apontado 

pela sublimação.  
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Podemos conjeturar e ratificar outra questão: que o enigma, uma faceta do 

feminino, que se esboça, na sublimação, é justamente onde há tanto sentido que a única 

via que se destaca e que se sobressai é o não de sentido.   

 Façamos uma pausa para expormos uma contribuição de Coutinho (2010), no 

segundo volume da obra Conceitos Fundamentais de Freud a Lacan: a clínica da 

fantasia, logo na introdução, em que o autor faz uma distinção entre a realidade e o real 

e logo articula isso com o sentido e não sentido. Remeto o leitor aqui também aquela 

distinção contida em um nota de rodapé entre real e realidade, no primeiro capítulo 

deste estudo. Em efeito, o autor sublinha a distinção, na teoria lacaniana, entre realidade 

simbólica-imaginária, uma construção predominantemente fantasística, e o real, ao qual 

a primeira é confrontada, em cada sujeito. Assim, este real lacaniano se liga um 

impossível, este mesmo que está no núcleo da relação sexual. É, portanto, o caráter 

evasivo, esvaecedor, fugidio do real, em relação ao sentido, que o autor sublinha de 

todas as considerações lacanianas sobre este conceito. Para ele, o real “é o puro não 

sentido, ao passo que é precisamente o sentido que caracteriza o imaginário, e o duplo 

sentido que caracteriza o simbólico” (Coutinho, 2010, p.11). O real seria isso que é 

sempre impensável e impossível de ser simbolizado; e o simbólico se mostra incapaz de 

deslocar isso que retorna sempre ao mesmo lugar e, consequentemente, a falta de 

sentido seria insistentemente repetida neste ponto de não senso. Pensando a partir destas 

palavras do autor e do que temos articulado ao longo do texto, isso nos permite pensar a 

sublimação como algo simbólico que cercaria este real e que permitiria, então, uma 

amarração destes três registros, de modo a não se evitar ou recusar este não senso do 

real. 

Para um tal problema podemos cogitar, seguindo as trilhas de Lacan, uma ética 

do bem dizer, no qual a linguagem em sua estrutura incorporada produz efeitos de não 

sentido. Aqui não se trata de dizer o bem, mas de tão somente bem dizer, o que faz nada 

mais que contornar aquele objeto impossível assinalado pela Coisa. No gozo místico, 

este bem dizer expressa uma dimensão do corpo enquanto dejeto, enquanto aniquilado 

pela entidade divina. Entretanto, nota-se aí uma ética do bem dizer estabelecida a partir 

de um ponto em que o horror se manifesta, em um ponto inassimilável, mas a partir do 

qual se experienciou algo e a partir do qual se inaugura um dizer. Ora, nota-se assim, a 

partir dessa análise do gozo místico, que há algo, nesta dimensão mais além demarcada 

por um Outro gozo, caracterizadamente feminino, de uma inexistência de um Bem 
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Supremo, perante o qual todo o dizer cessaria e o qual seria absoluto, que 

complementaria toda ausência de relação sexual; fica evidente a existência de uma outra 

Coisa, pela qual exige-se um movimento constante, como que a indicar a essência da 

pulsão. Isso é o que esta dimensão de Deus, enquanto faceta do Outro, no gozo místico, 

nos permite articular. Articulação que é pertinente, quando consideramos a seguinte 

proposição lacaniana, no seminário Mais, ainda: 

O Outro, o Outro como 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 - o 
deuzer - o dizer. Por um nada, o dizer faz Deus ser. E enquanto se 
disser alguma coisa, a hipótese de Deus aí estará (Lacan, 1971-72/ 
1985, p. 62). 

 

Deus e a mulher andam de mãos dadas. Resta-nos, contudo a explorar a seguinte 

questão: onde situar a sublimação, na experiência mística, em que o êxtase é a expressão 

máxima do amor ali envolvido? De certo, o eixo que nos orientará, aqui, é o do amor. 

Há sublimação ali pela via do amor, que é uma via estritamente feminina. Por ela, Deus 

se faz revelar. Mas do que se trata neste amor? De que cifra de amor se fala aqui, desde 

um ponto de vista psicanalítico, ou mais especificamente lacaniano?  

 

 

3.3- Sublimação - Deus, amor e o feminino 

 

Sustentamos que gozo místico instaura um dizer sobre o amor na sua relação 

com o real, como impossível. Lancemos mão de algumas fórmulas lacanianas que nos 

orienta na exploração destas questões. No próprio seminário 20, Mais ainda, nos diz 

que o amor não é signo do Outro. Outra fórmula lacaniana é bem conhecida: amar é dar 

o que não se tem. Se nos atemos à primeira fórmula de Lacan podemos situar o amor 

como uma inscrição diante do impossível que não prescinde do necessário. Lacan 

também nos diz que o amor é típico das mulheres, isto é, de quem se situa do lado 

feminino.  

Tentemos articular melhor esta imbricação da sublimação com esta dimensão do 

feminino, em especial pelo que ali se instaura de relação com o gozo e o real. Apoiemo-

nos nas considerações de Lacan no seminário 20 para desenvolver esta análise. Neste 
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seminário, Lacan tipifica o gozo feminino como um Outro gozo, o gozo do corpo do 

Outro. A mulher aqui é caracterizada como não-toda, já que não podemos considerar 

uma complementariedade entre os sexos. Isto é, não há uma relação sexual, algo que 

permite estabelecer uma proporção entre os sexos. No par todo e não-todo, não temos, 

portanto, uma complementariedade, mas antes uma suplementariedade. Da mesma 

forma, podemos formular que A mulher não existe, pois que entramos no mesmo 

problema da existência do Outro. Uma mulher deve ser tomada no um a um, como 

formando uma série a partir de um traço significante, o sério que ela comporta.   

Assim, considerando as fórmulas da sexuação (fig.2), podemos situar do lado 

feminino o Outro gozo, ligado, portanto, a dimensão do amor e também em relação 

estrita com o significante desse Outro. Como expressa Lacan (1972-73/1985): 

A mulher tem relação com o significante desse Outro, na medida em 
que, como Outro, ele só pode continuar sendo sempre Outro. Aqui, só 
posso supor que vocês evocarão meu enunciado de que não há Outro 
do Outro. O outro, esse lugar onde vem se inscrever tudo que se pode 
articular de significante, é, em seu fundamento, radicalmente Outro. É 
por isso que esse significante, com esse parêntese aberto, marca o 
Outro como barrado - S (A) [...]. Esse A não se pode dizer. Nada se 
pode dizer da mulher. A mulher tem relação com S (A), 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/ 1985, p. 109). 

 

Ora, aqui vemos delimitada uma posição da mulher como não toda e também um 

posicionamento distintivo em relação ao gozo fálico, eminentemente situado do lado do 

homem, o lado macho. De um lado, temos situado o amor, e, do outro, a fantasia. Se 

observamos a tabela da sexuação proposta por Lacan, neste seminário, do lado 

masculino, há um que escapou a castração, para o qual a função fálica (característica 

deste lado) não se aplica, que é o pai da horda primitiva, tal como figurado no mito 

freudiano. Por conseguinte, todos os homens são castrados, sobre os quais incide a 

função fálica. Do lado feminino, temos outras considerações, a saber, seguindo os 

rastros de Lacan: não há ao menos uma que se não está sob a função fálica e não toda 

mulher se submete a função fálica. Nesse sentido, que Lacan nos afirma que a mulher 

“pelo fato de que, por ser não toda, ela tem, em relação ao que designa de gozo a função 

fálica, um gozo suplementar” (Lacan, 1972-73/1985, p. 99).  
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Fig. 2 – Tabela da sexuação proposta por Lacan no seminário XX 

 

Podemos situar assim um lado em que a orientação é estritamente fálica, o lado 

masculino. Ali se pode tomar como um conjunto (justamente pelo fato de que todos, 

menos Um, se submetem a função fálica), ao contrário do lado feminino, onde a 

possibilidade é de se tomar uma a uma (visto que não há ao menos uma que não esteja 

sob a função fálica e não toda mulher se submete a função fálica). Ainda que do lado 

feminino, há esta relação com a função fálica, não toda mulher se submete a ela, o que, 

por conclusão, nos permite pontuar uma outra dimensão que não se submete a esta 

função, e que diz respeito a este gozo feminino, a este outro gozo. Daquele lado, o 

masculino, há uma estrita relação do significante com o objeto a, o que por si já ilustra a 

fórmula da fantasia ($ ◊ a). É por esta direção que Lacan afirmará que, do lado do 

homem, toda realização no que diz respeito à relação sexual, terminará em fantasia, o 

que se evidencia na neurose e na perversão. Esta fantasia, sabemos o papel que ela 

desempenha na perversão, que todos caracterizam como eminentemente masculina. 

Vemos ainda corroborada um caminho que exploramos nesta investigação: é pela via de 

um objeto que se tem relação com este feminino. Consideremos  que do lado feminino, 

há, portanto, aquela outra direção, aquela que liga a mulher ao significante do Outro que 

não existe. Está aqui a direção essencial do amor. Sobre este gozo suplementar, a 

mulher nada sabe, tal como a mística não pode dizer da dimensão de Deus que se refere 

a este campo. Lancemos um questionamento aqui: qual movimento, apoiando-se nestas 
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fórmulas lacanianas, nos permite diferenciar a sublimação como mais relacionada com 

esta zona feminina, nesta relação com o significante do Outro, e o recalque da neurose e 

a recusa da perversão como marcados pela fantasia? Entre estas duas configurações que 

distinções poderiam ser estabelecidas? Esta é uma questão a ser explorada. 

Considero esta formulação sobre a sexuação, em Lacan, fundamental para a 

análise que aqui propomos justamente por ela assinalar uma não relação sexual entre o 

homem e a mulher, marcado tanto por este outro gozo implicado no lado feminino, 

como pelas distinções entre cada lado. Há ai, também, instalada esta impossibilidade de 

se complementar o lado masculino com este feminino. Trata-se de uma 

suplementariedade, já que, deste lado, há um gozo a mais, um mais, ainda. Fica 

evidente ainda uma outra distinção, entre o universal e a singularidade: do lado 

masculino, há um referencial que nos permite tomar um conjunto, um universal, 

referenciado a uma exceção; do lado feminino, há uma outra orientação que nos permite 

tomar o um a um, tal como se conduz na psicanálise, vendo a singularidade de cada 

caso. Por mais que haja, particularidades que podem ser referenciadas a um universal, 

há, por outro lado, algo de singular que marca a relação daquele sujeito com o Outro.   

Na investigação do tema da sublimação, estas duas marcações nos permite 

analisar o processo de sublimação, estabelecendo algumas aproximações e arriscando 

algumas articulações. A primeira que destaco é que no processo de sublimação emerge 

dessa singularidade, que por mais que possa parecer referenciado a um universal se 

destaca dele e é completamente distinta. Este aspecto se refere aquilo que o define 

objeto sublimatório, aquilo que marca a distância de um objeto imaginário e a dimensão 

da Coisa; uma elevação do objeto à dignidade desta Coisa. É na relação entre a mulher e 

este significante do Outro que devemos situar o movimento da sublimação no que diz 

respeito ao destacamento de algo singular e que marca um posicionamento outro com o 

Outro. Ora, na experiência mística, por exemplo, vemos emergir Deus aqui nesta 

posição de Outro. Temos ainda algo de inassimilável no processo sublimatório já que o 

objeto ali anamorfoseado implica a emergência da Coisa. Aproximamos aqui Coisa e A 

mulher. É pelo fato de que não existe uma relação sexual, o que evidenciamos acima, 

seguindo a lógica lacaniana, que resta este ponto indestrutível e irredutível na 

sublimação, análogo àquele que observamos no dispositivo analítico. Ao final do 

processo sublimatório sempre resta algum vestígio de um elemento sexual, apesar de 

todo o desvio implicado em direção ao não sexual. Não se sublima tudo, há limites na 
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sublimação, que podem muito bem ser referenciados às propriedades do corpo e do 

significante que sublinhamos acima e a esta não relação sexual. A sublimação figurará 

aqui como uma tentativa de se inscrever esta relação sexual, mas sem camuflar, 

extinguir a falta fundamental que a marca e que implica uma não relação, não 

proporção sexual. Este resto inassimilável é o que podemos assimilar ao singular; é o 

vestígio deste grande Outro, se assim podemos afirmar e diz respeito a uma relação 

sexual que não existe. Frente a esta não relação sexual, diversos posicionamentos 

podem ser estabelecidos, distintas formas de gozo - aspecto que destacamos ao longo do 

texto e exploraremos no próximo capítulo.  

A possibilidade oferecida pela mística nos conduz a esta outra satisfação da 

mulher, diante do problema da relação sexual, nesta sua relação com Deus. Sobre este 

aspecto, Serge Andre, na obra O que quer uma mulher? faz importantes considerações 

que gostaríamos de expor aqui:  

Uma mulher fica tão insatisfeita quanto um homem com esta ausência 
de relação sexual. Mas, do lado feminino, uma outra coisa além do 
objeto da fantasia vem suprir essa falta. O que ocuparia, assim, o lugar 
daquilo que em sua tabela da sexuação, Lacan nota por S(A)? Deus, 
declara ele. É preciso ainda não perceber o que é que ele entende por 
este termo, que evidentemente não é redutível ao Deus da fé cristã. 
‘Deus’ designa aqui o Outro, insignificável como tal pela fala, que é 
referido por aquilo que Lacan chama de gozo do Outro. Pois o Outro 
de que se trata nesse gozo não é o Outro da fala - o que seria uma 
maneira de situar o gozo fálico - mas o Outro na medida em que teria - 
no condicional - consistência real para além de sua dimensão de 
linguagem. O gozo feminino - ou pelo menos, suposto às mulheres - 
volta a ligar-se assim a uma outra face do Outro, aquela onde ele é 
inexistente no plano do significante, a do Outro sexuado. É, dessa 
forma, uma verdadeira reviravolta que Lacan propõe ao identificar a 
esta face do Outro enquanto Outro sexo: ‘A mim me parece sensível 
que o Outro, adiantado no tempo de A instância da letra como lugar 
da fala, era uma maneira, não posso dizer de laicizar, mas de exorcizar 
o velho bom Deus (...). O que, talvez, eu vou lhes mostrar hoje é, 
mais, no quê ele existe, esse velho bom Deus. O modo como ele existe 
não agradará talvez a todo o mundo, principalmente aos teólogos que 
são, já disse há muito tempo, bem mais fortes do que eu em 
dispensarem sua existência. (...) Esse Outro, se só há um apenas, bem 
que deve ter alguma relação com o que aparece do outro sexo (Andre, 
2002, p. 231-232). 
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 A articulação entre esta face do Outro e a mulher torna-se um fator fundamental 

para podermos extrair da experiência mística um gozo que permite pensar um outro tipo 

de satisfação na sublimação. 

Retomemos, pois, a questão do amor enquanto uma criação a partir da 

impossibilidade da relação sexual. Lacan (1972-73/1988) nos explicitará este tema se 

valendo de quatro referenciais (o contingente, o necessário, o impossível e o possível) e 

quatro implicações correlatas. O real que temos na experiência psicanalítica, este que 

marca um furo na relação sexual, marcado como impossível é expresso pela seguinte 

formulação: não para de não se escrever. A relação sexual assim, como afirma Lacan, 

não para de não se escrever. Lacan propõe modificações, negações desta fórmula. Na 

contingência, por exemplo, teríamos o seguinte: para de não se escrever. O amor, 

todavia, deve ser situado no movimento desta contingência ao necessário, marcado por 

um não para de se escrever. Assim, Lacan afirma:  

Todo amor, por só subsistir pelo para de não se escrever, tende a fazer 
passar a negação ao não para de se escrever, não para, não parará [...] 
Tal é o substituto que - pela via da existência não da relação sexual, 
mas do inconsciente, que dela difere - constitui o destino e também o 
drama do amor (Lacan, 1972-73/ 1985, p. 199).  

        

No movimento do amor, portanto, observamos uma construção a partir desta 

impossibilidade, um movimento que parte da impossibilidade a uma impotência. É 

nesse sentido, que Lacan afirma na primeira lição do seminário aqui abordado: “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 ... A relação dos 

quem? - dois sexos (Lacan, 1972-73/ 1985, p.14). 

Tratamos aqui de um amor tomado pela via narcísica. Mas, contudo, é o próprio 

amor que nos aponta para uma dimensão mais além desta narcísica, desta idealizada, 

esboçando esta face do Outro, indicando o ponto de impossibilidade. Nele fica 

evidenciado este movimento que contrasta o impossível deste não para de não se 

escrever e a impotência de uma tentativa de tornar necessário o contingente do encontro 

entre dois sujeitos. Esta contingência é o que marca o universal feminino, no seu não-

todo. Eis um direcionamento ético que exploraremos no próximo capítulo.  
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4- CLÍNICA E ÉTICA 

 

4.1- A clínica e a ética da psicanálise 

 

 Neste último capítulo, após termos feito uma investigação do conceito de 

sublimação na obra freudiana e lacaniana, após demarcar os principais elementos que o 

constituem e delimitar o que constitui o móvel do processo, após contrastar o problema 

da sublimação com o problema similar envolvido no amor cortês e no gozo místico, 

buscaremos realçar e extrair as implicações éticas daí advindas, que nos permitam 

definir uma certa orientação na clínica e distinguir as propostas éticas vigentes e que 

orientam as mais diversas práticas na cultura humana. Sustentaremos as consequências 

de uma afirmação, a saber, aqui delimitada: a sublimação abre uma via de 

posicionamento diante do real que não postula um tamponamento da impossibilidade 

que ele comporta e nem tampouco, obviamente, do vazio que lhe é correlato.  

 Como situar e articular este conceito no seio da clínica psicanalítica, em especial 

considerando as concepções que temos de sujeito em psicanálise? Seria a sublimação o 

farol que ilumina a análise e se põe no final desta? Ou seria ela um processo que deve 

ser abandonado ou não é desejável no dispositivo analítico? Questão que o próprio 

Freud parece ter considerado, como demonstramos no primeiro capítulo.  

 A experiência analítica propõe lidar com a questão de um sujeito, tal como 

tomado em psicanálise, oferecendo-lhe a possibilidade de um novo posicionamento 

frente àquilo que o faz sofrer. Não se pretende eliminar este sofrimento ou tamponá-lo. 

Ao contrário, a escuta vai ao sentido de identificar, naquilo de que o sujeito sofre, o que 

lhe é mais caro e que constitui a sua singularidade. Dessa maneira, a sublimação 

enquanto distinta da idealização e tal como concebida por Freud, a partir do giro de 

1920, como um processo que produz um resíduo, um irredutível ao final do mesmo, é o 

que parece emergir no dispositivo de uma análise. Permite-se ali um contraste entre 

singular e universal, sem que o segundo atue como imperativo, isto é, elimine a 

singularidade em jogo no processo.   

 Empreendamos uma pequena revisão literária pela qual estabeleceremos uma 

distinção pertinente e fundamental, a que muitos autores têm recorrido. Estas 

considerações teóricas, indubitavelmente, têm suas implicações desde uma perspectiva 
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clínica. Trata-se das considerações acerca do que seja o singular, o universal e, por 

extensão, o particular. Ao tratarmos no capítulo anterior sobre a fórmula da sexuação, 

deixamos indicada uma ideia de que há uma subversão do universal em Lacan, o que 

podemos entrever no fato de que algo permite formar conjunto e algo não é propicio a 

isso, por lógicas distintas.  

 Em sua recente obra, En busca de o singular: el primer proyecto de Lacan  y el 

giro de los setenta, Arenas (2010) toma por objeto de análise a noção de singular na 

obra lacaniana e, com isso, nos fornece importantes orientações para podermos pensar 

este termo. Para o autor, ao se considerar o singular, deve-se levar em conta a bússola 

que orienta a psicanálise e que possui três características - produtiva, ética e lógica. 

Seguindo o raciocínio do autor, uma “análise sempre busca produzir algo”. Ademais, há 

“um respeito pelo modo de gozar de cada um”. E, por último, os “princípios do 

tratamento devem criar condições para que se preserve o que faz único cada paciente”. 

O singular figuraria, então, como algo constante nesta bússola, o que a norteia.  

 Arenas (2010) conceberá, a partir de diversas tensões lógicas, o singular em 

relação ao universal, ao contingente e necessário, ao vazio e ao particular. Logicamente, 

o singular designaria “não mais de um” que é marcado pela lógica do contingente. O 

universal, por sua vez designaria “mais de um” e se marcaria pelo modo lógico do 

necessário. O vazio seria da ordem de nenhum ou “um a mais”, como que a designar 

este mais de gozar, enquanto perda e ganho, ao mesmo tempo, e que se marca por um 

objeto com estatuto de impossível. Levando em conta as proposições deste autor, 

podemos pensar que entre o singular e o universal, há uma incompatibilidade e uma 

compatibilidade da mesma feita que aquela que há entre o sujeito e o objeto, 

representada na fórmula da fantasia (S◊a). O vazio este “um a mais” se figuraria como 

algo que, ao lado do universal, nos permitiria fazer contraponto e articulações com o 

singular. Todo este desenvolvimento parece conduzir-nos a uma pontuação exposta pelo 

autor no final de sua obra, a saber: a bússola de Lacan sempre foi o singular, seja pela 

via de um objeto a, seja pela via do sinthoma; bússola que nos aponta ao real em um 

determinado trecho de percurso lacaniano; e isso porque, neste trecho, o real coincide 

com o singular.  

 Em Coisas de fineza em psicanálise, cursos ministrados por Miller (2008-2009), 

há também uma distinção entre o singular, universal e particular. Para Miller (2008-
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2009), o particular é o que permitiria formar classes clínicas, essa mesma coisa que se 

assemelha de um sujeito ao outro. Portanto, seria de uma relação do todo com a sua 

parte. O singular designaria aquilo que está fora de classificação e que se refere a um 

resto absolutamente irredutível, que não pode ser reduzido mais. É isso que está no 

núcleo do sinthoma, isso que está para além da linguagem e pertence a uma dimensão 

aquém de qualquer articulação.    

 No processo de uma análise, tendo por base uma outra conferência de Miller 

(2010), o singular é algo que pauta a direção da cura. Ele chega a fazer uma comparação 

entre o movimento de uma análise, em seu final, e aquele processo anamorfósico, citado 

no capitulo 2. Processo com todo um alcance na arte, mas que que, no campo 

psicanalítico, indica contornos específicos pelo qual a sublimação pode ser melhor 

compreendida dentro do dispositivo analítico. Comentando sobre o passe, o autor 

articula o tema da anamorfose implicada em uma análise:  

O que se vê na saída? É possível ver como esmaecem, como se tornam 
quase invisíveis os objetos cintilantes que mobilizaram a atenção do 
sujeito em uma análise. Seu interesse, sua paixão. Esses objetos que 
mobilizaram seu amor, sua paixão, se anulam: suas figuras se 
dissolvem em nuvens, e nesse momento adquirem relevo, aparece com 
linhas claras um objeto duro, do qual era possível ter uma antecipação, 
mas que parecia disforme, não situável, e que no momento do passe se 
revela pelo que é - um osso. Somente no final de sua análise, no 
momento de dar a volta, é que o sujeito poderá saber que tudo o que 
falou no transcurso de sua análise, a referência de suas palavras, é 
aquilo representado no quadro de Holbein como a caveira, ou seja, a 
verdade de que se trata no circuito do gozo. Assim o passante deixará 
atrás de si, na imagem em que se fixa sua relação analista-analisante, a 
diversidade dos objetos cintilantes acumulados entre eles durante a 
análise. Por trás está a morte, que se escondia na confusão das linhas: 
Tânatos, que estava sob o Eros analítico. Isso é o que aquele que fez o 
passe pode deixar atrás de si (Miller, 2010, p.15-16). 

 

 Aqui a sublimação implica uma anamorfose e se põe no final de uma análise. 

Por ela, evidencia-se este osso da análise, o osso do sinthoma, como demarcado na 

teoria lacaniana. Tanto Freud como Lacan valeram-se da arte para tentar elucidar 

melhor suas teorias, ainda que a psicanálise não tivesse muito a pronunciar sobre a arte, 

como apontava Freud. Não se trata de uma aplicação da psicanálise ao campo da arte, o 

que é uma tentação. Trata-se bem mais de um ensinamento que a arte possibilita à 

psicanálise. O objeto da arte indica este vazio, na medida em que ele é irrepresentável e 

impassível de interpretação; há um núcleo de não sentido contido ali travestido pelo 
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sentido que o objeto parece apontar. A poesia, por exemplo, seria uma arte e Lacan 

diversas vezes fará uma aproximação entre ela e a psicanálise, já que, em ambas, há um 

processo de criação. Na poesia, há uma palavra que tenta descrever a inassimilabilidade 

de um objeto sublime, a tentativa de representá-lo, o que faz nada mais que evidenciar 

um mais além da representação. Na possibilidade de um duplo de sentido se esboça algo 

de um não sentido para além de todo sentido possível. Na psicanálise, a palavra exerce 

um papel fundamental e é por ela que o sujeito advém, ainda que se almeja algo mais 

além da palavra. E acrescentamos: em ambas está envolvido o processo de sublimação. 

Em ambas, resta um quê de não interpretável e irredutível ao final do processo, que 

forma parte desse resto e que diz respeito à singularidade do sujeito. Serge Andre 

(1987), ao se referir a esta aproximação entre poesia e direção da análise, e, tendo por 

referência a experiência lacaniana, nos afirma:  

Em seu seminário de 77, Lacan oferece uma indicação daquilo que 
poderia ser a interpretação psicanalítica para que se abra uma saída 
para o que não hesitaremos em chamar de não senso do inconsciente. 
À trapaça do sentido, ele opõe, com efeito, a referência à poesia. 
Como o poeta pode realizar esse esforço de fazer com que um sentido 
esteja ausente, pergunta ele. Pouco depois, convida seu auditório a 
encontrar, na escritura poética, a dimensão do que poderia ser a 
interpretação psicanalítica. Mais do que procurar um significante novo 
que adviria ao lugar do furo deixado no inconsciente pela falta de 
S(A), o analista deveria responder por uma palavra vazia, modelada 
sobre a poesia que é efeito de sentido, mas também furo. Aquilo que 
não é interpretável em termos de castração poderia, então, fazer parte 
da intervenção do analista sob a forma de uma prática do não senso? 
Deixamos em aberto essa interrogação, pois o que Lacan nos propõe 
aqui é apenas uma indicação. Por sua parte, ele encadeava 
imediatamente essa confidência um pouco patética: só há a poesia, já 
lhes disse, que permite a interpretação. É isso que não atinjo, em 
minha técnica, o que ela sustenta. Não sou bastante poata. 

  

 Dessa maneira, assim como, na poesia, se põe uma ausência do objeto em jogo 

para que assim ele possa ser presentificado, na sublimação, temos a marca de uma 

ausência de um objeto perdido desde sempre, tendo o objeto sublimatório a função de 

remeter-nos a esta falta constituinte do sujeito. Temos por meio deste objeto 

presentificado o furo do real e toda uma cadeia significante que se edifica a partir dele. 

Metaforicamente, poderíamos afirmar que este real é da ordem do impossível e nos 

indica justamente aquilo que está em jogo na pulsão de morte, no que ela contribui para 

não formar o laço social; este real tende a não se ligar, mas é em torno dele que 
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gravitam todas as produções do sujeito e é este real que tende a se repetir e “não cessa 

de não se escrever”, como afirmara Lacan (1972-73/1985). É a partir desse núcleo de 

real que se torna possível alguma criação. Eis o que evidenciamos pela criação de um 

objeto pela abstração da mulher no amor cortês, pela abstração de um objeto divino no 

amor místico e, de um modo geral, pela abstração implicada na sublimação ao fazer 

entrar em jogo um significante através desta elevação de um objeto a dimensão da 

Coisa.  

 Pierre Bruno (sem data) atestará que a sublimação, na verdade, não se figura no 

final de uma análise, mas sim ao começo, já que por ela o objeto cai ao fim do processo. 

Isto é, há um declínio da sublimação pelo qual os contornos do objeto é realçado no 

final de uma análise. A satisfação ali em jogo possibilita que o sujeito possa então ter 

uma outra forma de relação com o seu objeto. Trata-se de um processo de análise pelo 

qual um objeto é destacado; a sublimação figura ali como aquilo que permite e 

configura a entrada no dispositivo analítico. Para tanto, o autor sustenta a tese de que a 

pulsão é sublimação, isto é, como ele sublinha, o objetivo da pulsão é um retorno em 

circuito. Este é também um ponto que defendemos ao colocar a sublimação em estrita 

relação com a satisfação paradoxal e como um destino pulsional. Ainda segundo o 

autor, o que fecharia este movimento circular da pulsão seria a aparição do novo sujeito, 

aquele a quem o primeiro sujeito se mostra para ser olhado por ele ao 
olhar o que não se pode ver, isto é, aquilo que é elidido do especular 
dá testemunho do primado do simbólico. Este novo sujeito e 
simplesmente o analista quando o analisando sonha pela primeira vez 
com seu analista [...] Por que não dizer então que no fim da análise, o 
analista é, não exatamente dessublimado, mas que vai simplesmente 
aparecer - se eu posso ousar aí um traço positivo - como o sal, o sal da 
terra, sal com o qual se constroem as civilizações, pois que eu penso 
que a psicanálise é alguma coisa que faz avançar a civilização, e isso, 
uma vez que o analisante terá renunciado a restituir ao analista 
sublimado, que é de fato, paradoxalmente no analisando, uma espécie 
de ponto “t0” de onde ele se originaria (Bruno, sem data, p. 85). 

 

 Ora, defende-se, no fim de uma análise, uma renúncia por parte do analisando de 

restituir seu estado anterior absoluto. Posição distinta, mas que faz evidenciar esta 

relação com o objeto a, o que constitui ponto chave para compreender o sujeito. Assim, 

o analista deixa de ser aquele objeto idealizado para se constituir como objeto de dejeto, 

resto. Quinet (1991) nos afirma que, no fim de uma análise há uma perda do ser de sua 

substância de objeto, sendo que o sujeito deve ali renunciar a algo que, em sua fantasia, 



102 

 

lhe parecia como complemento de ser. Este autor nos ilustra onde desemboca o 

movimento de uma análise: 

No final da análise, é presentificado o trajeto pulsional que 
arrematando seu fecho, subverte esse sujeito fazendo dele o objeto da 
pulsão. Nesse fim, os enunciados do analisante e os sonhos giram em 
torno dos significantes da pulsão, constituindo um turbilhão em torno 
do vazio inominável deve seu ser de objeto (Quinet, 1991, p. 105). 

 
 Ora, contorna-se este objeto impossível de outra forma que não aquela 

impotência que caracteriza a relação do sujeito com seu sintoma. Podemos falar aqui de 

uma metamorfose do sintoma em sinthoma, já que agora há uma saber haver com o real, 

sem aquela tentativa sempre fracassada de elidi-lo. O movimento da análise se marca, 

portanto, como um movimento ético.  

Nesse processo de análise, há uma ética distinta a orientar o processo. Não se 

trata de sugestão, nem tampouco de adaptação ou de impossível curação do paciente de 

sua condição, a de sujeito. A ética não se pauta aqui por um ideal de normalidade ou de 

uma noção de média14. Leva-se em conta esta dimensão do desejo, na medida em que se 

indica um abismo entre o que é almejado e o que é alcançado, e a dimensão da pulsão 

que marca a posição humana como faltante e desejante.  Devemos retomar ainda aquela 

questão da singularidade do sujeito no que diz respeito ao seu sintoma e também na 

criação única que deve ser arquitetada ao final da análise. Tal singularidade deve ser 

trabalhada no caso a caso, de tal modo que cada caso clínico traz a sua novidade e tem 

algo de inédito. Cabe pontuar também que há distinções entre o tratamento que a 

psicanálise dá a esta singularidade e aquele que uma terapêutica psicológica tentar dar. 

No texto Efectos analíticos y diagnóstico en la primera fase del tratamiento, Gabriel 

Lombardi (2010) aponta uma ideia que defendemos nesta dissertação no que diz 

respeito a uma orientação ética a partir da psicanálise. Eis o que ele assinala: 

                                                 
14 É pertinente a distinção, em francês, dos termos guérison e cure. O primeiro implica a remissão de um 
paciente de seu mal, livrá-lo de seu sintoma. A segunda indica mais o tratamento, o processo de 
tratamento de um mal ou de uma doença. A discussão em torno desta distinção nos remete, pois, aquela 
entre psicoterapia e psicanálise. Joel Birman (2006), em um ensaio no qual discute a passagem do ideal de 
salvação para o de cura e os efeitos da medicalização, pontuará esta distinção: “o que a experiência 
psicanalítica pode ainda propor não é a cura (guérison), no sentido médico do termo, mas uma 
experiência de cura (cure) na qual a pulsão de vida pode e deve se contrapor à pulsão de morte, num 
psiquismo não mais atravessado pela homeostasia e a normatividade do sexual”. Segundo a orientação 
lacaniana, esta guérison viria por acréscimo, na análise. 
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Lo analítico puede cientificamente pensarse desde Caminos de la 
terapia analítica, de Freud, como opuesto a síntesis, a conciencia y 
eticamente, como opuesto a efecto sugestivo de obediência a las 
asociaciones del analista; en um tratamiento analítico la interpretação 
última, la que valida o invalida la anterior, está dada por las 
asociaciones del analizante. Esto constituye un sólido respaldo ético a 
las exigencias que plantea la particularidad, e incluso por momentos la 
singularidad del acceso al saber por parte del analizante. El reaseguro 
que preocupa tanto a los psicoterapeutas, de que después de cada 
momento de psicoanalisis habrá psicosintesis, no es algo de lo que 
deba preocuparse el analista, porque usualmente se produce sin 
ninguna necesidad de su colaboración. El analista no trata la 
despersonalización fortaleciendo el yo, sino destituyendose como 
sujeto, ofreciendo así la opción de una compañia menos estragante, el 
deseo del analista, de lo que el analizante guste asociar (Lombardi, 
2010, 188-189).  
 
 

 Se nos fixamos na noção de sublimação como algo mais dinâmico, um processo 

que implica uma certa defasagem entre aquilo que se procura representar e aquilo que é 

representado, um processo que faz entrever a falha fundamental, que constitui a relação 

de desejo do sujeito para com o Outro, temos um termo oposto ao de adaptação, o que 

pode figurar no horizonte de um método terapêutico sugestivo. Tanto em uma análise 

quanto no processo de sublimação, há um encontro com este Outro, passando 

inicialmente pelas vias do imaginário, mas ao mesmo tempo produzindo um 

deslocamento, um giro, no qual o que se tange isso que do real orienta a relação do 

sujeito com o Outro. A sublimação é um processo estritamente relacionado com o 

simbólico, pois, ali, há de se destacar um objeto que traz as marcas do real, num 

processo de significantização, como diria Miller. Ora, há uma metamorfose da coisa em 

significante, onde o que afetava o corpo já não o afeta da mesma maneira. Há a 

abstração de um objeto: com isso faz-se uma separação deste objeto como resto que 

indica uma falta e que aponta para um objeto perdido desde sempre e que sempre 

orientara as ações do sujeito para como os outros e no que ele é efeito da linguagem.  

 Há de se ratificar aqui a posição afirmada por Lacan (1959-60/1988) de que não 

há um bem supremo a orientar esta relação do sujeito com o Outro, isto é, no que diz 

respeito ao seu desejo. Mesmo porque há algo de irredutível ali que diz respeito 

justamente ao fato de que o ser humano é um ser banhado em significantes, justo pelo 

fato de tratarmos de um ser falante. Ora, a própria linguagem marca este ponto em que 

não se descreve a coisa tal como ela é. A distância entre um objeto e o que ele quer 

representar - distância que assinala um objeto perdido pelo qual o sujeito almeja e a 

partir do qual se articula toda uma cadeia significante é nada mais que o reflexo desta 
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característica do humano, a linguagem. E quando tratamos disso, há algo que padece do 

significante e faz com que reste algo que não pode ser pronunciada porque impossível; 

pode dizer sobre ele, mas não o dizer. No dispositivo analítico, se cerceia o vazio que 

abarca esta palavra, cingindo-a, colonizando uma dimensão inconsistente e campo do 

horror, a dimensão da Coisa. A sublimação, arriscamos uma fórmula é a colonização 

deste espaço do Outro, evidenciando a disjunção que há entre o corpo e o significante, 

evidenciando o real. É a partir deste real que se forma o sintoma do sujeito.  

 O movimento da análise se figura como o mesmo movimento que é apontado na 

sublimação, ou seja, da impotência à impossibilidade. Da impotência frente ao sintoma 

que revela o que goza o sujeito ao impossível do real e da verdade que ele busca. Eis o 

que a psicanálise nos aponta e o que está no cerne do conceito de sublimação. A 

distinção e a tensão que tentamos promover ao longo do texto vão neste sentido. E é 

aqui também que podemos falar de uma saber fazer com o real. Mello (2009), em 

referência a um texto de Miller, marcará a distinção entre um savoir-faire e um savoir-

y-faire. A primeira implicaria uma técnica através de uma habilidade, que pode ser 

ensinada através de normas. Já, pela segunda, que significa mais um saber fazer com, 

valoriza-se a diferença entre o singular e o universal, como que assinalando o grande 

ensino de Lacan em relação a letra: a singularidade da mão destrói o universal. De um 

lado um saber domesticado do outro um saber sempre inédito.  

 Michel Silvestre (1981) quanto a este estatuto do real no dispositivo analítico e o 

processo da sublimação propõe o seguinte: 

A sublimação propõe uma via mediana que pretende prender o real 
através da seguinte operação: o significante não é arrancado do real, 
mas promovido à condição de objeto. Evidentemente, é uma pretensão 
cujo sucesso nada assegura e que preciso tomar como o ponto limite 
de um processo. Operação mal limitada, com efeito, uma vez que ela 
responde tanto pela produção de uma fórmula matemática quanto de 
um objeto artístico; quer dizer, tanto por uma escrita quanto pelo que 
não é senão acrescentamento ao imaginário. Esta operação se apoia no 
desejo. O desejo orienta o sujeito na visada do singular, na medida em 
que ele se constitui na perda de um objeto único - único porque 
definitivamente perdido (Silvestre, 1981, p. 196).  

  

 Desenvolvemos melhor alguns elementos que nos permitem articular a 

sublimação no dispositivo analítico. Sustentamos aqui a posição teórica que afirma que 

a sublimação tem mecanismo similar ao da significantização (Miller, 2003), isto é, um 
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vetor que parte do corpo ao significante. Esta é a direção que parece indicar também 

Silvestre (1981), ao afirmar que o significante é promovido à condição de objeto. E este 

significante é o que será a base da singularidade do sujeito, já que o sujeito é o mesmo; 

o que muda é a articulação significante entre a qual ele se situa (S1 - S - S2). Tal como 

afirma Silvestre (1981), o suporte do sujeito é a representação que lhe oferece o 

significante, isto é, o sujeito não pode encontrar senão o significante, caso contrário, 

desaparece. Nesse sentido, se concebe que o acesso ao real só se dá pela via do 

significante, o qual se trata de encontrar ou de reencontrar. O sintoma figuraria aqui 

uma organização significante que permite um certo acesso ao real, por meio do gozo 

sexual. O autor situa a sublimação como uma via distinta do sintoma, mediana entre 

esta posição sintomática e aquela introduzida pelo supereu, ambas confrontam com o 

real do sexo e com o gozo sexual. Em adendo as considerações deste autor, não 

poderíamos situar a sublimação aqui como uma via que passa por um Outro gozo, mais 

imbricado com esta posição feminina, como admitimos anteriormente? Sustentamos ser 

este o campo em que situar a sublimação (Desenvolver mais aqui). 

 No seminário 7, Lacan (1959-60) nos dá pistas sobre o motor do processo de 

sublimação que nos habilita a pensar as suas implicações desde de um ponto de vista 

clínico. Ora, afirma ele que a sublimação como satisfação sem recalque implica em uma 

passagem do não-saber ao saber, de tal modo que o desejo se figura como a metonímia 

do discurso da demanda. Trata-se segundo ele da própria mudança de objeto e não de 

um novo objeto ou de um objeto anterior (Lacan, 1959-60/ 1988). Essa afirmação de 

Lacan é pertinente, pois ela permite pensar que, numa análise, temos a emergência de 

um saber fazer com o real. Se a princípio temos um não saber sobre o real do sintoma, 

em segundo momento, vemos emergir este saber no lugar da verdade, semidita, meia 

verdade. O saber aqui é não-todo. Um saber sobre este objeto que é incorporado e que 

se figura como significante. Significante que não se reduz a um significado, mas que é 

passível de formar cadeia e tem efeitos no corpo - é ponto de partida para uma criação. 

 Por fim, gostaríamos de desenvolver um ponto crucial no que diz respeito ao 

conceito de sublimação, desde a perspectiva clínica. É ilustrativa uma afirmação de 

Silvestre sobre o que pretendemos aqui discutir. Atesta ele: “Lidar com a castração 

poderia ser a função da sublimação. Lidar não é resolver, nem ultrapassar, somente se 

acomodar” (Silvestre, 1981, 195). Quando propomos aqui discutir o conceito de 

sublimação neste movimento da impotência à impossibilidade, tínhamos claro esta 
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distinção que constitui o nódulo da interrogação ética em psicanálise. Distinção que tem 

implicações distintas, tanto quando consideramos o pathos de que sofre o sujeito, dentro 

de um âmbito clínico, quando pensamos o alcance da falha fundamental do sujeito no 

âmbito da cultura. Clínica e cultura aqui se relacionam e as implicações de uma tal 

distinção ultrapassam o âmbito clínico: tem implicações culturais e políticas como 

debateremos mais a frente. Frisemos que não se trata de resolver nem ultrapassar, 

superando este real que em si é insuperável; o real é o limite o qual mal tangemos como 

que oscilando em seu entorno. A castração, isto que do real nos indica que em se 

tratando da relação sexual não temos uma proporcionalidade, não há uma parte que 

comporá o todo, numa relação de completude. Ignorar isso pode ser uma via e é, em 

geral, por esta via que um paciente busca uma terapêutica ou demanda uma análise. 

Acomodar-se a isso pode ser interpretado como uma via apontada pela sublimação, na 

qual não se furta ao real, mas partir de seu vazio, disso que traumatiza, se inventa, se 

cria algo, que em, sua singularidade, nos permite demarcar uma posição frente ao Outro.  

 Não era minha intenção debater esta questão aqui, ela se fez pertinente e 

retomarei o que em outro momento, estava expresso em uma nota. Aqui procurarei só 

expor o problema, brevemente e citando o autor que me instigou a assim proceder.  Na 

obra Crítica de la sublimación pura, E. César Merea faz um percurso sobre diversos 

teóricos em suas considerações sobre a sublimação. Ele ratifica aquilo que é conhecido 

acerca da concepção que os chamados psicólogos do ego fazem da sublimação. 

Vejamos o excerto:  

No campo teórico, Hartman, Kris y Loewenstein e também Gill e 
Rapaport terminam por converter a sublimação em uma energia 
neutralizada que os humanos teríamos para plasmar os fenômenos 
criativos. Devemos reparar no fato de que esta derivação não pode 
deixar de se produzir no contexto geral da Ego Psychology: em efeito, 
para esta teoria existe um “self psicofisológico primário” que está 
coordenado com um “ambiente promédio provável” mediante 
“aparelhos de autonomia primaria”. Através de uma “mudança da 
função” - todos os aspas são termos textuais da teoria - o eu se 
distancia dos conflitos com os “impulsos” e por meio de “aparelhos de 
autonomia secundária” se produz sua “adaptação” à realidade - em 
particular ambiental; lembramos o ambiente promédio provável que se 
torna esperável - culminando em um “desenvolvimento autônomo” do 
eu apoiado em áreas livres de conflitos. Não se necessita mais - e na 
realidade poderia bastar com muito menos, mas talvez o 
protestantismo religioso obrigue a esses maiores esforços - para 
desalojar das atividades culturais humanas toda tentativa de 
psicossexualidade (Merea, 2002, p. 49).  
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 O autor sintetiza aquilo que é a concepção de sublimação entre os principais 

teóricos desta corrente psicológica. Podemos estabelecer algumas proposições que 

descartam de antemão um tratamento do pathos do sujeito que passe pela escuta, o 

único meio pelo qual se advém o sujeito e se tange o real. Primeira proposição: há um 

bem a orientar o tratamento deste pathos e que se pauta numa educação, numa 

adaptação. Segunda proposição, há um ideal de autonomia perseguido como meta, 

alcançável e atingível. Há aqui um tratamento que supõe a completude e 

complementariedade, afirmando unilateralmente que há uma relação sexual. Proposição 

terceira: o sexual aqui é algo do qual se defender, o conflito é algo extremamente 

negativo, a ser eliminado e o eu deve se desenvolver, forte - para não dizer inchado - em 

zonas sadias e livres de conflito. Há, portanto, aqui um conceito de saúde que se figura 

como um ideal de harmonia e que contém em si certos paradoxos impossíveis de serem 

sustentados quando consideramos um sujeito do significante, um sujeito perpassado 

pela linguagem.  

Outra posição que vai numa direção oposta aquela proposta por Freud - já que 

aqui me iniciei a citar os “exemplos exóticos da experiência psicanalítica” -, é a 

concepção junguiana do que seria a sublimação. Apoio-me aqui nas considerações de 

Recalcati (2006) ao se referir à leitura junguiana da sublimação. Afirma ele: 

Em Jung, assistimos a uma sorte de espiritualização da noção de 
sublimação. A sublimação explicitamente corre aqui o risco de 
transformar-se em uma teoria dos valores, em uma mística espiritual. 
Ela tende a se deslizar em uma versão da idealização. O campo 
pulsional se encontra reduzido ao campo do psíquico. A energética 
junguiana é uma energética, como se titula uma célebre obra sua, 
exclusivamente psíquica, ou seja, justamente, uma energética 
psíquica. E não é causalidade que nela a categoria freudiana de 
sublimação seja abertamente criticada por Jung justamente porque está 
ainda muito comprometida com a pulsão. Em seu lugar adotará aquilo 
da transformação da libido que decididamente corta de sua raiz 
pulsional e coloca as atividades socialmente mais elevadas dos 
homens, sob o signo de uma ideologia da emancipação espiritual. A 
noção de “transformação da libido” de Jung é, nesse sentido, um 
conceito alternativo a aquele de sublimação porque, recortando o 
fundamento pulsional da sublimação, a dissolve em um processo de 
idealização (Recalcati, 2006, p. 57-58). 

 

É conhecida a divergência teórica que separou Freud de Jung e podemos notar 

isso nas concepções de cada qual do que seja a sublimação. Em efeito, a posição teórica 
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junguiana parece promover aquela tentação de se aproximar o conceito de sublimação 

de um campo moral. Defendendo uma pulsão básica, uma espécie de monismo 

pulsional, uma libido dessexualizada, a teoria junguiana se afasta demasiadamente da 

proposta freudiana de um modo obscuro e sem grandes implicações tanto de ponto de 

vista teórico quanto clínico. Há também, em sua teoria, um enlace com as exigências 

religiosas. Como afirma Julien (2010), para Jung, o religioso teria uma função positiva 

no psiquismo humano, opondo a interioridade psíquica e a exterioridade social e 

buscando um retorno ao estado originário como saída. Por conseguinte, não poderíamos 

vislumbra uma outra concepção da sublimação, na teoria junguiana,  já que ele a pensa a 

partir deste arcabouço teórico: se equiparam, de modo confuso, idealização e 

sublimação. 

Recalcati (2006) tece uma importante consideração sobre estas duas propostas 

que aqui discutimos (a de teóricos da psicologia do ego e a junguiana). Toda a questão 

gira, de acordo com ele, em torno da maneira como se toma a plasticidade e a fixação da 

pulsão. Ao se pregar um primado da genitalidade, se reduz todo o plural implicado pela 

pulsão em um centro unitário, genital; ao se ter uma cosmologia, anula-se a natureza 

sexual da libido. A saída, segundo o autor, vai na direção dos achados que elencamos 

neste texto a partir da leitura das obras freudianas e lacanianas; ele propõe, seguindo o 

exemplo freudiano, pensar a plasticidade e a fixação, juntas, simbólico e real, sem 

pretender com isso resolver a tensão que os atravessa.  

Estes impasses que aqui contrastamos nos permitem pensar seus alcances na 

atualidade tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista político. Ou há algo 

no ideal e aí está o nosso fim, como se uma norma ou conjunto de regras bastassem. Ou 

há algo mais além deste ideal que implica em uma novidade, em algo inédito e que 

demanda um tratamento que leve em conta a singularidade do objeto com que lidamos. 

Desde um problema originalmente clínico, mas que tem seus efeitos na arte e na 

sociedade, somos levados a debater o tema da sublimação considerando as implicações 

éticas e políticas na cultura.  

 

 

4.2- Sublimar e idealizar: questões de uma ética 
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 Em uma obra em que se propõe debater este traço singular, o divino detalhe, que 

motiva o sujeito, a partir do qual se forma séries, Jacques Allain Miller (2010) destaca a 

diferença entre ética e política:  

 

A diferença mais simples seria que a ética concerne ao um, enquanto 
que a política é da ordem do coletivo. A ética se acomoda muito bem 
e se dirige, antes de nada, a um sujeito; ainda que haja vários, os toma 
um por um. A política, por outro lado, é a dimensão humana do 
coletivo, e podemos dizer que em nosso tempo é para todos, é a 
questão mesma do para todos (Miller, 2010, p. 208). 
 
 

 Esta distinção é fundamental quando consideramos que, no âmbito da clínica, 

tomamos o um a um, o caso a caso, pela via da singularidade. Distinguir aqui universal 

e singular seria uma armadilha já que aqui o singular não seria contrário ao universal. 

Há um resto neste singular que é passível de formar laço social e que encontra seu 

correspondente nos outros sujeitos, ainda que em cada uma haja algo inédito. É neste 

sentido também que o problema de um mal estar na cultura pode ser remontado a um 

mal estar no sujeito, já que as formas sublimatórias na cultura tendem a repetir a falta 

fundamental do sujeito, a defasagem que constitui o seu desejo.  

 O próprio Lacan (1959-1960/ 1988) remete-nos a esta questão, ainda 

atualíssima, no seminário A ética da Psicanálise. Afirma Lacan sobre o que nos é 

demandado em uma análise: a felicidade. Ele se vale da frase de Saint-Just - de que a 

felicidade é um fator de política -, para localizar este contexto em que a análise aparece. 

E assim temos um problema: “é pelo fato da entrada da felicidade na política que a 

questão da felicidade não apresenta para nós, como possível a solução aristotélica, e que 

a etapa prévia se situa no nível da satisfação das necessidades para todos os homens” 

(Lacan, 1959-1960/ 1988). Contudo, também devemos demarcar o que seja esta questão 

da felicidade: ela não pode ser tomada como um bem supremo, nem tampouco orientada 

por uma ética do mestre que postula uma disciplina ou ortodoxia rumo ao feliz. Não há 

um meio termo aqui, mesmo porque a direção ética passa por outra via, a do real.  

Ao criticar uma disciplina da felicidade, esta possibilidade de alcançar um objeto 

pelo qual toda minha ação pode ser orientada e até mesmo controlada, um meio termo, 

Lacan (1959-1960/ 1988) solta a seguinte pérola: “uma única coisa faz alusão a uma 

possibilidade feliz de satisfação da tendência, e é a noção de sublimação? Ora, como 

entender esta afirmativa, em especial tendo por base o que até temos articulado através 
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do problema da sublimação. Não implica ela esta busca e movimento mesmo da pulsão? 

Não instaura ela um objeto que permite se aproximar do real, num movimento em que o 

simbólico cinge a Coisa? Penso que é, neste sentido, que devemos entender este 

conceito de felicidade tendo por base os ensinamentos da clínica psicanalítica: não se 

pode eludir a este irredutível que há no processo de sublimação nem tampouco ao 

movimento próprio da pulsão nos múltiplos destinos. No centro disso, temos um direção 

antes de tudo ética que nos assinala um sujeito. E é nesse sentido também que a 

psicanálise não pode se furtar a um debate em um contexto em que se demanda a 

felicidade e os métodos para tanto se mostram paradoxais. O problema da sublimação 

traz à tona um tema que deve ser discutido: o lugar a se o sujeito no meio ou em face 

desta politica.   

Quais implicações éticas possuem estas formas pelos quais o sujeito se enlaça? 

O que de novo podemos pensar pelo movimento sublimatório, no que permite algo 

criação? Aquela dimensão da singularidade é algo do conceito sublimação que não 

podemos dispensar justamente por ele carregar toda uma reflexão ética. Ela nos remete 

a um sujeito. Parafraseando Zizek (2008, p. 254), atrás da cortina não há nada senão o 

sujeito que já esteve à frente dela.  

Incluir aqui a psicanálise ou até mesmo toda tentativa de tratamento deste sujeito 

em um campo de moral poderia não ser a melhor via. No seminário 7, Lacan explora 

esta questão, que ainda sob outros contextos, continua atual. Assim, 

Promover na ordenação da análise a normalização psicológica inclui o que 

podemos chamar de uma moralização racionalizante. Igualmente, visar ao acabamento 

do que se chama de estádio genital, a maturação da tendência e do objeto, que daria a 

medida de uma relação justa com o real, comporta de uma certamente uma certa 

implicação moral (Lacan 1959-1960/ 1988). 

E aqui devemos pontuar duas zonas: uma da moral em que o ideal cai bem e 

passa a guiar o sujeito na sua busca por felicidade, com a garantia de um bem ao final. E 

uma ética orientada pelo real, por tudo o que este implica de impossibilidade e instaura 

um vazio que devem ser levados em conta. 
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 Um sujeito que é ignorado no que constitui as principais ações que visam tratar 

de seu sofrimento psíquico. Eis a conclusão a que somos conduzidos: a questão ética, 

portanto, tem efeitos numa dimensão política. 

Žižek (2008), na obra En Defensa de la intolerancia,  e Miller (1997), no livro 

Lacan elucidado: Palestras no Brasil, discutiram esta aproximação que há atualmente 

entre o poder político e o policial que, muitas vezes, tornam-se sinônimos. Assim, “o 

passo desde o verdadeiramente político até o policial pode consistir tão somente em 

substituir um artigo determinado por outro indeterminado” (Žižek, 2008, p. 27). A 

saúde pode assim ser considerada uma manutenção da ordem pública, e, sua maior e 

grande empreitada torna-se, então, o que hoje é celebremente conhecido por “inserção 

social”. Tudo o que perturba a ordem social deve ser controlado, senão eliminado. 

Inclusive se isso é o que é mais caro ao sujeito, esta dimensão sua mais singular que é 

denunciada na sublimação. Aliás, o problema da sublimação nos permite pensar a 

distinção entre este resto tão caro o sujeito, que é o singular e o universal.  

 Em certas atividades, esta dimensão singular encontra espaço para sua expressão 

através de uma criação. Todavia, em outros espaços, ela tem de encontrar outras vias, 

mais além da idealização e do jogo imaginário abarcado pelas normas e padrões, pela 

cotidianidade. Podemos afirmar, contudo, que dessa dimensão singular não se cura e ela 

não deve ser confundida com um particular comum a todos. Ela é justamente o que 

frente ao universal segue como resto, irredutível.  

 Num espaço de discussão política, tenta-se uma identificação de uma parte fora 

do todo, no universal e nisso se detém todo o movimento dito democrático. Há uma 

distinção que não é feita, a saber, aquela entre suplementaridade e complementaridade, 

todo e não-todo. Uma norma assim pode ser válida para todos os indivíduos. Uma 

política que procura hegemonizar espaços, numa relação de poder. Nisso, o que é 

singular acaba sendo deixado de lado. 

 Ao tratar sobre o termo Sinthoma, na obra lacaniana, em referência a criação de 

Joyce, Jacques- Alain Miller (2008-2009) assim afirma sobre este singular numa 

reflexão que vai de encontro à reflexão ética que aqui propomos: 

Então será que só vale para Joyce? Ou será que isto ajuda a perceber 
que, em cada um, em cada um daqueles que se parecem com alguns 
outros e dos quais a clínica cuida, que em cada um há algo 
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absolutamente singular e que é desabonado do inconsciente? Lacan 
acreditou ter percebido e mostrado isto: que há sinthoma em cada um” 
( Miller, 2008-2009). 

 
 Qual é, pois, o horizonte apontado pela sublimação? Desde um ponto de vista 

clínico e, consequentemente, ético, a sublimação se dá num movimento de uma 

impotência a uma impossibilidade da relação sexual, engendrando um saber fazer com 

isso. Este é um ponto que é ignorado nas práticas de tratamento psíquico quando se 

pauta a cura por um certo utilitarismo (o que é adequado ou não, o que congruente com 

o que é bom para a maioria). Temos, dessa maneira, o álibi de uma impossibilidade 

calcada na insuficiência, podendo o terapeuta, o médico, o assistente social, o psicólogo, 

etc, se sentir ministrador de um socorro que pode dar ensejo a um benefício, como 

indicara Lacan (1968-1969/ 2008). Em suma, uma ética guiada por um bem supremo, 

porém inatingível. 

 Os próprios ideais que motivam o tratamento acabam se tornando obstáculos. O 

conceito de saúde e a ética do bem-estar, por exemplo, que o tipifica e o define, é alheio 

à proposta de uma ética do bem dizer proposta pela psicanálise, de uma ética que preza 

pela singularidade. Dessa maneira, a criação que dá mão à sublimação é a via pelo qual 

os sujeitos se enlaçam, por algo que não é intencionado, não é pedido e não é existente a 

priori. A partir do furo cria-se algo e neste movimento não se encontra o objeto perdido 

desde sempre, mas encontramos outra satisfação, com a dimensão do estranho, muitas 

vezes ignorada. Eis o enigma da criação, posta em destaque na sublimação. Ele vai 

contra toda esta aproximação entre a sublimação e o feminino, ponto diante do qual as 

práticas tende a recuarem e oferecerem resistências. Sobre este ponto nos afirma 

Jacques Allain Miller (1997): 

Não há relação sexual: é de uma verdadeira foraclusão do significante 
d’A mulher que se trata. É por esta foraclusão do significante da 
mulher que não se tem o conceito universal d’A mulher, o que 
justifica a proposição de Lacan. É nesse nível que está justificado que 
sobre esse assunto, sobre o assunto mulher e da relação sexual, cada 
um tenha sua construção, cada um tem seu delírio sexual [...] O que 
pude desenvolver - evocarei na próxima vez - é congruente com a 
verdade fundamental da psicanálise. A harmonia nunca é alcançada 
pelo ser falante, a doença lhe é intrínseca e essa doença se chama 
foraclusão, a foraclusão da mulher. Ela comporta não haver relação 
sexual. E está aí a mola da mínima formação do inconsciente (Miller, 
2008). 
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 Há, de fato, um ponto de embaraço na neurose que não é o mesmo que aquele 

implicado no movimento da sublimação, pelo qual se parte de uma insuficiência em 

relação ao sintoma em direção ao impossível do desejo e do real. Considerando as 

práticas e políticas encaminhadas, atualmente, na sociedade, de um modo geral, e, 

inclusive com as práticas de saúde mental, tão caras a este campo de investigação que é 

o nosso, há um movimento contrário a este da sublimação enquanto um conceito-índice 

no campo de problemas abordados pela psicanálise: um movimento que se pauta por 

uma dada complementarização, na procura e perseguição de um objeto impossível, e 

uma desorientação pela fixação de ideais e parâmetros a orientar as ações do sujeito. Em 

suma, o mal estar na civilização, o qual Freud preconizou no final de seu trajeto, é 

redutível, em última instância, ao mal estar no sujeito. Qualquer fórmula padronizada ou 

ação cega e rigidamente estabelecida tende a ignorar essa dimensão do real, numa 

tentativa frustrada de conter o mal estar; contenção esta que, paradoxalmente, lhe 

confere novos contornos. Se há algo que o conceito de sublimação destaca, no campo de 

problemas tratados pela psicanálise, é que há possibilidades outras de o sujeito ocupar 

uma certa posição, possibilidades de formar laços sociais outros que reafirmem sua 

posição singular, sem por isso, menosprezar o estatuto universal a que elas fazem 

referência.   

 Žižek (2008), na obra O sublime objeto da ideologia, cogita sobre certas 

situações em que um objeto pode tentar encobrir esta dimensão do real. Porém, ele tem 

uma leitura de que este real comporta um falta e que ele não pode ser negado. Nesse 

sentido, o processo de sublimação e a sua leitura da fórmula lacaniana - sublimar é 

elevar um objeto à dignidade da Coisa-, enfatiza a polaridade positividade negatividade 

na relação objeto - Coisa. Nesse sentido, um “positivo objeto é elevado ao status de uma 

Coisa impossível” (Žižek, 2008, p. 77). O real seria alguma coisa que não poderia ser 

negada, insensível à negação; com o adendo, claro, explicita o autor, de que o real em 

sua positividade é nada mais que a incorporação de um vazio, de uma falta, radical 

negatividade. É este real que está no cerne da experiência psicanalítica e que move as 

ações dos sujeitos. Atualmente, de um modo ou de outro ele é negligenciado tanto do 

ponto de vista clínico quanto do ponto de vista político e cultural.  

Algo que temos percebido neste percurso de investigação e no estudo da 

psicanálise, é a ênfase que devemos, atualmente, pôr nas implicações e nos aspectos 

éticos da experiência psicanalítica. Esta é uma questão de fundamental importância para 
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a promoção de um debate da psicanálise com outros campos de saberes, tendo em vista 

a divergência como algo auxiliar ao processo. Inclusive, quando nos referimos a uma 

psicopatologia, este debate é estritamente necessário. Este ponto de vista que 

defendemos e que procurarmos explorar aqui é bem expresso por um autor, John 

Rajchman (1993): 

Talvez precisemos de um novo tipo de pensar que não se contente em 
deixar a questão de quem somos a cargo dos teóricos morais, mas a 
introduza no cerne de um pensamento ético cujo princípio seja que a 
injustiça é primordial e infindável; uma ética que substitua a busca de 
valores independentes de nossa experiência pelas questões que nossos 
sofrimentos e opressões concretos introduziriam em nossos reclamos 
de direitos ou de justiça; uma ética que introduza a questão da 
legalidade onde existe apenas o domínio da lei, a questão do governo 
onde existe apenas o exercício do poder, e a questão da auto-invenção 
onde existe apenas o funcionamento do saber (Rajchman, 1993, p. 
169-170).   
 

 A grande questão levantada por Rajchman (1993) é a um convite a interrogar o 

que há de novo na ética. Se a experiência freudiana implicou uma novidade, ela 

permitiu pensar a questão ética de uma outra forma. Pensar esta questão ética implica, 

portanto, pensar algo de novo no meio de tantas morais e “orientações” nomeadas sob 

os mais diversos ideais. Essa questão ética é ampla e tem um alcance que, mais do que 

ético, ganha contornos políticos, já que orientam práticas. Podemos pensar assim em 

uma ética do bem estar ou em uma ética do bem dizer, numa culpabilização e adaptação 

do sujeito ou em sua responsabilização, num campo regido por ideais, paradoxais sem o 

querer, ou em um campo mais além, que nos confronta com a dimensão do real. Eis 

alguns dos contrastes que podemos pensar, apontar, a partir do conceito de sublimação, 

um conceito com todo alcance nesse questionamento ético.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tratar do problema da sublimação é primordialmente tratar de um tema ético, na 

medida em que o conceito encerra em si dois polos fundamentais: a questão da 

satisfação pulsional e a de uma valorização social. Este é um ponto que defendemos ao 

longo do texto.  

 Ora, buscando apreender o conceito, através da leitura da obra freudiana e 

lacaniana, percebemos a inscrição deste conceito em um campo eminentemente ético. 

Foi por este caminho também que podemos atrelar uma certa inconsistência, típica deste 

e de outros conceitos psicanalíticos. Se alguns autores afirmam uma certa lacuna e uma 

abordagem insuficiente do conceito, isso deve ser lido mais por esta via da 

inconsistência. E aqui um conceito não teria que ser fechado e entrar nesta lógica de um 

todo. O campo de problemas suscitados pela psicanálise diria respeito a um campo 

ético, da ordem de um sujeito. Foi orientado por este pensamento que analisamos o 

conceito de sublimação. 

 Nesta análise, destacamos, na teorização freudiana, um movimento crucial que 

tem, por consequência, uma implicação clínica e ética. Trata-se da consideração da 

sublimação antes e após o giro de 1920, no qual Freud introduz o seu último dualismo 

pulsional (pulsão de vida e pulsão de morte). Em um primeiro momento, Freud aposta 

numa transformação do inconsciente em consciente e a própria concepção da 

sexualidade é algo o qual se tem que evitar e que causa irrupção, perturbação. Cada vez 

mais, após a introdução deste novo dualismo pulsional e as modulações promovidas em 

sua obra, Freud passa a considerar um irredutível na experiência analítica, pelo qual 

resta um quê de ininterpretável. Para além da representação e das palavras, esboça-se 

um outro campo, este em que devemos situar a pulsão de morte. O movimento de sua 

teorização da sublimação levou em conta igualmente estas modulações. Assim, Freud, 

até certo ponto, não concebe a sublimação como um processo desejável em uma análise, 

já que ele a aproxima de uma formação reativa. Após certo ponto, ele dirá que a 

sublimação é algo que se põe no horizonte de uma análise e, aqui, ele propõe que a 

análise se depara com um rochedo de castração, insuperável, e que a sublimação é 

distinta da idealização.  
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 Por sua vez, a teoria lacaniana se orientou por este contraste e privilegiou esta 

dimensão que leva em conta o irredutível de uma análise. Os conceitos e noções 

lacanianas, tais como real, impossível, Mulher, relação sexual, dentre outros devem ser 

referenciados a uma leitura minuciosa da obra freudiana demarcando este movimento 

que constitui a clínica.  

Desde um ponto de vista clínico, isso tem toda uma implicação. No contexto 

atual em que se nota diversos impasses quanto à questão clínica e ética, o conceito de 

sublimação tem muito a nos ensinar. Sublimar não seria idealizar e nem seria a 

sublimação algo relativo a uma adaptação. Eis o que argumentamos, especialmente, no 

quarto capítulo. Assim, há uma clinica que busca uma complementarização e outra que 

se pauta por uma dimensão do não-todo. Isso que notamos tanto em perspectivas 

historicamente famosas quanto no espaço hegemônico em que se tenta enquadrar a 

clinica atualmente. A proposta de Lacan e a de Freud, neste sentido, possuem direções 

de tratamento específicas que podemos contrastar com as propostas de outras terapias, 

como a da psicologia do ego, dentre outras. Do mesmo modo, podemos pensar o 

método clinico proposto por Freud e seu saber fazer no contexto atual: em que pesa a 

urgência por um ideal a orientar o sujeito e as práticas clínicas ao mesmo tempo em que 

se verifica uma decadência destes ideais. Isso revela um certo paradoxo mais do que 

uma ambiguidade. De certo modo, podemos dizer que os modos lógicos de 

funcionamento das terapias as quais Lacan criticou continuam vigentes em nossa 

sociedade e gerando mal estar e impasses. Ao fim desta investigação, fica-se instigado 

por uma questão: teria a psicanálise que se manter afastada dos ideais que imperam na 

sociedade posicionando contra ela, por uma mera crítica ou propor novos ideais 

promovidos para eliminação do mal estar ou promover um espaço de discussão que 

repense a clínica e o lugar ocupado pelos ideais ou instaurar esta sociedade do sintoma 

em que o peso real é levado em conta? Há uma necessidade de não se furtar de um 

debate sobre estas questões imperativas no contexto em que a psicanálise possa orientar 

para uma clínica que leve em conta a singularidade do sinthoma. Toda esta questão 

pode ser pensada a partir de um conceito com enormes implicações na clínica e no 

campo ético - o de sublimação. Tal conceito não está desvinculado de uma clínica. E, 

quando se fala de clínica, tem que haver uma teoria a orientar a práxis, um marco 

teórico. Teoria e práxis aqui andariam de mãos juntas, sendo a clinica uma experiência 
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na qual o sujeito ao recalcar e ao sublimar nos tem muito a ensinar. Este é outro ponto 

que sustentamos e procuramos desenvolver ao longo da investigação.  

Demarcar o conceito de sublimação diferenciando-o da idealização e pontuando 

o que estaria em jogo no processo foi outro objetivo perseguido nesta investigação. 

Realizamos uma leitura daquele paradigma de sublimação tão aclamado por Lacan, o 

amor cortês. Por uma sede de melhor demarcar este processo debruçamos também sobre 

um tema que, em parte, é paradigma de sublimação e, em parte, se vincula a um campo 

em que pode ser problemático pensar a sublimação, o religioso. Ora, o que se fez marcar 

por esta caminho de investigação foi o nó estabelecido entre a sublimação e o feminino. 

A sublimação nos põe em relação com o feminino, remetendo a um objeto que adquire 

as insígnias deste campo em que a grande lição é a não existência da relação sexual. De 

certo estes paradigmas remontam a períodos históricos afastados da contemporaneidade 

em que nos situamos; entretanto, não era nosso intuito demarcar estes contextos, mas 

simplesmente extrair algo que nos permitisse delimitar melhor o processo de 

sublimação. A grande questão que é legada após este percurso gira em torno do lugar a 

ser dado a esta não relação sexual. Que ações e direcionamentos éticos são possíveis 

diante deste impossível da relação sexual? Essa foi nossa pergunta principal. Não é a 

tendência no ser humano se afastar deste feminino, como observamos no contexto 

religioso medieval em que floresceu o amor cortês e a religião? Ademais, esta repulsa se 

faz notar em toda tentativa de uma complementarização, pois a sublimação, nesta 

situação, implica este objeto feminino, que, por sua vez, é evidência da não relação 

sexual. É a velha questão freudiana atualizada pelo problema da sublimação: O que quer 

uma mulher?  

Esta investigação sobre a sublimação foi bastante instigante, pois por ela logrou-

se revisitar a teoria freudiana e lacaniana em alguns pontos muitos precisos sobre a 

conceitualização da sublimação. Ademais, debater este movimento da impotência ao 

impossível que pode ser referenciadas ao processo de sublimação é demarcar um 

movimento da clínica psicanalítica. Nesta investigação, deparamos com conceitos 

elementares na teorização freudiana, real, pulsão, etc. Demarcamos pontos essenciais da 

teorização freudiana relacionados com a sublimação e, por conseguinte, a uma clínica 

do sujeito. Este estudo, dessa forma, permitiu abordar o tema da ética, tão caro aos 

envolvidos, ao mesmo tempo, em que se elucidaram certas facetas do problema da 
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sublimação e o seu alcance nas principais questões que permeiam a prática psicanalítica 

atualmente e a sociedade neste tempo dito contemporâneo.  
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