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Resumo: 
O artigo aborda a obra poética de São 

João da Cruz e realiza uma interlocução 
com o conceito psicanalítico de pulsão in-
vocante. Foram buscadas bibliografias espe-
cializadas na vida e obra do místico católico, 
bem como, escritos do próprio santo. As 
considerações sobre as peculiaridades da 
poesia de São João da Cruz são analisadas, 
a partir de referenciais bibliográficos que 
tratam, especificamente, da questão esté-
tica e estilística do místico. O eixo teórico 
para a articulação com o campo místico é o 
campo psicanalítico, embasado nas obras de 
Sigmund Freud e Jacques Lacan. São João 
da Cruz expressou sua experiência mística 
de modo poético. O contexto em que se deu 
o início de sua criação poética, em um mo-
mento de forte angústia e desamparo, bem 
como, a dimensão que assumiu sua arte, são 
elementos que compõem uma perspectiva 
interessante, para a reflexão no âmbito da 
clínica psicanalítica.
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Abstract: 
The article approaches the poetic work 

of St John of the Cross and performs an in-
terlocution with the psychoanalytic concept 
of invoking drive. Specialized bibliographies 
were sought based on the life and work of 
the catholic mystic, as well as writings of 
the saint himself. The considerations on 
the peculiarities of the poetry of St John of 
the Cross are analyzed from bibliographi-
cal references which deal specifically with 
the esthetic and stylistic question of the 
mystic. The theoretical axis for articulation 
with the mystical field is the psychoanalytic 
field, based on the works of Sigmund Freud 
and Jacques Lacan. St. John of the Cross ex-
pressed his mystical experience poetically. 
The context in which the beginning of his 
poetic creation takes place, in a moment of 
intense anguish and helplessness, as well 
as the dimension assumed by his art, com-
pose an interesting perspective for reflection 
within the psychoanalytic clinic. 
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INTRODUÇÃO
O universo religioso revela-se como um campo de inquietação constante 
e incidente na subjetividade humana, ao instigar e promover a busca de 
um sentido para a existência e suas vicissitudes. É notável o caráter perene 
que a tradição cristã alcançou, influenciando povos e culturas tão diversas, 
ainda atualmente. Há uma força de influência incontestável da religião so-
bre a humanidade, fundada no desejo do homem exorcizar os terrores da 
natureza e reconciliar-se com o seu destino cruel, demonstrado pela morte 
(FREUD, 1996 [1927]). 

 A experiência mística desvela um modo particularizado do exercício da 
fé, entre o sujeito e a religião, por meio de sua busca de união com Deus. O 
místico rompe, em menor ou maior grau, com a tradição vigente, sem, contu-
do, negá-la; ao contrário, a reafirma, a partir de um protagonismo que singu-
lariza seu lugar no universo religioso. São João da Cruz (1542-1591) alcançou 
destaque, não só nos campos místico e religioso, ao ser declarado Doutor da 
Igreja, mas, também, como um poeta insigne da literatura espanhola.

A criação poética de São João da Cruz e, mesmo, seus comentários 
em prosa, cujas melodias parecem ressoar o indizível do gozo unitivo, tão 
especulado pela teologia mística, assumiram a promessa de um porvir. A 
gênese e inspiração poética do santo apresentam duas dimensões, em mo-
mentos distintos de sua vida: por um lado, sua criação realiza-se por meio 
de um esforço e meditação consciente, indicando um trabalho reflexivo 
de elaboração verbal; de outro, encontra-se a criação espontânea, propria-
mente, inconsciente, em que o poeta declara ter-se deixado levar por uma 
voz, que lhe era ofertada como algo externo a seu espírito, ou seja, em 
atitude de passividade. A dimensão estética da criação poética do místico, 
em interlocução com o conceito de pulsão em Psicanálise, aproxima os 
campos, naquilo que propicia uma reflexão sobre o fazer genuinamente 
humano e a possibilidade de transcender a angústia, sem a pretensão de 
eliminá-la em definitivo.

1. UMA BIOGRAFIA OPACA
São João da Cruz não deixou uma única linha sobre sua biografia. A vida do 
santo é, antes de tudo, uma obra coletiva falada, da qual fazem parte aqueles 
que o conheceram, de maneira direta ou indireta. Assim, um abundante re-
pertório sobre sua vida religiosa pôde ser apreendido pela tradição oral dos 
claustros femininos e masculinos da ordem dos carmelitas descalços. O ma-
terial informativo sobre o místico deve-se ao esforço daqueles que convive-
ram ou ouviram, de pessoas próximas, fatos a respeito dele e se comoveram 
a ponto de acumularem documentos escritos, objetos e informações. Tudo 
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isso delineia uma personalidade instigante, que chegou a ser, posteriormen-
te, canonizada (SILVERIO DE SANTA TERESA, 1931).

A biografia, por definição, é uma história de vida, de suas fases e de suas 
memórias, expressas sob forma de relato. São João da Cruz parece ter vivi-
do uma vida que valia pelos seus atos, não pelas lembranças pessoais. Tais 
atos refletiam uma posição de escolha, diante do mundo que o cercava. Ele 
optou pelo recolhimento de qualquer memória de sua infância ou mocidade 
e, mesmo ao final da vida, não tinha grande interesse em retomar assuntos 
passados durante sua vida religiosa. Conforme declarações do carmelita Bal-
tasar de Jesus, que conviveu com o místico, por alguns anos, era sabido que 
o padre Antônio de Jesus, companheiro de fundação do primeiro mosteiro 
dos carmelitas descalços, tinha ido à Úbeda, para consolar o místico, nos 
momentos finais de sua vida. Para distrair São João da Cruz, diante de sua 
doença e sofrimento, frei Antônio de Jesus começou a relembrar alguns fei-
tos do místico, ao que ele lhe replicou que não os comentasse, senão que lhe 
recordasse somente seus pecados (1931). 

Há uma sucessão de matizes, na biografia de São João da Cruz, que se-
guem em uma escala de tons crescentes em intensidade. Na sua infância e 
começo de sua mocidade, como João de Yepes, seu nome de batismo, a vida 
era comum, difícil e cercada por um contexto religioso que provia aos caren-
tes da região, o pouco de educação e saúde que se podia dar naqueles tempos. 
O tom relativo ao período é de um cinza denso, cujas perspectivas futuras 
do menino pareciam incertas. Em 1563, o jovem João entrou na ordem do 
Carmo e assumiu o nome religioso de frei João de São Matias, ingressando 
em um momento de estudos e tarefas dedicadas à vida religiosa. Vale desta-
car, entretanto, que algo o inquietava. Procurava o silêncio e a contemplação, 
coisa difícil de encontrar, devido às intensas atividades que o cercavam e lhe 
exigiam por demais. Em sua primeira missa, alguns relatos afirmam que, no 
momento da consagração, ele teve uma intensa experiência mística, infla-
mado e sedento de Deus, segundo escreveu frei Jerônimo de São José, em 
1641, na primeira biografia do santo. Nesse momento, o cinza começou a dis-
sipar-se, e um tom mais claro emerge. O místico ansiava por uma vida mais 
austera, de acordo com a regra primitiva dos carmelitas. Em 1568, tons ainda 
mais claros manifestaram-se na vida religiosa do santo. Ele aderiu à propos-
ta da reforma da ordem, acalentada por Santa Teresa (1515-1582), e tornou-se 
fundador do ramo masculino dos carmelitas descalços. Inaugurou-se, para 
ele, uma nova identidade, sob o nome de São João da Cruz. Passados nove 
anos do evento, a ameaça de uma nova opacidade, em sua vida, fez com que 
ele fosse relançado a uma noite escura, que ele poetizou sob forma de um 
recomeço, doravante como místico-poeta.
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2.  DA OPACIDADE AO ANSEIO IMPETUOSO:  
A POESIA MÍSTICA COMO CAMINHO

A corrente da poesia cantada, surgida no ambiente carmelitano, contribuiu 
para inspirar São João da Cruz em suas criações poéticas. A singularidade do 
místico, entretanto, revela-se como a marca essencial de sua criação. É no-
tório as esquivas do santo, diante do comportamento comum e dos pressu-
postos institucionais estabelecidos, em qualquer ambiente em que estivesse 
inserido. Ainda que se submetesse às regras do lugar, não as considerava à 
altura de responder aos desígnios de uma vida verdadeiramente devotada 
à contemplação. Assim foi, desde seu ingresso na ordem de Carmo, onde 
se inquietava com o comportamento de seus pares, que julgava desviantes, 
bem como, no período em que cursou a Universidade de Salamanca, onde, 
sempre após cumprir suas tarefas, recolhia-se e, mesmo em companhia de 
outros colegas, preferia o silêncio. Nessa época, após a conclusão de sua 
formação, São João da Cruz foi chamado a fazer sua primeira missa, mas ali 
foi tomado pela certeza de que não era isso que queria. Ele procurava Deus, 
não os homens. Conforme descreveu o biógrafo Jerônimo de São José (1993 
[1641], p.149), na curiosa passagem que segue:

Pareceu ao nosso sacerdote uma ocasião propícia 
e, já estando ele no altar celebrando o santo sacri-
fício, depois de tê-lo consagrado, vendo Deus em 
suas mãos como aquele que poderia preenchê-lo e 
cumprir seus desejos, investido de uma soberana 
luz que o inflamou em ardor divino, avivou-lhe a 
fé e a confiança e, humilde e fervoroso lhe disse: 

“Senhor, o que poderias negar-me, se me dás a si 
mesmo, pois o que lhe peço é o que quer o Senhor 
que eu peça [...] conceda-me que eu jamais o deixe, 
nem eternamente me separe de vós”[...] quando 
ferido de um raio de luz clara e sutil que esclareceu 
seu entendimento, ouviu a voz envolta em luz: “eis 
concedido aquilo que me pedes”.

As notícias das epifanias de São João da Cruz são sempre por intermédio de 
testemunhos daqueles que conviveram com o santo, também não são em 
grande número. Seja como for, a discrição que o místico demonstrou, em 
relação à sua vida pessoal, parece repercutir na forma como os testemunhos 
são feitos, ou seja, com certa simplicidade e economia, visando sempre a 
confirmação de sua busca mística. No relato acima, a voz de Deus se fez ou-
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vir, mais uma vez, como confirmação do anseio místico do santo no sentido 
de buscar maior reclusão e proximidade com o absoluto. Como no episódio 
de Segóvia, relatado pelo seu irmão: São João da Cruz colocou uma imagem 
de Cristo crucificado em um lugar de destaque, para que todos a vissem; em 
seguida, ele ouviu a voz de Deus que lhe perguntou o que ele desejava, ao que 
ele respondeu que era trabalho e esquecimento de si mesmo.

A impressão que se tem, ao entrar em contato com as diversas biografias 
e depoimentos sobre o místico, é que, sob a aparência de uma personalidade 
dócil e frágil, pulsava uma ânsia que não se aplacava. O maior reflexo de sua 
personalidade inquieta e, ao mesmo tempo, introspectiva, talvez tenha sido 
sua produção literária. O místico soube conjugar, com maestria, o contexto 
cultural de seu tempo, a sua convicção religiosa e os recursos intelectuais, 
adquiridos em sua formação, para forjar uma nova possibilidade para si mes-
mo, a partir da expressão mística sob forma de poesia, bem como seu desdo-
bramento em prosa, não menos relevante.

São João da Cruz foi detido na prisão em 1577, mas, antes disso, teve um 
percurso de intensa atividade religiosa, sendo formador dos descalços, entre 
1569 e 1572, dirigindo-os espiritualmente e participando das fundações de al-
guns mosteiros. Entre 1572 e 1577, São João da Cruz, a pedido de Santa Teresa 
(1515-1582), foi ser confessor e vigário do mosteiro de carmelitas da Encarna-
ção, onde a santa era priora. Nesse período, São João da Cruz e Santa Teresa 
tiveram maior proximidade. Ele era constantemente solicitado, não só como 
orientador espiritual das monjas, mas também da própria santa, que expe-
rimentava com ele momentos de arroubo místico, durante suas conversas. 
Atividades de exorcismos também fizeram parte de seu exercício pastoral.

A pretensão de São João da Cruz, por uma vida mais austera e recolhida, 
parece não ter lugar nesse período, em que esteve às voltas com tantas ati-
vidades e, ainda, com as questões políticas, entre os calçados e os descalços. 
Ele foi detido, pela primeira vez, em 1576, mas logo libertado, pela interven-
ção do núncio apostólico. A posição de destaque que São João da Cruz teve, 
nesse período, é evidente, seja pelas suas convicções e pelo modo como con-
duzia seus afazeres, ou, mesmo, pelo papel que Santa Teresa lhe imprimia 
na reforma. No início de dezembro de 1577, ele foi retirado, abruptamente, 
do mosteiro da Encarnação e conduzido, em segredo, para o mosteiro dos 
calçados em Toledo, causando uma ruptura em sua rotina, suas tarefas, no 
seu contato com o mundo e com a reforma. Hostilizado e submetido ao julgo 
das convicções dos monges, ele se viu destituído de sua posição, degradado 
em sua identidade e angustiado diante da incerteza de seu destino. Quais 
questões, receios e dúvidas foram mais intensas, para São João da Cruz, nes-
se momento de sua vida? O que o levou a planejar, durante dias, calcular e 
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se lançar, por uma janela alta e estreita, em uma fuga arriscada no meio da 
noite para fora do cárcere?

A parte das descrições de cunho mais hagiográfico, que dão conta de uma 
intervenção divina que o incitava a fugir, não há sequer uma linha autobiográfi-
ca do místico sobre o acontecido. Os três grandes poemas de São João da Cruz, 
iniciados nesse período, no entanto, parecem traçar o relato desse percurso. 
Sua poesia ofereceu uma espécie de suporte à opacidade de sua biografia, sus-
tentando a impossibilidade de ele mesmo se dizer, mas, ao mesmo tempo, ser-
vindo-lhe como causa do desejo de reinscrição no mundo, talvez. A princípio, 
o que o moveu a cantar seus primeiros versos foi um evidente momento de an-
gústia; porém, não é desconhecido o fato de que o místico pediu papel e caneta, 
para registrar seus versos, bem como fez questão de levá-los consigo em sua 
fuga. É possível destacar dois aspectos importantes desse momento: primeiro, 
um estado de dessubjetivação do místico, onde suas identificações são senti-
das como perdidas; segundo, a instauração de algo que lhe causa o desejo de 
poesia e de retorno ao mundo. O ímpeto que levou São João da Cruz à fuga da 
prisão revelou-se, também, no ritmo que o místico empregou em suas poesias, 
ou seja, iniciando-as em um movimento que emerge com forte intensidade e 
segue, aos poucos, rumo a um apaziguamento de suave deleite e esvaziamento.

Segundo Lacan (2016[1958-59], p.520), a poesia é capaz de engendrar 
uma “hiância que abre para esse algo radicalmente novo que todo corte da 
fala introduz”, ou seja, ela utiliza de recursos que brincam com a linguagem. 
O significante, em sua materialidade, como imagem acústica e possibilidade 
de deslocamentos de sentido, pode sempre fazer surgir um sentido novo e 
inédito, uma nova metáfora. As expressões poéticas jogam com as alitera-
ções, as oposições, as reiterações e as repetições, cuja sonoridade fonética 
está o tempo todo em jogo. Isto se verifica, uma vez que, conforme expôs 
Lacan (1998 [1957], p.506-507): “basta escutar uma poesia [...] para que nela 
se faça ouvir uma polifonia e para que todo discurso revele alinhar-se nas 
diversas pautas de uma partitura”. Pode-se pensar nas notas musicais, como 
significantes. Cada uma possui uma característica que lhe é própria, ou seja, 
uma altura de som específico; no entanto, é somente no jogo de suas po-
sições e oposições que se pode extrair um efeito, seja de sentido, de estu-
pefação, de mistério ou, mesmo, de expectativa pela próxima nota. Quanto 
menos vinculada à tradição e à norma, mais eficaz torna-se seu efeito estéti-
co, por trazer o inesperado. A poesia de São João da Cruz traz essa melodia 
inédita, em seu tempo, mesclando estilos de diversas influências, compondo 
um estilo impossível de ser definido.

O período de escrita de São João da Cruz seguiu um ritmo acidentado 
e descontínuo, teve seu início no ano de 1572, em Ávila (sob forma de avisos 
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espirituais). Em 1577, emergiu sua verve poética, atingindo o ápice de sua 
produção mais intensa em Granada, no ano de 1586, encerrando-se em 1591. 
As etapas do processo criativo do místico podem ser assim elencadas: glosas 
e avisos espirituais, em Ávila; repertório poético, em Toledo, normas de vida 
espiritual, no mosteiro de Baeza; comentários e grandes tratados em prosa, 
na cidade de Granada; e, finalmente, algumas revisões e retoques, em Grana-
da e La Peñuela (PACHO, 1997).

A poesia do místico divide-se em dois blocos de significação e relevância 
diferentes. Por um lado, tem-se os chamados poemas maiores, Cântico espiri-
tual, Chama de amor viva e Noite escura, que foram comentados em prosa. De 
outro, os poemas menores, que formam um conjunto de glosas e canções, re-
lacionadas com a experiência mística e outros escritos. A ordem cronológica 
dos três grandes poemas de São João da Cruz são: Cântico espiritual – iniciado 
no período do cárcere de Toledo (1577-78); Noite escura – escrito após a saída 
da prisão (1578-79); e Chama viva de amor – composta em Granada (1585). As 
três composições guardam estreita relação entre si, pela técnica do simbolis-
mo empregada, pela profusão de símbolos e pela temática amorosa, vinculada 
à busca do absoluto. Para além do aspecto propriamente cronológico dessas 
poesias, subjaz, em cada poema, um predomínio do dramático no Cântico es-
piritual, do narrativo na Noite escura e do lírico na Chama viva de amor (SÃO 
JOÃO DA CRUZ, 1991). Interessante notar que os dois últimos poemas, Noite 
escura e Chama de amor viva, possuem temas que são desdobramentos das 
seguintes estrofes do Cântico espiritual: a estrofe 14, da primeira versão, a noite 
sossegada e, a estrofe 38, chama que consome sem dar pena (1991).

As influências presentes na poesia de São João da Cruz são inúmeras 
e referem-se, em grande medida, a tudo que esteve ao alcance do místico 
experimentar, em sua dupla vertente, culta e popular. Seus primeiros anos 
de estudo, no colégio dos jesuítas, em Medina do Campo e, posteriormen-
te, na Universidade de Salamanca, colocaram-no em contato com as letras 
e textos clássicos. Em sua época, ocorria um florescimento de renovação 
dos estudos bíblicos, com a prática intensa de comentários e imitações dos 
textos sagrados, bem como a influência direta da mística medieval nórdica, 
que transportou poemas de amor cortês para o universo divino (Díaz, 1994). 
Com igual grau de importância, há a incidência de elementos literários, in-
fluenciadores de sua poesia, e que “lhe entraram pelo ouvido” (1994, p.203), 
oriundos dos romances e cancioneiros populares, presentes em seu entorno 
e no próprio ambiente familiar. O irmão de São João da Cruz, Francisco de 
Yepes, embora analfabeto, possuía um repertório de cantos e poemas que 
sabia de memória e os declamava pelas ruas de sua cidade, junto com os 
amigos, em momentos de diversão.
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Foi no poema bíblico de máxima expressão de amor, na tradição mística, 
o Cântico dos cânticos, entretanto, que São João Da Cruz encontrou a referên-
cia principal, para compor seu Cântico espiritual. Também é clara a inserção 
de outros elementos de amor profano, presentes na poesia de seu tempo. Se, 
por um lado, tais aspectos são universais no movimento místico, de outro, a 
extrema liberalidade e espontaneidade com que o místico realizou a imitação 
do texto bíblico o reduziu ao essencial, qual seja, a expressão espiritual de 
sua busca em direção ao divino (ALONSOe, 1966). 

Apesar das aproximações possíveis entre o Cântico espiritual e o texto 
bíblico, há uma renúncia, por parte do místico, em fazer referências ao am-
biente, em seus pormenores, e às imagens que correspondem ao mundo ar-
tificial. Não aparecem, em seus versos, menções a ruas, praças, torres, apo-
sentos, tampouco aos objetos preciosos, como a prata, a safira e as pérolas. 
O único objeto que se mantém, desse mundo artificial e inanimado, é o leito, 
um elemento essencial e inevitável para a expressão figurada do matrimônio 
espiritual (DÍAZ, 1994). Certas passagens do texto bíblico fazem referências 
aos elementos presentes na literatura do Oriente antigo, em particular do 
Egito e da Mesopotâmia. Encontram-se evocações à natureza, com suas pai-
sagens, flores, plantas, colinas e vinhedos, bem como menções aos perfumes 
e aromas e, ainda, aos animais, como as pombas, as gazelas, as raposas e 
os leões. Tais descrições estão presentes, igualmente, no Cântico espiritual 
(RAVASI, 2003).

Outro tema, não menos relevante, aparece no Cântico dos cânticos, qual 
seja, a referência corporal que os amantes fazem, um do outro, sob a forma 
de devaneio e de grande intensidade. Os detalhes e o vigor das descrições 
contribuíram decerto para as discussões de sua pertença ao divino ou ao 
profano. Interessante notar que, no Cântico espiritual, de São João da Cruz, 
tais descrições de beleza física inexistem, de forma direta. Ao mesmo tempo, 
há referências aos intensos afetos recíprocos, entre os amantes, que reme-
tem a um sensualismo intenso e enigmático, de forte expressividade estética, 
no esvaziamento de qualquer consistência. Trata-se de uma sensualidade 
que não pode ser vista com os olhos, tocada com as mãos, nem tampouco ser 
atingida, ao menos no plano terrestre.

Alguns trechos do Cântico dos cânticos ilustram bem as referências carre-
gadas de erotismo, com as descrições físicas que o amado faz da amada, bem 
como as sensações da amada ao supor a presença do amado, em uma espécie 
de devaneio:

O amado:
Como és bela, minha amada,

como és bela!...
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São pombas
teus olhos escondidos sob o véu.

Teu cabelo...um rebanho de cabras
ondulado pelas faldas de Galaad.

Teus dentes...um rebanho tosquiado
subindo após o banho,

cada ovelha com seus gêmeos,
nenhuma delas sem cria.

Teus lábios são fita vermelha,
tua fala melodiosa;

metades de romã são tuas faces
escondidas sob o véu.

[...]
Teus seios são dois filhotes,

filhos gêmeos de gazela,
pastando entre açucenas (Ct. 4,1-5).

A amada:
Eu dormia,

mas meu coração velava
E ouvi o meu amado que batia:

“Abre minha irmã, minha amada,
pomba minha sem defeito!
Tenho a cabeça molhada,

meus cabelos cotejam orvalho!”

“Já despi a túnica,
e vou vesti-la de novo?

Já lavei meus pés,
e os sujarei de novo?”

Meu amado põe a mão
pela fenda da porta:

as entranhas me estremecem,
minha alma, ouvindo-o se esvai (Ct. 5, 2-4).

Em contraste, nos versos do místico e em seus comentários posteriores, a 
perspectiva é outra, em referência aos contatos entre amada e amado. Como, 
por exemplo, na estrofe 22:
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Havendo entrado a esposa
Naquele ameno horto desejado,

O colo reclinado
Sobre os braços dulcíssimos do Amado1.

Conforme explicou São João da Cruz (1988, p.713), em relação a essa passagem: 

Trata-se de uma transformação total no amado; 
nela se entregam ambas as partes por inteira posse 
de uma a outra, com certa consumação de união 
de amor, em que a alma é feita toda divina, e se tor-
na Deus por participação, tanto quanto é possível 
nesta vida.

Segundo a análise de Georges Morel (Tomo III, 1961, p.176), São João da 
Cruz considerava o poema bíblico dramático e não somente uma coletânea 
de cantos. Tal como a esposa do Cântico espiritual, a do Cântico dos cânticos 
procura, por muito tempo, antes de descobrir em plenitude, a união com 
o bem-amado. Ele ressaltou, entretanto, que não há uma progressão exa-
tamente idêntica entre os dois poemas. Ele definiu as etapas do poema, da 
seguinte forma: canções I-XI versam sobre a espera da união divina; can-
ções XII-XXVI, o noivado espiritual; e, canções XXVII-XXXIX, o matrimô-
nio espiritual.

Após o primeiro impulso criador de São João da Cruz, ocorreram di-
versos desdobramentos, que, posteriormente, o conduziram a um lugar de 
destaque no universo católico e literário. Ao mesmo tempo, é interessante 
notar como a via poética foi um modo de expressão eficaz para tal realização. 
A princípio, não havia nenhuma pretensão artística do místico, ao declamar 
seus primeiros versos, senão salvar a própria pele e libertar-se da angústia. 
As ressonâncias do ato poético do místico alçaram voo, para além de sua 
época e, embora imprecisas no estilo, foram expressivas quanto ao seu in-
tento de tangenciar o inefável. Tudo se passa como se, diante da criação po-
ética de São João da Cruz, o lugar de poeta permanecesse vago, pronto para 
ser ocupado por um desejo alheio. Não por acaso, seus versos tornaram-se 
fontes de infinitas discussões e pesquisas sobre os originais, passearam por 
diversas mãos e vozes, sofrendo algumas alterações.

1 CE(B) estrofe 22 (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.101).
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São João da Cruz buscou o inefável pelas palavras, mas não de maneira 
convencional, senão brincando com suas sonoridades e efeitos. Para a Psica-
nálise, é no endereçamento ao Outro que as palavras podem se reencontrar, 
tal como aconteceu com o místico que, ao lançar seu apelo, lhe retornou 
sob forma de criação. Sobre a importância das palavras, propriamente seus 
efeitos, Lacan afirmou: “[...] a alma sempre é permeável a um elemento do 
discurso; o que buscamos da história de uma palavra, no lugar onde ela se 
constitui, são efeitos para os quais muitas outras palavras contribuíram e 
onde o diálogo com Deus tenta reencontrar-se” (LACAN, 1998[1958], p.754).

3.DA FALA AO SOM 
Um acontecimento significativo alterou a vida do místico, durante sua pri-
são. Conforme alguns biógrafos, como Jerônimo de São José, e ainda, segun-
do alguns testemunhos, descritos nos manuscritos referentes ao processo de 
beatificação e canonização do místico, São João da Cruz teve uma experiên-
cia, no cárcere, que lhe marcou de modo significativo. Em um momento de 
intenso desamparo, São João da Cruz, repentinamente, ouviu a voz de um 
camponês, que parecia estar distante, declamando versos pastoris. O garoto 
cantava: “morro de amores, carinho, que farei? Que morras, alahe!2” (JERÓNI-
MO DE SAN JOSÉ, 1993[1641], p.351). O místico atribuiu a esse evento, um 
caráter divino, sob forma de uma voz angelical, enviada por Deus, para con-
solá-lo de seu sofrimento. Dias depois, ele começou a criar suas próprias 
canções poéticas e, continuamente, as declamava em momentos de profun-
da tristeza e desalento. O Cântico espiritual emergiu nesse momento, em suas 
primeiras estrofes que, posteriormente, ganhariam um novo arranjo e acrés-
cimos. Ele inicia seu canto: 

Mas onde te ocultaste,
Amado, e me deixaste em gemido?

Como o cervo escapaste,
havendo-me ferido;

parti atrás de ti, já tinhas ido3.

O termo carinho, presente no canto pastoril ouvido pelo místico, traz uma 
especificidade importante. Em espanhol, carillo é uma expressão que remete 
a uma profunda relação de familiaridade afetuosa, demonstrando uma in-

2  Tradução livre do original: Muérome de amores, Carillo, ¿quéharé? Que te mueras, ¡alahé!.

3 Cântico espiritual, primeira versão, estrofe 1 (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.39).
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timidade e sentimento de pertença àquele que se dirige a palavra. Possui, 
ainda, um uso coloquial e frequente entre pessoas próximas e nos cantos 
populares espanhóis. São João da Cruz insertará essa expressão tão peculiar, 
uma única vez, em uma de suas estrofes do Cântico espiritual, fazendo um 
contraste curioso entre amado e carillo.  Este último, muito próximo daquilo 
que se pode considerar como “[...] um elemento vivo e, sobretudo, como 
expressão máxima do emocional no canto” (DÍAZ, 1994, p.204).

O fato de São João da Cruz ouvir um canto pastoril, por si mesmo, não 
era nenhuma novidade, no contexto cultural de seu tempo, assim como a 
temática amorosa, muito presente no cancioneiro popular da época. Eram 
comuns tais expressões poéticas e faziam parte do cotidiano das pessoas. O 
momento de angústia do místico, diante do sofrimento físico e psíquico, no 
entanto, em conjunção com a voz do pastor que vem do exterior da prisão, 
precipitou algo de novo, sob a forma de uma experiência estética muito parti-
cular. São João da Cruz (1991, p. 39) não foi afetado pelo sentido das palavras, 
ao contrário, ele enfatizou uma voz angelical, uma dimensão vocal, uma ima-
gem acústica que lhe arrebatou de uma situação de angústia, lhe retirou de 
um caos e o apaziguou. Um pouco depois, ele passou a balbuciar na solidão 
do cárcere, sob forma de apelo ao Outro, em suas primeiras canções: “mas 
onde te ocultaste, Amado, e me deixaste com gemido?”. Tal evento, descrito 
dessa forma, contribui para se pensar, um elemento relevante, para clínica 
psicanalítica, a questão existente entre a voz que fala e a voz como som, uma 
vez que é com a fala do paciente, mas também com as possíveis interjeições 
do analista, que, fundamentalmente, a Psicanálise trabalha.

A voz que fala é aquela dos elementos significantes, em seus encadea-
mentos, produzindo efeitos de sentido. A voz como som é aquela que pode 
ser qualificada como entonação, ressonância, timbre e sonoridade. Em si, a 
voz é fora do sentido, mas engendra uma significação, como, por exemplo, o 
gemido: ele pode ser de dor, de prazer ou de cansaço. Nesse sentido, o som 
faz signo de alguma coisa a alguém, instiga à significação (JULIEN, 2005). 
Quando São João da Cruz faz referência ao canto que ouve, como uma voz 
angelical enviada por Deus, ele está no registro da voz como som, do qual ele 
toma como signo de uma alteridade que lhe manda notícias. Na estrofe 14, 
do Cântico espiritual, é patente a referência ao som como signo da presença 
divina. O místico declama:

Ó amado, as montanhas,
Os vales solitários nemorosos,

As ínsulas estranhas,
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Os rios sonorosos,
O murmúrio dos ventos amorosos4

Nos comentários efetuados pelo místico, a respeito dessa passagem, ele faz 
referências ao som, ao murmúrio, como um momento de júbilo, onde o des-
ponsório espiritual com o Verbo se realiza e, ao mesmo tempo, adquire um 
caráter apaziguador para a alma. Ele diz, “[...] neste ditoso dia cessam de 
uma vez à alma as veementes ânsias e querelas de amor [...] num estado 
de paz, deleite e suavidade de amor” (Ct 14, 2). Mais adiante, ele comenta a 
relação entre a expressão poética rios sonoros e a voz de Deus: “à voz exterior 
que se ouve de fora, dará ele (aquele que ouve) voz poderosa que se perceba 
dentro. Convém, portanto, saber que Deus é voz infinita, e em sua comuni-
cação à alma [...] produz efeito de imensa voz” (Ct 14, 10). 

Na concepção apresentada por São João da Cruz, a voz de Deus não for-
nece um sentido, e sim um som, sendo que a significação e a sua repetição, 
como manifestação, constituem o ato simbólico, como signo da presença 
indelével do Outro, mas, paradoxalmente, inefável. Em outros termos, por 
um lado, a abertura à significância é fornecida pelo poema, na medida em 
que, pela via da sonoridade, da rima, da repetição, engendra um compasso 
de tempo, uma ânsia pela palavra que possa definir o sentido; de outro, não 
há um sentido último para esse efeito. Como bem constatou o místico, a voz 
de Deus é infinita em seus efeitos, mas produz, ao mesmo tempo, uma incom-
pletude ao sentido. Lacan (1999 [1957-58], p.60) indicou esse efeito peculiar 
que a poesia fornece, ao afirmar que “[...] a distância que vai do significante 
ao significado permite compreender que a uma concatenação bem-feita, que 
é precisamente o que caracteriza a poesia, sempre se poderá dar sentidos 
plausíveis, provavelmente até o fim dos séculos”.

Diante dessa vacância de sentido, a palavra da demanda do Outro re-
encontra-se com o indizível, ou seja, com uma questão para o sujeito, em 
relação ao que o Outro afinal deseja. Assim, instaura-se abertura para o pos-
sível de se dizer, na medida em que o sujeito busque responder a ele mesmo, 
alojando-se nesse vazio, pela via pulsional, ou seja, ele se faz objeto pulsional, 
subsumindo a voz do Outro e tomando a palavra para se fazer ouvir. Em 
outros termos, o sujeito identifica-se ao “objeto vocal da pulsão invocante: 
se fazer escutar” (JULIEN, 2005, p.99). Nesse sentido, pode-se dizer que os 
versos de São João da Cruz ressoam, não como palavra, mas como o som da 
voz do homem que se endereça ao Outro. 

4 Cântico espiritual, segunda versão (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.99).
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Uma das ouvintes mais frequentes e próximas de São João da Cruz, após 
o período de sua prisão, foi a madre Madalena do Espírito Santo, do conven-
to de Baes, local onde ele encontrou abrigo, após sua fuga do cárcere de To-
ledo e onde declamava seus recém-criados versos do Cântico espiritual. A dita 
religiosa, encantada com a sutileza e a beleza de suas canções, perguntou ao 
místico se Deus havia lhe dado aquelas palavras, ao que ele respondeu: “filha, 
umas vezes ele me as dava, outras, eu as buscava” (DÍAZ, 2004, p.244).

4.A INCONSISTÊNCIA DO OUTRO 
O Outro, para Psicanálise, emerge da constatação na clínica de sua mani-
festação, a partir dos modos de dizer do homem, isto é, daquele que fala da 
dor de existir. Para que o sujeito fale, é necessário supor um Outro a quem 
ele possa endereçar-se. Um sujeito busca uma análise, na expectativa de que 
aquele a quem procura (o analista) dê voz aos seus anseios, pois, conforme 
Lacan (1998 [1951], p.215) observou: “a psicanálise é uma experiência dialé-
tica, e essa noção deve prevalecer quando se formula a questão da natureza 
da transferência”.

Uma das formas de pensar-se o drama humano é a constatação da vaci-
lação no sujeito, entre o fazer-se consistir corporalmente e a inconsistência 
existencial que tal empreitada revela, pelas marcas do desgaste inexorável 
promovido pelo tempo, impondo a finitude à existência. O corpo, nesse as-
pecto, desvela sua parcela de alteridade, em relação ao sujeito, naquilo que 
dele escapa ao controle e ao anseio humano de infinitude, tornando presen-
te sua caducidade. Como bem poetizou o filho de David, Salomão: 

Vaidades das vaidades, tudo é vaidade. Que provei-
to tira o homem de todo o trabalho com que se fa-
diga debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração 
vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, 
o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar 
e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção 
ao sul, gira para o norte, e girando e girando vai o 
vento em suas voltas. Todos os rios correm para 
o mar e, contudo, o mar nunca se enche: embora 
chegando ao fim de seu percurso, os rios continu-
am a correr. Todas as palavras estão gastas e nin-
guém pode mais falar. O olho não se sacia de ver, 
nem o ouvido se farta de ouvir [...] nada há de novo 
debaixo do sol! (Ecl 1,2-9).
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O fato de Salomão poetizar o tédio existencial permite-lhe sair do lugar co-
mum, da mera constatação de sua finitude, ao alcançar perenidade e trans-
cendência, diante do tempo, sob a forma de versos que se inscreveram na 
história. Eis um modo de transferência, a transmissão de um saber que lhe 
é próprio para um Outro, além de si mesmo. O homem sempre é provoca-
do a falar, a direcionar-se a um Outro, para que retorne sobre si mesmo a 
constatação de sua existência. Tal pressuposto parte do princípio que, no 
sujeito, inscrito pelo pulsional, portanto apartado de uma totalidade cor-
poral, há um inconsciente que se institui como “a soma dos efeitos da fala, 
sobre um sujeito, nesse nível que o sujeito se constitui pelos efeitos signifi-
cantes” (LACAN, 1998[1964a], p.122). O Outro, sob esse prisma, como lugar 
dos significantes, é o inconsciente, como discurso acessível somente pelas 
suas formações privilegiadas, quais sejam, os sonhos, os lapsos, os chistes e 
os sintomas. Ele opera como uma alteridade, instaurada pelo pacto da fala, 
onde esse Outro latente interpõe-se, na relação imaginária entre o sujeito e 
o outro, como seu semelhante (QUINET, 2012).

O sujeito, em seu momento de constituição mítico, é esse ser decalcado 
do todo, a partir do encontro contingente de um fragmento sonoro, em sin-
cronia com a variação de homeostase corporal, instituindo um selo sonoro 
que lhe confere a percepção de um dentro e fora, bem como, de um ser e 
não-ser. Pode-se supor um exemplo simples, como uma dor de barriga que 
acomete o bebê e um copo que cai no exato instante do evento, relativizando 
a invasão dolorosa, por um fragmento sonoro que oferece contorno e demar-
ca uma superfície alhures. Trata-se de uma marca distintiva, que inaugura a 
função significante, sem confundir-se com ele. A partir desse pressuposto, 
o equívoco se impõe, uma vez que a necessidade passa ser formulada pela 
ordem simbólica, o grito do bebê, seja de fome, de frio ou de dor, é acolhido 
pelo Outro da linguagem. 

A demanda emerge obliterando a necessidade, sem, contudo, saturá-la. 
Nesse sentido, “o desejo se esboça na margem em que a demanda se rasga 
da necessidade” (LACAN, 1998[1966], p.828). O objeto da necessidade, ou 
do instinto animal, é insubstituível e mantém uma relação unívoca, pois se 
mata a fome com comida e a sede com a bebida. Já o objeto da demanda, para 
o sujeito, é, primordialmente, o Outro, enquanto aquele que pode responder 
ao enigma do objeto de seu desejo, perdido desde sempre, pela incidência da 
linguagem que desnaturalizou seu corpo. 

A relação do sujeito com o Outro é um lugar onde se coloca a questão de 
sua existência, de sua sexualidade e de sua história. Nesse sentido, a deman-
da introduz uma dimensão onde a particularidade do objeto que responderia 
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à necessidade cai, instaurando o irrestrito dessa busca que, no entanto, não 
se cumpre. O Outro não constitui um universo completo, ele faz um corpo, 
mas não existe, pois, “[...] ele é composto pelos significantes da linguagem 
que formam um corpo cuja única materialidade é a materialidade sonora dos 
significantes (a própria imagem acústica das palavras e que, portanto, dis-
pensa seu significado)” (QUINET, 2012, p.30).  Desta forma, tem-se o Outro 
como alteridade, que engendra um corpo próprio, a demanda e também o 
desejo. Este último, como resultante da impossibilidade de esse mesmo Ou-
tro fornecer um significante último, como resposta às questões sobre a vida 
e a história do sujeito. Em última instância, trata-se de um Outro inconsis-
tente, faltoso, onde o desejo vai se alojar, na ânsia de recuperar uma suposta 
cota de gozo perdido.

À posição feminina, também está reservado esse lugar inconsistente, 
como lugar que se institui por aquilo que a linguagem não alcança, ou seja, o 
enigma do ser. O sujeito, na posição feminina, entretém-se com o mistério 
do fora-de-sentido. O traço de identificação, primordialmente, refere-se a 
uma identificação fálica ao pai, ou seja, como um significante que remeta a 
uma potência de ser. Nesse contexto, a posição feminina só pode ser refe-
renciada a uma identificação de pura falta, suscetível de ser alojado por um 
sintoma. À posição masculina, é reservada a esperança de ascender, pela via 
da metáfora, a essa função fálica, uma vez que pode localizar a pura falta, no 
Outro feminino, e trabalhar, no sentido de erigir nesse lugar, a garantia fálica, 
transformando a esperança em certeza, não menos vacilante.

O imaginário humano está permeado pelas infinitas possibilidades de 
simbolização do feminino: a bruxa, a dama do amor cortês, a histérica, a 
santa, enfim, em seus intermináveis matizes. Na posição feminina, também 
está presente a lógica fálica, mas não totalmente. Resta algo a ser ‘signifi-
cantizado’ o enigma, por excelência. Talvez por isso, o feminino jogue mais 
com o corpo, ele se revela mais sensível às alterações e transformações; de 
fato, joga com a plasticidade que pode assumir, diante da virtualidade que 
o simbólico fornece. O significante, em sua função criadora, indica que os 
limites impostos pela linguagem não se colocam “[...] como obstáculos à 
feminilidade, mas, ao contrário, como as condições para toda feminilidade 
possível” (ANDRÉ, 1998, p.28).

São João da Cruz naturalizou o feminino em seu Cântico espiritual, esva-
ziando-o de qualquer aspecto de mistério gozoso, que tão claramente nota-

-se noutros lugares, nos quais se expressam os temas sobre o feminino. Em 
seu Cântico espiritual, o Esposo é quem fala na canção 34, diz o místico. Ao 
mesmo tempo, ele faz uma comparação direta com uma estrofe do Cântico 
dos cânticos, na qual também o Amado se dirige à amada:
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Como és bela, minha amada,
como és bela!...

teus olhos escondidos sob o véu.
Teu cabelo...um rebanho de cabras
ondulado pelas faldas do Galaad5.

Na estrofe 34 do Cântico espiritual, o Esposo diz, em referência à amada:

Eis que a branca pombinha
à arca com o ramo voltou;

e a singela avezinha
àquele que ela amou

Entre as verdes ribeiras encontrou6

A amada do Cântico dos Cânticos é descrita como misteriosa, sua beleza in-
sinua-se sob o véu e seus cabelos indicam jovialidade, ao fazer referências 
indiretas a sua fertilidade. Já, no Cântico espiritual, as descrições em relação 
à esposa são da mesma natureza de uma pomba, “pela brancura e pureza 
[...] por causa da simplicidade e mansidão de sua índole [...] a pomba não é 
somente simples, mansa, e sem fel, mas também é de olhos claros e amoro-
sos” (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1988, p.780). O feminino, na pena de São João da 
Cruz, torna-se um lugar esvaziado de qualquer tom sensual e instigante na 
figura da amada, tornando-se opaco. Ele transpõe a questão do enigma, que 
o feminino encarna, para os elementos da natureza, acolhendo e entretendo-

-se, de uma maneira diferente, com o mistério. Esse fato seria um efeito ou 
causa de seu ímpeto místico?

O Outro inconsistente da Psicanálise e o Outro impossível, na mística, 
guardam correlação, naquilo que se revelam como uma constatação humana. 
É o que se percebe, já que,  ainda que por vias diferentes, alcançam um mes-
mo ponto. No campo da mística, porém, há toda uma estratégia que sustenta 
essa inconsistência, ao supor que o encontro com o Outro só se daria após a 
morte. A partir daí, todo um repertório de ações e pensamentos é engendra-
do para a manutenção desse vazio. O amor cortês, em seu contexto, aproxi-

5 Ct 4,1. A expressão faldas de Galaad, segundo I.L. Stadelmann (1993, p.109) é uma referência ao sopé 
de um monte da região de Galaad, situada ao leste do Jordão e conhecida por suas pastagens férteis.

6  CE (B) 34ª estrofe (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.104-105). Tradução livre do original: La blanca 
palomica / al arca com el ramo se há tornado; / y y ala tortolica / al sócio deseado / em lasriberas verdes 
há hallado.
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ma-se de semelhantes estratégias, em relação ao encontro impossível com 
o Outro, no caso, o Outro sexo encarnado na figura feminina. Assim como a 
mística tem como premissa o encontro somente na outra vida, o amor cortês 

“[...] é uma maneira inteiramente refinada de suprir a ausência da relação 
sexual, fingindo que somos nós que lhe pomos obstáculos” (LACAN, 1985 
[1972-1973], p.94).

No contexto da arte, da religião e mesmo da ciência, há um modo pecu-
liar de o sujeito lidar com a sua falta fundamental, para além de qualquer for-
ma de relação com o objeto privilegiado de seu sintoma. O impulso à criação, 
presente nestas áreas, eleva o objeto a condição de um total esvaziamento 
(LACAN, 1997[1959-60]), conferindo à pulsão uma busca de satisfação dife-
rente de seu alvo, para além do gozo fálico. Pode-se dizer que a satisfação, 
nesse contexto, é manter em suspense a questão do objeto do desejo, cujos 
modos de compor esse mesmo suspense, possuem estratégias diferenciadas, 
no campo da arte, da religião e da ciência. O efeito gerado por tal iniciativa, 
posiciona o sujeito de tal modo, que ele exerce a função de mediador entre 
o real e o significante, capaz de engendrar um horizonte estético, diante da 
impossibilidade de satisfação plena. Trata-se de um engodo eficaz, até certo 
ponto, para opacificar a alteridade, naturalizando-a, sob as formas que o su-
jeito pode criar a partir daí.

Lacan (1997[1959-1960]) privilegiou esses três campos, onde a instau-
ração do vazio é determinante: a arte, que se caracteriza por um certo modo 
de organização, em torno desse vazio; a religião, que reverencia o vazio; e, 
por fim, o discurso científico, que rejeita a presença desse vazio, em prol de 
um ideal de saber absoluto, como a promessa de cura, por exemplo, de de-
terminadas doenças. Neste último, a rejeição que o discurso científico opera 
sobre o vazio produz o efeito de retorno desse mesmo vazio, sob forma de 
um novo enigma a ser desvendado. Cabe ressaltar que, no âmbito da mística, 
propriamente dos místicos, as particularidades, com que cada um traça seu 
percurso, revelam diferenças. Considera-se, na experiência mística de São 
João da Cruz, uma dupla dimensão, tanto em seu aspecto eminentemente 
religioso, naquilo que ele reverencia o vazio, quanto no modo peculiar de tal 
reverência, ao circunscrevê-la, por meio da criação poética, como o cume da 
experiência dessa relação indizível e inebriante.

A princípio, na lógica mística, a ideia do divino emerge como alteridade 
absoluta, como consistência inquestionável do Outro. Conforme a explana-
ção de frei Maria-Eugênio do Menino Jesus (2015, p.415), Deus concede dons 
e os imprime nas almas; põe em movimento os atos de suas criaturas. É a 
causa por excelência dos dizeres e ações humanas, especialmente daqueles 
que conduzem os sujeitos pelas veredas da união mística. De forma poética, 
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ele diz: “os dons são para a alma o que a vela é para o barco que o esforço do 
remador faz avançar a custo. Chega o sopro da brisa favorável que infla a vela 
e o barco navega rapidamente para seu destino, mesmo que cesse o esforço 
do remador”.

São João da Cruz expressou sua experiência, na busca de Deus, por meio 
de uma linguagem simbólica e poética. Ao mesmo tempo, apontou para a 
condição humana, em seu limite na possibilidade de apreensão dessa mesma 
causa. Isso não o impediu de se sustentar e se manter nessa condição, qual 
seja, circundando o inefável, pela via de um embelezamento poético. O poe-
ma Chama viva de amor, em seus comentários, foi um esforço a mais do santo, 
em expressar sua experiência mística rumo à palavra. Considerado como o 
tratado mais elevado de São João da Cruz (1988, p.930), também foi aquele 
que ele interrompeu, bruscamente, antes do fim de sua exposição, restando 
apenas os versos como testemunha. Em relação à última estrofe, nesse aspi-
rar gostoso/de bens e glória cheio/quão delicadamente me enamoras, o místico 
declarou: “[...] em tal aspiração, cheia de bens e glória, e de delicado amor 
de Deus para a alma, não quisera eu falar, nem mesmo o desejo porque vejo 
claro que não tenho termos com o que saiba exprimir”. 

Considerada como a última grande obra do poeta místico, Chama viva 
de amor apresenta-se como uma continuação do Cântico espiritual. Embora a 
consumação do matrimônio espiritual já tenha sido alcançada, como exposto 
no Cântico, ele é um termo, um cume que não se pode ultrapassar nessa vida. 
São João da Cruz, por vezes, suspendia suas descrições das inefáveis riquezas 
alcançadas por sua alma e dizia que “[...] tudo isso não é vida eterna, mas 
apenas penumbra e imperfeição em comparação com a meta desejada que 
é a visão face a face”. (FREI MARIA-EUGÊNIO DO MENINO JESUS, OCD, 
2015, p.1265-66 - grifo nosso). O místico manteve, até o último ano de sua 
vida, o exercício de retornar aos seus textos poéticos e seus comentários, seja 
declamando os primeiros, ou, então, enriquecendo o conteúdo dos segundos.

Segundo Georges Morel (1961, v.2, p.347), uma frase do poema Chama 
viva de amor, condensa a estrutura do movimento místico, que desvela o ser 
humano em sua essência. Eis em que consiste, explica São João da Cruz, a 
delícia suprema do homem: “[...] conhecer as criaturas por Deus, e não a 
Deus pelas criaturas; isto é, conhecer os efeitos pela causa, e não a causa 
pelos efeitos, o que seria conhecimento secundário, enquanto o primeiro é 
essencial” (Ch. 4,5). Dois tipos de manifestação do absoluto são anunciados 
nesse texto: um é dito essencial, outro secundário. Buscar Deus, a partir de 
seus efeitos, é, segundo Morel (1961), ater-se aos fenômenos ilusórios de sua 
manifestação, que, por serem secundários, apenas podem ser reconhecidos 
como investidos por um processo mais vasto e profundo, cujo estilo é outro. 
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O domínio da realidade, propriamente místico, pressupõe a destruição desse 
aspecto imaginário do fenômeno e não do fenômeno em sua essência7, con-
duzindo a um esvaziamento do sentido. 

A partir desse argumento, entende-se a causa como transcendente aos 
seus efeitos, ou seja, os efeitos podem ser manifestações incipientes do ab-
soluto, mas não atingem a sua essência. O que conduz à essência da ma-
nifestação do absoluto é a constatação de que não há experiência possível 
do transcendente, sem levar em conta a realidade finita. Trata-se de uma 
contradição, pois, como se pode transcender a condição finita, a partir dos 
recursos por ela mesma oferecidos? Morel (1961) responde a esse questio-
namento, pela formulação do que ele chamou de uma admissão eficaz, de tal 
contradição, pela via da experiência radical, permitindo o acesso à origem, à 
ideia de causa.

 Em uma leitura psicanalítica, admissão do contraditório só encontra 
uma eficácia possível ao ser formulado em termos do inefável. Nesse senti-
do, o inefável seria a resultante da experimentação mística do absoluto, em 
seu caráter paradoxal, qual seja, um fato extraordinário, fora do comum e, ao 
mesmo tempo, silencioso. Nesse vazio de palavras, abre-se em potência a pos-
sibilidade de transcendência8 do natural. O silêncio contém todas as palavras.

A poesia de São João da Cruz revela essa marca, pelo eco produzido 
nos “entre-ditos” de seus versos, naquilo que o sentido escapa, produzindo 
deleite e mistério, simultaneamente. A transcendência possível, nesse con-
texto, revela-se pela derrisão a um Outro gozo consistente que, no extremo, 
arrastaria o sujeito a uma existência vivida no limite corporal. O gozo, nesse 
caso, consistiria em extrair o máximo da consistência do corpo, levando-

-o à exaustão, como em alguns estilos místicos já citados anteriormente. O 

7  O autor traz, no bojo de suas argumentações, ideias presentes em Aristóteles e São Tomás de Aqui-
no. Deixar-se-á, apenas como nota, sem a pretensão de abarcar temas tão densos, o que acarretaria 
um segundo trabalho, a seguinte formulação: “na Metafísica, Aristóteles distinguiu quatro causas: a 
formal ou essencial, a eficiente, a final (para que é feita a coisa) e a material (de que é feita a coisa). 
Dessa classificação, pode-se inferir que Aristóteles pensa a natureza a partir da arte, porque haveria 
uma primeira referência estética. O exemplo privilegiado é o do escultor, que, a partir de um bloco 
informe de material, dá existência à escultura, imprimindo na matéria uma forma. A causa final, que 
o espectador só descobre no final da operação, deve ser concebida como estando presente para 
o escultor desde o início. Mas isso implica pensar também que, para Aristóteles, a causa não está 
separada do sujeito” (GUELLER, A.S. A necessidade do acidente: Lacan e a questão do trauma. 
Texto elaborado a partir de palestra proferida na Sociedade Brasileira de Psicanálise, em 22 de 
junho de 2005. Publicado no livro Trauma psíquico. Uma leitura Psicanalítica e filosófica da cultura 
moderna. França, Maria Olympia, et al. (Organizadores). São Paulo: SBPSP, 2005, p.177-199). 

8  Adota-se, neste trabalho, o sentido de transcender como aquilo que pode ser usado do fazer huma-
no, para além de seu aspecto ordinário.
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corpo fornece a materialidade para o Outro, em outros termos, tenta-se in-
corporar esse Outro de modo maciço. A tentativa de domínio do corpo, de 
alheamento diante dos limites que ele impõe, promove, por um lado, a ilusão 
ao sujeito de uma perspectiva gozosa; de outro, torna o corpo mais denso, 
mais trabalhoso, aprisionando o sujeito, ainda mais, no limite dele mesmo. 
Para a Psicanálise, o Outro não existe, não possui consistência, senão sob 
forma de suposição, que se instaura no momento extático mítico, onde um 
fragmento sonoro conjuga-se com a variação de homeostase corporal, em 
um momento primordial, onde o ser é decalcado de um todo, pela via de um 
traço significante inaugural.

Alain Didier-Weill (1997) expôs, de maneira elegante, o tema, ao formu-
lar a hipótese de uma condição do recém-nascido, como um real primordial 
do organismo. Nos momentos iniciais, existiria um caos, cuja a voz materna 
tornar-se-ia capaz de transmitir um puro ritmo, uma escansão, retirando o pe-
queno infans do estado de inércia e intemporalidade, ao inaugurar uma dimen-
são nova de tempo e movimento possíveis.  Trata-se de um traço simbólico 
inaugural no real orgânico, sem a mediação do imaginário, ou sentido possível, 
antes, um traço unário que se estabelece e permite a abertura à significância.

São João da Cruz realizou um movimento diferente, menos ocupado 
com as manifestações corporais, tratando o inefável de sua experiência pela 
via poética. Ele circunscreveu, de modo elegante, o inefável, pela via da fé, ao 
postular que: “a fé não é ciência que se possa adquirir pelos sentidos, mas só 
aquiescência da alma ao que lhe entra pelo ouvido” (II S, 3,3). Pode-se dizer 
que, para o místico, transcender é usar de modo sutil as condições corporais, 
desocupando o corpo.

5.  DESOCUPAÇÃO DO CORPO E OCUPAÇÃO DA ALMA:  
O INEFÁVEL COMO OBJETO 

São João da Cruz soube engendrar um corpo para sua alma, um corpo fei-
to de poesia que lhe deu leveza, para melhor lançar-se na constatação de 
um saber sem fundo. Quanto ao João de Yepes de carne e osso, pode-se di-
zer que também alcançou uma dimensão transcendental assim como em 
sua escrita. Seus restos mortais, bem como suas roupas e suas ataduras, 
transformaram-se em relíquias, materializando “o triunfo sobre a morte e 
da consequente participação na realidade divina” (NUNES JUNIOR, 2013, 
p.9). O que é a relíquia senão o objeto paradoxal, ao presentificar a corrup-
tibilidade do corpo e, ao mesmo tempo, a possibilidade de transcender, sob 
forma de um corpo glorioso.

O extraordinário da poesia é a possibilidade de estabelecer-se uma rela-
ção não convencional, entre o significante e seu significado, ou seja, entre a 
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imagem acústica da palavra e seu sentido. Do ponto de vista literário, a for-
ma poética possui duas dimensões: por um lado, a representação conceitual, 
particularíssima, utilizada pelo poeta, ou seja, seus símbolos e, de outro, um 
complexo de elementos fonéticos, que tendem a estabelecer relações pouco 
convencionais entre significante e significado. São considerados elementos 
fonéticos o acento rítmico, os fonemas, as palavras, os versos e as estrofes. Os 
elementos fonéticos, assim descritos, são compreendidos como segmentos 
que se diferenciam pela maior ou menor extensão dentro do poema, impri-
mindo-lhe temporalidade, mais breve ou longa conforme sua estrutura. Deste 
modo, tem-se: um segmento brevíssimo, quase um ponto, representando o 
fonema; algo maior, representaria a palavra e, segmentos cada vez maiores, 
seriam os versos, as estrofes e, por fim o poema inteiro (ALONSO, 1966).

Um fragmento sonoro pronunciado pelo homem é uma sinfonia, pois 
uma simples vogal é um fenômeno complexo. Ele é composto de um som 
básico, as vibrações das cordas vocais da laringe e toda uma série de harmo-
nias que se pode alcançar, utilizando as caixas de ressonâncias presentes no 
corpo, como, os pulmões, a faringe, as cavidades nasais, a boca e os ossos 
da cabeça. A poesia faz corpo, ou melhor dizendo, ela possui um corpo que 
lhe é próprio, um corpo erigido a partir dos fragmentos sonoros, em suas 
complexas relações com as caixas de ressonância corporal, condicionando-

-se mutuamente. No poema, nada está inerte, mesmo as partes neutras dos 
versos demonstram sua vitalidade, sua atividade, no sentido da tentativa de 
um aparente apagamento. As relações assim travadas, no corpo da criação 
poética, são infinitas em seus efeitos, impossíveis de serem apreendidos em 
sua totalidade, indicando o caráter transcendental da abertura à significân-
cia que ela promove. “Que agitação, que ruído transbordante nas entranhas 
do poema!” (1966, p.49-50).

O grande valor de uma criação humana é a possibilidade que ela fornece, 
no sentido de se apreciar a arte pelos seus efeitos. O trato que o artista for-
nece ao vazio que sustenta, em sua obra, abre uma fresta para o espectador, o 
ouvinte ou o observador, incitando-o a colocar algo de seu, como uma inter-
pretação pessoalíssima, fazendo reverberar seu desejo próprio, no horizonte 
de uma possibilidade de significância que cada obra insinua.

O sujeito sofre, fundamentalmente, de não se sentir confortável em seu 
corpo, ele “não é o senhor de sua própria casa” (FREUD, 1996[1917], p.153). 
Esse mal-estar é inerente ao fato de o homem ter um corpo desnaturalizado, 
fruto dos efeitos da linguagem, que advém de um Outro, absolutamente, in-
tangível e enigmático. Há uma disjunção entre o sujeito e seu corpo, sendo 
que este último é sentido como uma espécie de entidade exterior da qual o su-
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jeito se sente, em grande medida, separado. A tentativa de apreensão do corpo, 
pelo sujeito, revela duas dimensões concernentes ao Outro: por um lado, o 
corpo como lugar erigido pela linguagem, ou seja, o corpo existe como demar-
cável como ser de significância; de outro, os limites que tal demarcação impõe 
pelos efeitos da própria linguagem. Não é possível atingir-se uma completude 
de ser, o sujeito não se torna corpo, ele apenas, tem um corpo, parcializado 
e inconsistente. É no nível corporal que o sujeito visa dar consistência a esse 
Outro, inominável, para além daquilo que a linguagem alcançou nomear. Em 
outros termos, “[...] o corpo real subsiste, de certo, mas devemos render-nos 
à evidência: não estamos verdadeiramente dentro” (ANDRÉ, 1998, p.236).

O sujeito tenta habitar, a todo custo, esse corpo, ou seja, atingir o (cor-
po) do Outro. É nessa dupla dimensão, concernente ao Outro, que se revela 
a disjunção entre o Outro do desejo, pela via da significância do ser, e o Ou-
tro do gozo, que não existe. O que a Psicanálise, ao longo de anos, constatou, 
como indicou Lacan é:

Não há outro bem senão o que pode servir para pa-
gar o preço ao acesso ao desejo – na medida em que 
esse desejo, nós o definimos alhures como a meto-
nímia de nosso ser. O arroio onde se situa o desejo 
não é apenas a modulação da cadeia significante, 
mas o que corre por baixo, que é propriamente o 
que somos, e também o que não somos, nosso ser 
e nosso não-ser – o que no ato é significado, passa 
de um significante ao outro na cadeia, sob todas 
significações (LACAN, 1997 [1959-60], p.385).

Em outros termos, o sujeito tem que consentir na perda de sua cota de gozo, 
para que algo do desejo possa advir como pretensão de sua retomada, para 
sempre adiada. A função do analista pode ser aproximada ao que determi-
nadas obras artísticas suscitam. A função de um lugar vazio, que não tem 
nada a ensinar, a fazer consistir, senão uma abertura à possibilidade de que o 
sujeito consiga sustentar o traço de seu pacto inaugural com a palavra, que o 
fez entrar no jogo da existência, pela via da criação. Ao traço inaugural, não 
é possível ultrapassar. Ele está posto como a borda que inaugura e demarca 
uma diferença entre o sujeito e o Outro. Isto não impede, entretanto, que 
o sujeito a ele recorra, quando tudo mais falha, quando os sentidos todos 
não acodem mais, para que uma aliança com o mundo possa ser renovada.  
Deparar-se com o inefável do objeto nem sempre é o fim, pode ser apenas 
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um belo recomeço. A emergência do silêncio ou do grito de horror, diante de 
um evento devastador, ou mesmo, em relação à própria morte, desvela o mo-
mento de um trauma. O sujeito é arrebatado a uma condição que nenhum 
sentido pode ser estabelecido prontamente. O grito ou o silêncio equivalem 
a um testemunho da presença maciça de um vazio aterrador, onde o não-ser 
insinua-se, ao perderem-se as palavras e, com elas, a sustentação literal de um 
corpo. O Outro esvanece. Diante do trauma, o sujeito encontra-se em um 
momento de destituição subjetiva.

O silêncio remete à solidão, ao desamparo, ao sem-sentido; no entanto, 
em última instância, ninguém está só, há sempre a suposição de um Outro. A 
linguagem antecede o sujeito. Ela lhe permite engendrar a voz como objeto 
a ser dirigido ao Outro, como possibilidade de significação que o organize, 
o apazigue ou, mesmo, o torne um poeta ou um cantor. Se, por um lado, o 
Outro é inconsistente, a manutenção de sua suposição, sob a forma de uma 
invenção, assegura uma cota sutil de gozo, como o uso das cordas vocais, 
por exemplo, capaz de fazer um canto, ou uma poesia. Como bem definiu 
Didier-Weill (2014, p.14), “[...] a invocação se dirige a um Outro que só está 
presente como porvir. A pulsão invocante é, portanto, transferência no tem-
po”. Um caso clínico, muito peculiar, ilustra bem o caráter aplicável de tal 
concepção teórica, no âmbito da clínica.

Um menino, de 9 anos, foi encaminhado para atendimento com o seguin-
te quadro: apresentava um comportamento regressivo e dependente, tendo 
saído das fraldas recentemente; ele fazia uso da mamadeira e emitia apenas 
algumas palavras incompreensíveis e prontamente traduzidas pela mãe. Não 
foi constatado nenhum problema neurológico, fonoaudiológico, ou orgânico, 
que justificasse tal situação. Os primeiros atendimentos foram difíceis, ele 
se recusava a entrar na sala, ficava recolhido no canto e falava palavras qua-
se incompreensíveis. Algo chamava a atenção, no entanto: ele compreendia 
perfeitamente o que lhe diziam. Neste caso, a formulação de Lacan de que a 
linguagem não é assimilada, mas incorporada pelo sujeito, tem seu pleno fun-
damento: ele compreendia a fala, a linguagem, mas não a tomava como sua 
também, salvo a sonoridade nela presente. Assim, dentre outras intervenções, 
eram-lhe repetidos seus próprios vocábulos, fatos estes que não lhe passa-
vam despercebidos, pois ele tentava corrigi-los, repreendendo a analista, pela 
incorreção na pronúncia. O fato de fazer ressoar, a ele mesmo, sua precária 
linguagem produziu efeitos. Após um ano, ele começou a expressar-se um 
pouco melhor e desvencilhou-se de um comportamento regredido.

Posteriormente, o menino mudou-se para uma cidade do interior, oca-
sionando visitas esporádicas da analista para acompanhar os desdobramen-
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tos de seu paciente na nova escola. Em uma destas visitas, a analista cami-
nhava com ele pela cidade, pois não havia disponibilidade de um local para 
atendimento, e ele apresentou todos os lugares que gostava de ir, o colégio 
que queria estudar e assinou seu nome no livro de visitas do museu. Claro 
que há uma precariedade psíquica de fundo, refletida em sua fala e impossí-
vel de ser contornada. A maneira como ele emergiu, no entanto, desde que 
o seu balbuciar confuso, foi considerada em sua materialidade sonora, pro-
moveu uma possibilidade de ser para esse menino. Ao final dos atendimen-
tos, ele expressou um desejo, olhando para a foto da antiga estação de trem, 
exposta no museu de sua cidade: “quero ser maquinista”. Em um certo sen-
tido, ele se tornou um maquinista, por meio de sua maquinação linguageira, 
acolhida em análise. Ele seguiu maquinando seus anseios.

Tudo se passa como se a sonoridade fosse um resto irredutível, ou mesmo 
vital, passível de ser tomado como uma marca, e não apenas como um rebo-
talho da falta de sentido. Assim, pode-se supor que o poeta viabilizaria a cons-
trução de uma trama nova, original, justamente por jogar com as assonâncias, 
as sonoridades, abrindo a possibilidade, por meio da poesia, à relatividade do 
sentido, para além, de qualquer dado. Como bem descreveu Adélia Bezerra de 
Menezes (1991, pp.17-18), ao referir-se ao poeta como: “[...] aquele ser a quem 
é dado, mais do que aos outros, o poder de manifestar a vida dos afetos; é 
como se ele tivesse uma maior possibilidade de contato com o inconsciente”.

Nesse sentido, o analista deve calar-se, silenciar, diante das tentativas 
gozosas do sujeito de dar consistência ao Outro, por meio da proliferação de 
sentidos da narração corrida de sua novela pessoal. Ele deve deixar ressoar 
os ditos do paciente, em seus restos preciosos, na aposta que possa advir 
uma invenção, a partir dai, que lhe seja própria e o sustente na existência 
de maneira mais leve e sutil, diante do esvaziamento da demanda infinita de 
gozo do Outro. Tal perspectiva permite elegantizar a existência, servindo-se 
dela, do modo possível, no tempo que lhe cabe e que não se sabe como e 
quando termina.

A manutenção da suposição do Outro, de modo sutil, passa pelo uso 
mínimo do corpo expresso nas cordas vocais, na caixa torácica… e em um 
ouvido para ouvir.
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