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RESUMO 

 

 

A pesquisa aborda a obra poética de São João da Cruz e realiza uma interlocução com o conceito 

psicanalítico de pulsão invocante. Buscou-se bibliografias especializadas 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 estética 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 momento de forte angústia e desamparo, bem 

como, a dimensão que assumiu sua arte, compõem uma perspectiva interessante para a reflexão 

no âmbito da clínica psicanalítica. Busca-se averiguar, a partir do exposto, se o recurso estético, 

utilizado por São João da Cruz, privilegiando a sonoridade em seus versos e, ao mesmo tempo, 

a manutenção do caráter enigmático de sua experiência, revela-se como um recurso que 

permitiu-lhe recriar um modo novo de estar e se relacionar com sua existência. Tal interlocução, 

propicia um campo fértil para reflexão da clínica psicanalítica.  

 

 

Palavras-chaves: São João da Cruz; Mística; Poesia; Psicanalise; Pulsão invocante. 
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ABSTRACT 

 

 

The research approaches the poetic work of St John of the Cross and performs an interlocution 

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 

bibliographical 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 expressed 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, compose an interesting perspective for reflection within the psychoanalytic clinic. It is 

sought to investigate, by this study, if the aesthetic resource, used by St John of the Cross, 

privileging the sonority in its verses and, at the same time, maintaining the enigmatic character 

of its experience, reveals itself as a resource that allowed him to recreate a new way of being 

and relating to his existence. Such interlocution provides a fertile field for reflection on 

psychoanalytic practice. 

 

 

Keywords: St John of the Cross; Mystical; Poetry; Psychoanalysis; Invoking drive. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A experiência mística revela uma dimensão particularizada entre o sujeito e a religião, 

em sua busca de união com Deus. Tal fato, é fonte de uma inquietação constante na 

subjetividade humana e instigadora da busca de sentido desta mesma experiência. São João da 

Cruz, revela-se como uma forma de estetização da experiência mística do santo. Tal fato, 

conduz à hipótese da promoção de abertura para uma dimensão nova da experiência subjetiva, 

pela via poética, capaz de recriar um modo peculiar de estar e se relacionar com a própria 

existência. São João da Cruz imprimiu sonoridade a sua experiência do inefável.  

Freud, em O futuro de uma ilusão, propõe que o estudo do campo religioso pode ser 

profícuo para o saber psicanalítico. O autor afirmava que há uma força de influência, 

incontestável, da religião sobre a humanidade, a despeito das diferentes formas em que possa 

ser conduzida, em diferentes culturas e, em diferentes épocas: “devemos perguntar onde reside 

a força interior dessas doutrinas e a que devem sua eficácia, independente, como é, do 

reconhecimento da razão” (Freud, 1996 [1927], p. 38). Mais adiante, ele formulou que as ideias 

religiosas têm uma origem psíquica fundada no desejo do homem em exorcizar os terrores da 

natureza e reconciliar-se com o destino cruel dele, demonstrado pela morte. (Freud, 1996 

[1927]).  

Em Achados, ideias, problemas, de 1938, Freud considerou o misticismo como uma 

obscura autopercepção do reino exterior ao eu, podendo-se inferir daí que, a experiência mística 

seria uma confusa percepção das forças pulsionais inconscientes que estariam além do limite 

do eu. Neste sentido, alguns psicanalistas consideraram esse alargamento do eu como uma 

regressão narcísica aos estágios primitivos da atividade mental, gerador de um estado prazeroso 

e nirvânico, ao mesmo tempo, patológico e desagregador. Tal concepção, no decorrer do 

desenvolvimento da teoria psicanalítica, foi se relativizando; as caracterizações dos estados 

místicos tornaram-se mais complexas e passíveis de serem reconhecidas como uma modalidade 

de expressão subjetiva, não necessariamente definida como patológica (NUNES JUNIOR, 

2015, p.108). 

Embora Freud tenha atribuído um caráter obscurantista ao campo religioso, ele 

também indicou a força de sua influência na subjetividade humana ao afirmar: “nenhuma 

menção se fez ainda do que talvez constitua o item mais importante do inventário psíquico de 
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uma civilização, item este que consiste, no sentido mais amplo, em suas ideias religiosas” (1996 

[1927], p.23).  

A releitura da obra freudiana, efetuada pelo psicanalista Jacques Lacan, trouxe novas 

contribuições ao pensamento psicanalítico e algumas inovações, como, por exemplo, 

considerações inéditas sobre a expressão da experiência mística. Lacan, em seu seminário III 

intitulado As psicoses, realizou uma clara distinção entre a produção escrita de um psicótico, 

no caso Schreber, extensamente trabalhado por Freud, e a produção poética de São João da 

Cruz. Ele afirmava que, ao contrário do escrito de Schreber, cuja escrita era, absolutamente, 

objetivada, o místico-poeta por meio de sua produção, introduziu uma dimensão nova da 

experiência. A poesia, enquanto criação, revela um sujeito que assume um novo modo de 

relação simbólica com o mundo. Tal constatação “faz com que não possamos duvidar da 

autenticidade da experiência de São João da Cruz” (LACAN, 1985 [1955-1956], p. 94). É a 

busca de um entendimento desta originalidade na produção poética de São João da Cruz, que 

norteou esse trabalho de pesquisa, a fim de contribuir para reflexão da clínica psicanalítica. 

Na perspectiva psicanalítica, Lacan colocou em cena novamente, a questão da 

interpretação e seus limites para tudo dizer sobre o sintoma do sujeito em análise. Há um nó, 

um ponto obscuro, em que o sentido não alcança deslindar as causas da inquietação do sujeito 

frente ao seu sofrimento. A pulsão, em psicanálise, é compreendida como a moção que emerge 

na tentativa de fazer algo com este resto impossível de dizer, com aquilo que nenhum sentido 

dá conta. A pulsão invocante, tal como elaborada por Jacques Lacan, refere-se, entre outras 

coisas, a possibilidade de fazer consistir a materialidade sonora, engendrada em objeto voz, 

portanto, aberta à significância. Neste sentido, supõe-se a aproximação entre o conceito de 

pulsão invocante em psicanálise e, a dimensão estética presente na produção poética, de modo 

geral, e em São João da Cruz, de forma específica, como reveladora de uma sonoridade 

possível, diante do indizível da experiência. Tal interlocução, parece revelar uma tentativa de 

estetização, a partir de São João da Cruz, da inelutável inquietação humana frente a existência.   

A princípio, algumas indagações podem ser colocadas. A partir da expressividade 

poética de São João da Cruz, bem como, a repercussão de seus escritos nos meios literários, 

devocionais e sociais, poder-se-ia supor de fato algo original e, ao mesmo tempo, passível de 

promover o laço social? O que justificaria os acontecimentos da obra de São João da Cruz 

ressoarem de forma tão significativa? Quais as diferenças e aproximações entre a experiência 

mística e a experiência humana frente ao sofrimento e as possíveis contribuições que poderiam 

advir para reflexão no campo da experiência psicanalítica?  
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Dentro dessa perspectiva de pesquisa, efetua-se uma sondagem nas obras de São João 

da Cruz e na literatura especializada na obra e vida de São João da Cruz. Para o contexto 

histórico e biográfico mais detalhado do santo e da ordem a qual pertencia, são utilizados 

autores como: Eulogio Pacho, Crisógono de Jesus Sacramentado, Federico Ruiz, José de 

Velasco, entre outros. São utilizados também, como fonte primária, alguns testemunhos 

contidos nos processos de beatificação e canonização de São João da Cruz compilados na obra 

intitulada Obras de San Juan de la Cruz: processos de beatificacion y canonizacion realizada 

pela Biblioteca Mística Carmelitana. Para uma precisão dos conceitos presentes na história e 

doutrina cristã, utiliza-se como referência a obra intitulada Dictionnaire de Spiritualité: 

ascétique et mystique, com uma gama considerável de artigos elaborados por diversos autores 

no período que vai de 1935 até 1995, disponível por meio digital, organizado pela editora 

Beauchesne. 

Na parte da pesquisa que aborda temas sobre a teologia mística carmelita, o autor de 

referência é Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus, bem como, os dicionários específicos 

referentes às obras de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz e, ainda, a obra do filósofo e 

teólogo francês Georges Morel intitulada Le sens de l’ existence selon S. Jean de la Croix. Em 

relação aos aspectos estéticos e estilísticos literários, presentes na obra de São João da Cruz, 

destacam-se os seguintes autores:  Emilio Orozco Díaz, Dámaso Alonso e Carlos Bousoño, 

como principais. O eixo teórico psicanalítico apoia-se nas obras do criador da psicanálise 

Sigmund Freud e do psicanalista Jacques Lacan, juntamente com comentadores que versem 

sobre os temas mística e psicanálise.  

É possível encontrar diversas referências a trabalhos acadêmicos brasileiros que citam 

São João da Cruz, em particular, produções que fazem uma conexão com a literatura. O místico 

tornou-se um expoente não só no campo religioso, mas também, no literário. Como indicou 

Faustino Teixeira, há mais de 5 mil estudos publicados sobre São João da Cruz ao longo do 

século XX, em diversos países (FAUSTINO TEIXEIRA, 2006, p.99).  

Nas pesquisas efetuadas em fontes acadêmicas, não foi encontrado, até o momento, 

nenhum trabalho que verse sobre uma análise detalhada do Cântico espiritual de São João da 

Cruz em sua dimensão estética, qual seja, em sua sonoridade poética conectada com a 

perspectiva psicanalítica, a partir do conceito de pulsão invocante, elaborada por Jacques Lacan 

como, a possibilidade de abertura para uma nova dimensão da experiência.  

O campo místico propicia um rico material de investigação sobre as atividades vitais 

da psique humana como, o trabalhar, o comunicar-se, o amar e a obtenção de prazer que se 

manifestam e se desenvolvem na religiosidade humana (JACOB BELZEN, 2013, p. 328). Neste 
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sentido, busca-se uma articulação entre a originalidade da expressão poética de São João da 

Cruz e suas possíveis ressonâncias na reflexão psicanalítica.  

A lógica da construção do presente estudo segue uma perspectiva temática, no intuito 

de se apresentar com clareza o campo místico carmelita, com ênfase na figura de São João da 

Cruz, bem como, o campo teórico psicanalítico circunscrito pelos elementos que importam ao 

tema maior do trabalho e a consequente articulação entre ambos.  

No primeiro capítulo, são abordados os primeiros anos de vida de São João da Cruz, 

sua origem, seus percalços e seus primeiros contatos com o universo religioso, bem como, seu 

contexto familiar e cultural, no qual ele estava inserido. Não há uma sequência totalmente 

cronológica dos fatos, mas sim uma linha temporal que sofre a incidência de acontecimentos 

posteriores aos eventos relatados, enriquecendo-os em seus matizes. O encontro de São João da 

Cruz com Santa Teresa de Ávila é considerado em seus detalhes, pela importância que teve na 

trajetória de vida posterior do místico. Enfatiza-se fatos decorrentes de sua função de orientador 

espiritual e reformador da ordem carmelita, até a sua prisão no cárcere de Toledo. Esse fato 

adquiriu relevância especial por inaugurar uma nova fase na vida do santo como místico-poeta. 

Dentro do mesmo capítulo, aborda-se o texto bíblico Cântico dos cânticos, em sua descrição 

histórica, em seus aspectos de estrutura literária e o sentido interpretativo no contexto da mística 

cristã. Destaca-se os principais intérpretes do texto que contribuíram para o estabelecimento do 

Cântico dos cânticos como um eixo norteador da relação direta do homem com Deus, em suas 

vertentes especulativa e experiencial. Em seguida, faz-se uma exposição sobre as ressonâncias 

do texto bíblico, em conjunto com outra influência marcante, a do amor cortês, na mística 

medieval e suas consequentes influências e desdobramentos na mística espanhola, em especial, 

na figura de São João da Cruz. 

O início do segundo capítulo retoma a temática do amor cortês em maiores detalhes, 

com destaque para sua sonoridade e seus pontos de contato com a mística cristã. Em seguida, 

alguns aspectos peculiares da poesia e da mística carmelita são abordados, no intento de 

demonstrar como entrelaçam-se elementos poéticos, sonoros e amorosos nesse contexto, bem 

como, algumas características particulares da poesia de São João da Cruz.  

Nas obras de São João da Cruz e de Santa Teresa, a concepção do amor, na forma 

como foi abordada pelo cristianismo, teve um papel central nas elaborações dos santos sobre o 

simbolismo do desposório e matrimônio espiritual, aspecto profundamente desenvolvido na 

teologia mística carmelita. Desta forma, em continuação ao capítulo, aborda-se alguns pontos 

referentes ao sentido bíblico da expressão cristã Deo caritas est, bem como, o seu 

desenvolvimento dentro da doutrina e, em particular, na concepção do matrimônio espiritual, 
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tão utilizado pelos místicos de diversas épocas. Eles forneceram uma concretude ímpar a 

questão do amor, ao mesmo tempo, ao tomarem o casamento como metáfora da união mística, 

condensaram a ambiguidade presente nas relações amorosas. No último item desse capítulo, 

aborda-se tal ambiguidade, do ponto de vista psicanalítico, suas causas e seus efeitos e seus 

impasses, bem como, a apresentação de alguns elementos conceituais que contribuem para a 

articulação entre o campo da mística e o campo da psicanálise.   

O terceiro e último capítulo retoma, de forma breve, a biografia de São João da Cruz, 

introduz alguns detalhes específicos do período em que o místico esteve encarcerado e, as 

circunstâncias que determinaram o momento de virada em sua vida. Algumas particularidades 

dos escritos poéticos e doutrinários de São João da Cruz são abordados, especialmente aqueles 

relativos aos pontos de conjunção e disjunção em relação ao texto bíblico Cântico dos cânticos. 

Em seguida, destacam-se outras peculiaridades da poesia do místico, como a sua sonoridade e 

a circunscrição do inefável que ele realiza, estetizando sua experiência mística. Tais 

características, contribuem para a reflexão do conceito de pulsão invocante, um dos últimos 

formulados por Lacan e que guarda um profundo interesse, tanto teórico, quanto prático para a 

clínica psicanalítica. Duas ilustrações são fornecidas ao final do trabalho, uma extraída do filme 

Silêncio de 2016 e, outra, sob forma de fragmento de um caso clínico, na expectativa de 

aproximar o leitor da hipótese e resultados atingidos por essa pesquisa.  
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1. SÃO JOÃO DA CRUZ: DA BUSCA AMOROSA AO ENCANTAMENTO 

POÉTICO COM O CÂNTICO DOS CÂNTICOS 

 

 

¡ Apártalos, Amado, que voy de vuelo!1 

 

 

Homem de compleição frágil e discreta, São João da Cruz (1542-1591), místico 

carmelita do século XVI, legou ao universo católico e, também, a literatura espanhola um 

conjunto de poemas, prosas e escritos que marcaram o Século de Ouro espanhol, momento este 

de apogeu cultural na Espanha dos séculos XVI e XVII. A vida de São João da Cruz e suas 

produções passaram ao largo de qualquer reconhecimento ou destaque em sua época, salvo 

àqueles que conviveram de maneira muito próxima. A busca de São João da Cruz por uma “vida 

de intimidade com Deus” é a causa inspiradora, por excelência, do místico; ela encontra-se 

expressa em seus poemas e descrita metodologicamente em seus comentários em prosa, bem 

como determinante em sua posição e transmissão do exercício religioso. Os dados biográficos 

da vida de São João da Cruz são escassos, mesmo a data precisa de seu nascimento é incerta, 

contudo, seus escritos e o convívio com seus pares são sempre descritos no sentido do exercício 

continuo de uma existência mística. Tanto em sua vida como em seus textos, a impressão que 

com maior realce surge é de nos encontramos diante de um homem “entregue a Deus” (EDGAR 

PEERS, 1950, p.90).  

A intensidade e densidade de sua escrita contrastam com a aparente ruptilidade de sua 

figura, expressa por suas características de homem frágil fisicamente?   Parece que não, ao 

contrário, coadunam com sua perspectiva sobre a condição humana, ou seja, no homem a carne 

esta indissoluvelmente unida ao espirito, de tal forma que, há entre ambos uma espécie de trama. 

Este convívio entre a carne e o espirito, fortemente realçado pelo místico, não é pacífica e, a 

profunda divisão interior introduzida pelo “pecado” faz com que a carne e o espírito atuem 

dentro dele como forças antagônicas que lutam entre si (A. BALDEÓN- SANTIAGO, 2006, 

p.285): 

 

 

 

                                                           
1 13ª canção do Cântico espiritual.  
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Ó miséria imensa de nossa natureza aqui na terra! Aquilo que a alma deseja 

com mais veemência, sendo ela vida mais abundante, – a comunicação e 

conhecimento de seu amado, – quando lhe é concedido, não o pode receber 

sem que lhe custe quase a vida [...]. Por vezes é tão grande o tormento sentido 

pela alma em semelhantes visitas de arroubamentos que não há outro que 

cause tão forte desconjuntamento dos ossos, e ponha em tanto aperto a 

natureza. [...]. Na verdade, assim o experimenta quem passa por isso; pois 

sente como se a alma fosse desprendida da carne, e desamparasse o corpo. O 

humano é elevado a comunicar-se com o Espírito Divino que a ele vem; logo 

forçosamente há de desamparar, de certo modo, a carne. Donde padece o 

corpo e, consequentemente, também a alma no mesmo corpo, pela unidade 

que têm ambos numa só pessoa. O grande tormento, pois, que sente a alma na 

ocasião de visitas dessa espécie, e o extremo pavor que causa essa 

comunicação por via sobrenatural, levam-na a dizer: Aparta-os, meu Amado 

(SÃO JOÃO DA CRUZ, 1988, pp.654-655).   

 

O itinerário que São João da Cruz escolheu para sua vida propiciou uma rica escrita e 

uma expressão do conflito humano no qual o corpo participa, fornecendo consistência 

testemunhal de seu percurso místico. No final de sua existência, em 1591, São João da Cruz 

encontrava-se novamente “encarcerado”, isolado e em silêncio. Nos meses, entre 1577 a 1578, 

nos quais ele ficou aprisionado, lhe serviram de inspiração para seus primeiros poemas e 

escritos que se seguiram nos treze anos subsequentes (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.17). Seu 

último ano de vida foi marcado pelo isolamento em uma comunidade remota e as cartas que 

produziu neste período demonstram não mais uma inspiração poética, e sim um testemunho de 

sua causa perseverante em representar seu sofrimento tal como a imagem da paixão de Cristo, 

enfatizando sua resignação, devoção e fé, apesar das dores atrozes oriundas das úlceras que 

haviam se estendido de sua perna a outras partes do corpo. Morre, na região de Andaluzia em 

dezembro de 1591, em consequência de sua doença aos 49 anos.  

 

 

1.1 Biografia opaca                                      

 

 Ya que era llegado el tiempo en que de 

nacer había...2 

 

Os detalhes sobre a infância e vida familiar de São João da Cruz são poucos, no 

entanto, alguns dados encontram-se consagrados na literatura sobre o místico. João de Yepes 

foi seu nome de batismo, nasceu no ano de 1542 em data incerta (24 de junho, ou dezembro) 

                                                           
2 Fragmento do 9º romance dos escritos Romances trinitários e cristológicos.  
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em Fontiveros na província de Ávila, Espanha (EULOGIO PACHO, 1997, pp. 12-13). 

Fontiveros, na época de São João da Cruz era uma pequena vila com cerca de cinco mil 

habitantes distante da capital Ávila uns 30 quilômetros. O sobrenome de origem do santo, 

Yepes, indica uma vila de mesmo nome situada na província de Toledo, região de origem de 

seu pai, Gonçalo de Yepes (CRISÓGONO, 1986, p. 23).  

Medina do Campo município próximo a Fontiveros, era um importante centro 

comercial no século XVI, para lá convergiam negociantes de todas as comarcas espanholas. 

Gonçalo de Yepes, órfão de pais, administrava os negócios dos tios, negociantes de sedas 

abastados e, realizava viagens frequentes para a região, não sem antes, realizar uma parada, a 

meio caminho de seu destino, em Fontiveros. Foi nesta pequena vila que Gonçalo conheceu 

Catarina Álvarez, jovem órfã, natural de Toledo e protegida por uma viúva, proprietária de um 

pequeno tear, no qual a moça também trabalhava. O jovem negociante enamora-se dela e, 

apesar das diferenças sociais casaram-se, por volta de 1529. A partir desse momento, Gonçalo 

é deserdado por seus parentes e vê-se obrigado a prestar pequenos serviços contábeis que, no 

entanto, não são suficientes para o sustento dos dois. Ele aprende o ofício de Catarina e, ambos 

residem e trabalham na casa da viúva até sua morte (CRISÓGONO, 1986, pp. 24-26).     

Em 1530 o casal muda-se para outro local, na mesma região e, no mesmo ano nasce o 

filho primogênito Francisco, o segundo filho, Luis, em data ignorada (entre 1531 e 1541) e, por 

fim, em 1542, nasce João. O ambiente, no qual São joão da Cruz passou sua infância é de 

extrema pobreza, trabalho árduo e pouca comida (1986, pp. 26-27). Interessante notar que, um 

fato tão doloroso, como a morte de Luis, irmão de São João da Cruz, não tenha dados precisos, 

nem das circunstâncias e nem da data, apenas supõe-se que tenha morrido, ainda criança, devido 

a má alimentação.  

Em 1545 morreu seu pai, a pobreza acentuou-se e a família deslocou-se para as regiões 

de Torrijos e Gálvez (Toledo) em busca de ajuda. Após algum tempo, eles regressaram à 

Fontiveros e Francisco permaneceu em Gálvez. Novas viagens foram feitas em busca de 

trabalho, finalmente em 1551 a família instalou-se em Medina del Campo, juntamente com 

Francisco e sua esposa, em busca de meios econômicos e formação. João de Yepes permaneceu 

nesta cidade até 1564 (EULOGIO PACHO, 1997, pp. 12-13). Nesse período ele iniciou seus 

estudos e trabalho, ingressando, em 1552, no colégio da Doutrina, ao mesmo tempo, sendo 

admitido no Hospital de La Concepción ou de las bubas, como mensageiro e para fazer 

pequenos serviços manuais. A partir de 1559, frequentou as aulas do Colégio Jesuíta, estudou 

latim, retórica e humanidades. Iniciou-se também em filosofia. Em 1563, aos 21 anos, João de 

Yepes ingressou no convento carmelitano de Santa Ana de Medina do Campo, adotando o 
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sobrenome religioso João de São Matias professou na Ordem de Carmem no ano seguinte, sem 

que se saiba a data precisa. De 1564 até 1567, ele frequentou a Universidade de Salamanca, 

residiu no colégio Santo André e, neste mesmo local, foi nomeado prefeito dos alunos. Em sua 

matrícula universitária consta o termo artista-filósofo, no verão de 1567 recebeu a ordenação 

sacerdotal e, pouco depois, regressou à Medina aonde rezou sua primeira missa (EULOGIO 

PACHO, 2006, pp. 845-846).  

Não há um consenso histórico sobre os motivos que levaram São João da Cruz a 

escolher o convento carmelitano para iniciar sua vida religiosa, ao mesmo tempo, não faltavam 

opções de outras ordens, ricas em tradição cultural e espiritual, presentes na cidade de Medina 

del Campo: Beneditinos, Agostinianos, Franciscanos, Jesuítas e outros (PEDRO PAULO DI 

BERNARDINO, 1993, p.19). O que levaria então, João de Yepes a escolher uma ordem com 

apenas três anos de fundação na cidade, poucos noviços e de estrutura precária na cidade? O 

historiador Jerônimo de São José, por exemplo, cita um fato peculiar, na vida do santo:  

 

Um dia estava o jovem orando muito devotamente e com muito fervor, como 

costumava e pedia com ansiedade ao Senhor que o encaminhasse para o estado 

de vida que fosse mais de seu agrado... O Senhor ouviu sua oração e ... 

consolou o seu servo respondendo aos seus desejos com este oráculo divino: 

Servir-me-ás (lhe disse) numa religião cuja perfeição antiga ajudarás a 

reformar (CRISÓGONO, 1986, nt.14). 

 

Outra história circulava, a respeito da escolha do santo. Certo dia, deparou-se João de 

Yepes com um monge carmelita na rua sem o capuz branco e exclamou: “é aqui onde tenho 

que ser frade e reformar essa Ordem” (1986, pp.59-60). A escolha de São João da Cruz na 

época, surpreendeu a muitos, em particular, ao seu protetor D. Alonso Álvarez de Toledo, que 

já lhe havia proposto a sua ordenação e oferecido o posto de capelão do Hospital da bubas, em 

reconhecimento ao seu valoroso trabalho (1986, pp.57-58). O espírito contemplativo e a 

piedade mariana, elementos presentes desde a fundação da Ordem Carmelita, aparecem como 

os argumentos mais claros da escolha de São João da Cruz (FEDERICO RUIZ, 1986, p.16). 

Frente ao exposto, como explicar o fato de quatro anos mais tarde, o frei João de São Matias 

manifestaria o desejo de abandonar o Carmelo e ingressar na Cartuxa? Tal desejo, não se 

concretizará e, um encontro providencial marcará o seu destino, como será visto adiante.  

 

Que bien sé yo la fonte que mana y corre3 

                                                           
3 Poesia: Cantar de la alma que se huelga de conocer a Dios por fé – ano de 1578.  
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Destacam-se três fatos de caráter fabuloso na infância do santo. O primeiro ocorreu 

quando São João da Cruz tinha em torno dos cinco anos de idade. Ele brincava, com outros 

meninos, junto a uma lagoa lamacenta. A brincadeira consistia em ficar na margem, bem 

próximo a lagoa, e mergulhar varas que eram recolhidas ao submergirem das águas. Em uma 

dessas tentativas, o pequeno João caiu na água e chegou a tocar o fundo da lagoa, flutuava e 

tornava a afundar-se; nesse momento de aflição ele vê uma senhora muito formosa, que lhe 

pediu a mão, estendendo-lhe a sua, ele não aceitou a oferta para não sujar as mãos da Virgem. 

Neste momento, o menino é resgatado por um lavrador. São João fará referência a este episódio 

para alguns companheiros de jornada e afirmará sua devoção por Nossa Senhora, desde essa 

época (JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ, 1990, p. 16).  

O segundo fato ocorreu quando o místico tinha em torno de nove anos. Em 1548, a 

família do pequeno João sai de Fontiveros na direção do município de Arévalo, em busca de 

melhores oportunidades, eles permanecem por lá durante os três anos seguintes e, novamente 

migram, desta vez, para Medina del Campo, onde a família se estabeleceu. O período em 

Arévalo não traz nenhuma informação sobre a vida de São João da Cruz, no entanto, é no 

caminho entre Arévalo em direção à Medina del Campo que ocorre um fato relatado pelo irmão 

do santo: quase na chegada à cidade de destino, nas margens de um rio lamacento saiu um 

enorme peixe que se lançou na direção de João, este assustado, benzeu-se e o monstro, 

imediatamente, desapareceu nas águas novamente (2006, p. 25).  

Por fim, um terceiro acontecimento, em Medina do Campo. São João da Cruz é 

colocado no Colégio da Doutrina, instituição de caráter cultural, gratuito e destinado a crianças 

pobres e orfãs, para aprender as primeiras letras e a doutrina cristã. Certo dia, João estava 

brincando com outras crianças do colégio no pátio de um hospital próximo e, quando ele chega 

junto a um poço profundo é empurrado e ele cai para dentro dele. No momento em que tentam 

tirá-lo, julgam-no afogado, no entanto, ele estava flutuando e conseguem retirá-lo com uma 

corda e sem nenhuma lesão. O povo da região considerou um verdadeiro milagre 

(CRISÓGONO, 1986, pp. 39-43).  

Alguns aspectos desses relatos são notáveis e merecem destaque. Os fatos ocorridos 

ganharam densidade, somente na vida adulta de São João da Cruz, embelezando uma infância 

que, a princípio, tinha tudo para ser compreendida como uma vida, dentre tantas naquela região, 

cercada por fome, dificuldades e acesso a quase nada. Os relatos, em particular, o primeiro, 

foram feitos pelo próprio santo só ao final de sua vida, quando ele está afastado de tudo e de 

quase todos, em Andaluzia e, ainda, a partir de testemunhos de terceiros que com ele 

conviveram.  A sutileza dada ao primeiro relato, quando ele João prefere afogar-se a sujar as 



 
 

19 

mãos de Nossa Senhora de lama, é significativo: revela o caráter piedoso já presente em tenra 

idade; insinua a distância do quase gesto de tocar que permanece congelado no relato e, sem 

uma justifica, sustenta um enigma que se encerra no ato. Esses acontecimentos que, ao longo 

do tempo, assumiram um caráter tão peculiar, tem um ponto em comum de natureza fluida, 

literalmente, a água, símbolo utilizado com frequência no universo religioso. 

No evangelho de São João (4, 1-14) situa-se o relato do encontro entre Jesus e a 

samaritana no qual a metáfora da água ganha expressão: Cristo está indo à Galileia, mas precisa 

passar por Samaria. Seus discípulos foram atrás de alimentos e, Jesus, fatigado, sentou-se junto 

à fonte de Jacó. Aproximou-se da fonte uma mulher para retirar água e, ele lhe diz: “Dá-me de 

beber!” (Jo, 4, 7), ela responde: “como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou 

samaritana? (Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos)” (Jo, 4, 9). Jesus lhe 

responde: “se conhecesses o dom de Deus e, quem é que te diz: ‘Dá-me de beber’, tu é que lhe 

pedirias, e ele te daria água viva!” (Jo, 4, 10). A samaritana retruca: “senhor, nem sequer tens 

vasilhas e o poço é profundo; de onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura maior que o 

nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus 

animais?” (Jo, 4, 11-13). Jesus lhe responde: “aquele que bebe desta água, terá sede novamente, 

mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der torna-

se-á nele a fonte de água, jorrando para a vida eternal” (Jo, 4, 13-14). 

As águas ressurgem na vida de São João, desta vez, sob forma de criação poética, 

ressignificando os fatos de sua infância como uma prefiguração de sua experiência mística. 

Uma das primeiras poesias de São João da Cruz, estruturada em um momento de extrema 

dureza, no cárcere de Toledo, trata da intimidade com Deus, a partir da metáfora da fonte de 

água:    

 

Conheço bem a fonte que mana e corre, 

mesmo de noite. 

 

Aquela eterna fonte está escondida, 

mas eu conheço bem a sua guarida, 

mesmo de noite. 

 

Não sei de sua origem, não a tem, 

mas sei que toda origem dela vem, 

mesmo de noite. 
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[…] 

 

Sei serem caudalosas suas correntes, 

que infernos e céus regam, e até gentes, 

mesmo de noite. 

E nesta fonte nasce uma corrente, 

que bem sei ser capaz e onipotente, 

mesmo de noite. 

[…] 

É essa a viva fonte que desejo, 

e neste pão da vida já a vejo, 

mesmo de noite4. 

 

O cárcere em Toledo, representou um marco na vida de São João da Cruz. As primeiras 

criações poéticas do santo emergiram no período em que ele permaneceu isolado, durante nove 

meses e, em condições precárias. Conteúdos de natureza teológica, experencial e afetiva 

entrelaçaram-se de forma harmoniosa em suas criações. Essa harmonia não é quebrada, mesmo 

quando emerge uma engenhosa combinação de elementos cujo sentido literal é contraditório e, 

ao mesmo tempo, propiciador de efeitos enigmáticos e instigadores de sentido. As tensões pelas 

quais o místico passou, nas incontáveis noites do cárcere, ultrapassam os muros e iluminam 

seus versos e sua prosa, como no comentário que segue sobre o verso da canção 39 do Cântico 

espiritual, posterior a sua saída da prisão: 

 

O suave ar que respiro, 

o canto da tão doce filomena, 

o souto que admiro, 

na noite serena, 

com chama que consome sem dar pena5. 

 

                                                           
4 Aquesta viva fuente que deseo / em este pan de vida yo la veo / aunque es de noche. Poesia: Cantar de la alma 

que se huelga de conocer a Dios por fé – ano de 1578 (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, pp.70-71).  
5 El aspirar del aire /el canto de la dulce Filomena / el soto y su donaire / en la noche serena / con llama que 

consume y no da pena. 39ª Canção do Cântico espiritual, segunda versão (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, pp.104-

105).  
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O santo comenta: “dizendo, pois, noche serena, quer a alma significar a contemplação 

clara e serena da visão beatífica de Deus. Davi, ao falar desta noite de contemplação, exclama: 

‘A noite converter-se-á em claridade nos meus deleites (Sl 138,11)’” (SÃO JOÃO DA CRUZ 

[1585-86] 1988, p.812).  

 

 

1.2 Frade da Ordem da B. V. M. do Monte Carmelo                                      

 

Entremos más adentro en la espesura6 - 

Avança para águas mais profundas, e lançai vossas 

redes para pesca7 

 

Em 1564, o frade João de São Matias encontra-se em Salamanca para seguir seus 

estudos de filosofia e teologia, residindo, neste período, no convento carmelita de Santo André. 

Ele demonstra ser aplicado em seus estudos sem descuidar de sua piedade e penitências e, por 

isso mesmo, desperta admiração entre seus companheiros, no entanto, a inquietação o 

perseguia.  Seria o ambiente acadêmico conflitivo com uma vida mais recolhida e 

contemplativa? Embora João de São Matias demonstrasse gosto e dedicação pelos estudos, no 

terceiro ano de sua formação, em 1567, ele manifestou o claro desejo de ir para a Ordem dos 

Cartuxos, mais austera e contemplativa. Neste período, duas pessoas cruzam o caminho do 

santo: o padre Rubeo, Geral da Ordem e, Madre Teresa de Jesus (FEDERICO RUIZ, 1986, 

p.17). 

Em fevereiro de 1567, o padre Rubeo segue em visita a Salamanca. Ele demonstra ser 

um homem de espírito que corrige os abusos com decisão e suavidade. O frade João o escuta, 

medita e confronta os fatos, mas as palavras do padre Rubeo não são suficientes para demovê-

lo da ideia de ir-se para uma ordem mais austera (1986, p.17). 

O encontro com Santa Teresa de Jesus marcará definitivamente o destino da vida 

religiosa de João de São Matias. Estiveram juntos, pela primeira vez, em Medina do Campo, 

durante o mês de agosto de 1567, ela com 52 anos de idade e ele, com 25 anos. A primeira 

conversa entre ambos ocorreu no locutório das carmelitas. Ela estava empenhada em sua 

reforma no Carmelo feminino e havia escutado grandes elogios do recém ordenado sacerdote. 

Durante o encontro, as expectativas da santa se confirmaram em relação ao jovem padre: 

                                                           
6 35ª canção do Cântico espiritual (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, pp.104-105).  
7 Lc 5,4.  
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“chegou a Medina um padre novo que estudava em Salamanca (...) Chamava-se Frei João da 

Cruz8. Louvei a Nosso Senhor e, falando-lhe, muito me contentei (...) lhe roguei que esperasse 

até o Senhor nos dar um mosteiro” (SANTA TERESA DE JESUS, 2001, p.609). Assim, Santa 

Teresa de Jesus decidiu convencê-lo a ajudá-la no projeto de renovação do Carmelo masculino, 

ele impôs uma condição: que não demorasse muito. Um ano depois, em primeiro de agosto de 

1568, repetia-se o encontro, desta vez por vários dias, deixando João de São Matias a par dos 

procedimentos propostos pela santa. A seguir, ele partiu para Duruelo, a fim de colocar em 

prática o que havia acordado com a madre reformadora. No início de outubro, ele se dedica a 

terminar os preparativos para a primeira fundação masculina. Em 28 de novembro de 1568, é 

inaugurado o ramo reformado dos Carmelitas, os descalços (JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ, 

2006, pp. 1420-1421).  

Santa Teresa e São João da Cruz, foram figuras centrais na retomada da antiga 

observância do Carmelo que, na época deles, contava com cerca de três séculos de existência. 

A ordem tem suas origens na Palestina, aos pés do Monte Carmelo, célebre por abrigar o 

recolhimento do profeta Elias, uma das fontes da espiritualidade carmelita (TITUS 

BRANDSMA, tomo 2, coluna 156):  

 

Assim, digo agora que, embora todas as que trazemos este sagrado hábito do Carmo 

sejamos chamadas à oração e contemplação (porque foi essa a nossa origem; 

descendemos dos santos padres do Monte Carmelo que, em tão grande solidão e com 

tanto desprezo do mundo, buscavam esse tesouro, essa pérola preciosa de que 

falamos), poucas de nós nos dispomos a que o Senhor nos revele esse tesouro 

(SANTA TERESA, 2001, p. 488).   

  

Na passagem do livro bíblico Primeiro Reis, há o relato do encontro de Elias com 

Deus. O profeta sente a presença de Javé por meio de uma leve brisa, cobre o rosto, e então, 

escuta a voz: “que fazes aqui Elias?” (19, 9-14). O murmúrio do vento simboliza a intimidade 

com a qual Deus conversa com o profeta, como interpretam alguns historiadores (ROLAND E. 

MURPHY, tomo 4, coluna 564). Poderia-se pensar também que, o murmúrio seria a própria 

voz de Deus? Teria São João da Cruz buscado essa mesma intimidade pela via da sonoridade 

que imprimiu em suas poesias? Na canção XIV do Cântico espiritual, o santo declama: 

 

Ó Amado, as montanhas, 

os vales solitários nemorosos, 

                                                           
8 Na época, chamava-se, de fato, frei João de São Matias.  
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as ínsulas estranhas, 

os rios sonoros, 

o murmúrio dos ventos amorosos...9 

 

É notável, como São João da Cruz (1988, p.666), nos comentários a este trecho do 

poema, fez uma clara distinção entre voz corporal e ressonância da voz espiritual, ele adverte: 

“esta voz espiritual indica o efeito produzido por ela na alma, assim como uma voz corporal 

deixa seu som no ouvido”. Dentre as diversas referências bíblicas, usadas por ele, duas merecem 

destaque: “essa voz é infinita (...) é o mesmo Deus que se comunica, fazendo ouvir a alma (...) 

Por isto exclamou a Esposa no Cântico: ‘ressoe a tua voz aos meus ouvidos, porque a tua voz 

é doce (Ct 2,14)’” (1988, p.666); mais adiante ele comenta: “interpretando esse sussurro como 

a compreensão substancial de Deus (...) viu, nosso Pai Santo Elias, a Deus, naquele sussurro 

delicado da brisa, percebido (...) na entrada da gruta (1Rs 19,12)” (1988, p.668).  

Foi dentro do espírito de retorno às origens da ordem que, madre Teresa de Jesus, frei 

João de São Matias e, também o padre Antonio Heredia, uniram-se em torno do projeto da 

reforma da ordem masculina. O frei Antonio, prior de Medina e, entusiasta do ideal teresiano 

propôs-se a ser o primeiro a ingressar no mosteiro masculino reformado. Santa Teresa ([1565-

1582] 2001, p. 609) assim se manifestou a respeito: “ele se alegrou muito ao conhecer minhas 

intenções e me prometeu que seria o primeiro. Julguei que fosse gracejo, (...) não me parecia 

ser pessoa indicada (...) Eu acreditava que ele não o suportaria (...) por ser fraco e pouco afeito 

a isso”.   

Em relação ao frei João de São Matias, a santa nutria uma impressão mais 

entusiasmada: “ele era tão bom que mais podia eu aprender com ele do que ele comigo” (2001, 

p. 609). Um pouco antes desses fatos, o padre geral da ordem João Batista Rubeo, em carta 

enviada a madre Teresa, designou alguns traços fundamentais para reforma: “que os religiosos 

que ela unia chamassem e fossem Carmelitas contemplativos, que cultivassem a fundo a oração, 

a liturgia e outros exercícios espirituais e que ajudassem aos próximos com seu ministério e 

palavra” (TOMÁS ALVAREZ, 1990, p.123). 

No verão de 1568, frei João de São Matias terminou os seus estudos em Salamanca, 

regressando a Medida Do Campo na qualidade de ajudante de professor nas aulas ministradas 

no convento de Santa Ana. No novo encontro com Santa Teresa, ele e frei Antônio Heredia 

foram informados por ela, de uma casa rural doada por um nobre avilês para fundação do 

                                                           
9 Mi amado, las montañas / los vales solitários nemorosos / las ínsulas extrañas / los ríos sonorosos / el silbo de 

los aires amorosos. Cancão 14ª do Cântico espiritual, 2ª versão (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, pp. 98-99).   
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primeiro convento dos Descalços, em Duruelo. A casa, muito simples, com dois quartos e uma 

cozinha pequena, sem mais nenhum cômodo, causou espécie a Madre Antonia do Espírito 

Santo, companheira de Santa Teresa: “madre, com certeza não há espírito, por melhor que seja, 

capaz de resistir a isso. Desista disso!” (SANTA TERESA, 2001, p. 650).  

O frade empreendeu viagem com Santa Teresa à Valladolid para ajudá-la na fundação 

de um novo covento feminino, enquanto aguardava as licenças necessárias para a fundação de 

Duruelo. Neste período, o místico exerceu o ofício de confessor e diretor espiritual das monjas. 

Obtida as licenças, a madre decidiu pela volta do frei João de São Matias para preparar a casa 

conventual masculina, o mais urgente possível, antes que surgisse algum contratempo. O frei 

João partiu, levando consigo um pequeno cristo em madeira e algumas estampas de papel com 

o rosto do Senhor, para adornar o novo carmelo. Acompanhou-o um rapaz, cujo nome perdeu-

se, para ajudá-lo nos reparos e adaptações para o novo mosteiro. A reforma do local concluiu-

se rapidamente, tendo a ornamentação do lugar um caráter peculiar: na entrada da capela, o 

santo colou o pequeno Cristo que tinha levado consigo de Valladolid, em cima da pia de água 

benta, todo o restante do local ficou adornado com diversas cruzes e caveiras e, por fim, na 

entrada, podia ver-se de longe, uma grande cruz de madeira com sua caveira correspondente. 

Agricultores locais, ao retornarem de seu trabalho, aproximavam-se do pequeno convento e, 

perguntavam-se, atônitos, qual a razão de tantas caveiras e cruzes10 (JOSÉ VICENTE 

RODRIGUEZ, 1990, pp.93-97). 

Durante dois meses, frei João de São Matias permaneceu sozinho em Duruelo, 

trabalhando, orando e contemplando, como dizem seus biógrafos. Ele também saia em direção 

às vilas para exercitar a predicação, a catequese e as confissões ao povo da região. Um pouco 

depois, chega Francisco de Yepes, irmão do santo, para fazer-lhe companhia e o segue durante 

suas peregrinações pelo povoado. A austeridade e o ascetismo eram uma constante na vida do 

místico, como, por exemplo, no caminho de volta ao convento em que o frade e seu irmão 

sentaram-se junto a uma fonte para comerem um pouco de pão que traziam. Um lavrador passou 

por eles e lhes convidou para uma refeição completa, por convite do pároco da região. O frade 

recusou o convite e disse a seu irmão: “não aceito a caridade que nos fazem porque, naquilo 

                                                           
10 A cruz indica o lenho onde Jesus morreu, convertendo-se em instrumento de amor e perfeição na linguagem 

cristã. É a última imagem e palavra do Cristo terreno, amor supremo que dá vida, expiação dos pecados humanos 

e exemplo de vida e dedicação para os cristãos (FEDERICO RUIZ in: ERMANO ANCILLI [org.], Dicionário de 

espiritualidade, Edições Loyola, São Paulo, 2012, pp. 656-658). Para São João da Cruz, imitar a Cristo era desejar 

fazer-se padecer conforme Jesus. Segundo o santo, para se alcançar uma doutrina de grande envergadura, era 

necessário buscar a Cristo com a cruz (MAXIMILIANO HERRÁIZ in: EULOGIO PACHO [ORG.], Diccionario 

de San Juan de La Cruz, Burgos, 2006, p.368). Não há na obra de São João da Cruz uma referência direta ao uso 

da caveira, no entanto, o uso parece indicar uma clara alusão a lembrança da temporalidade humana, em última 

instância, a morte.  
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que faço por Deus, não quero gratificação nem agradecimento de outros” (CRISÓGONO, 1986, 

pp. 104-105).  

Na biografia sobre Francisco de Yepes, o frei José de Velasco, dedico um capítulo a 

São João da Cruz, destacando a vida austera que caracterizou a vida do místico. Conta o autor 

que, desde pequeno, o santo já era dotado de muitas virtudes. Ele tinha o hábito de dormir ao 

relento sobre raízes nodosas, tal como Santo Alberto (†1307)11, bem como, depois de estudar 

por horas a fio, deixava-se adormecer sobre um monte de lenha, com frequência, as religiosas 

do Hospital da Bubas, o encontravam nessas condições. Conta ainda o autor que, após o frade 

ingressar no carmelo, ele dormiu muito tempo embaixo de uma escada, como Santo Aleixo 

(séc. IV)12 e, ainda, alguns religiosos viram-no trajado com um tecido de tramas cheias de nós 

e que possuíam ásperos cilícios13, em contato direto com seu corpo. A seu irmão Francisco de 

Yepes, ele dizia: “se me vês com trabalhos e aflições, sabes que eu os peço ao Senhor” (JOSÉ 

DE VELASCO, 1992, p. 162). Francisco de Yepes relatou que quando o santo esteve, durante 

um tempo, no convento de Segóvia, lhe teria dito que passando por uma igreja encontrou um 

Cristo crucificado escondido do público e tratou de colocá-lo a vista de todos, para ser 

reverenciado pelos fiéis. Isto feito, o santo ouviu a voz de nosso Senhor que lhe disse, três vezes, 

que pedisse graças, que tudo quanto quisesse Ele lhe concederia. O santo pediu-lhe trabalho, 

perseguições e desonra e que, por fim, não fizesse caso dele e que todos o depreciassem (1992, 

p. 162). A locução de Cristo à São João da Cruz, em Segóvia, foi um dos temas preferidos na 

iconografia sanjuanista. Há inúmeras reproduções de quadros da referida cena, espalhados por 

diversos mosteiros na Espanha e em outros países (FEDERICO RUIZ, 1990, pp.338-339). Em 

uma rápida comparação, entre algumas reproduções, verifica-se que o diálogo é sempre 

representado em latim, com Cristo perguntando à São João da Cruz – quid vis pro laboribus? 

–, e o santo lhe respondendo – domini pati et contemni pro te.  

                                                           
11 José de Velasco cita Santo Alberto como “o carmelita”. Deduz-se tratar-se de Santo Alberto de Sicília (1250-

1307), uma figura de destaque dentro da mística carmelitana. O santo nasceu na Sicília, oriundo de uma família 

abastada. Seus pais, após 26 anos, conseguiram concebê-lo, o fato, considerado um milagre, levou-os a promessa 

de conduzir seu filho à vida religiosa, a qual, Santo Alberto abraçou com toda dedicação. Foi conhecido ainda, por 

seus inúmeros milagres, como caminhar sobre as águas para resgatar judeus náufragos em vias de se afogarem, ao 

concordarem com sua proposta de voltarem sua fé para Cristo (FREI THOMAZ JANSEN, Vida dos santos da 

ordem carmelita, 1930, pp.214-217).   
12 Santo Aleixo nasceu em Roma no século IV. Ele abandonou sua esposa na noite de núpcias, vendeu tudo o que 

tinha e foi viver uma vida de mendicância durante 18 anos. Foi enterrado com honras na Igreja de São Pedro em 

Roma, posteriormente, seu corpo foi transladado à Igreja de São Bonifácio. Diz-se que de seu túmulo escorre óleo 

de mirra até hoje, cujas propriedades curativas já foram experimentadas por inúmeros fiéis (Santo Aleixo de Roma, 

o “homem de Deus”, trad. Ricardo Williams G. Santos, s.d.. Disponível em: 

<http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/hagiografia/s_aleixo_de_roma.html> Acesso em: 08 de maio de 2016). 
13 Cilício era uma antiga veste ou faixa feita de crina ou de pano grosseiro usado sobre a pele por penitência, 

representando sacrifício ou mortificação que alguém se sujeita voluntariamente (HOUAISS, ANTÔNIO, 

Dicionário Houaiss: da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro, editora Objetiva, 2009, p. 465).   

http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/hagiografia/s_aleixo_de_roma.html
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Em 28 de novembro de 1568, o novo convento foi inaugurado. Na cerimônia, estão 

presentes o padre provincial frei Alonso González, dois companheiros seus, o padre Lucas de 

Célis, conventual de Medina, o irmão José, ainda diácono e o padre Antônio de Herédia que 

renunciara ao priorato de Medina em favor de padre Alonso Fernández. O provincial celebrou 

a missa e, frei Antônio, frei José e frei João renunciam a regra mitigada de Santo Alberto, 

professada até aquele momento e, fazem a promessa de viver no futuro, em conformidade com 

a mesma regra primitiva, corrigida pelo papa Inocêncio IV, sem mitigação alguma. João de São 

Matias, Antônio de Herédia e José, assumem os respectivos nomes: frei João da Cruz, frei 

Antônio de Jesus e José de Cristo. Assim, inaugura-se o primeiro carmelo masculino dos 

descalços, em Duruelo, constituído por cinco religiosos, os três que renunciaram a regra 

primitiva, o padre Lucas de Célis que continua com o hábito de calçado e o irmão leigo que 

viera ajudar São João nas obras do novo convento. O padre Antônio de Jesus é nomeado 

superior do convento (CRISÓGONO, 1986, pp. 105-107).  Como afirmou Federico Ruiz, um 

de seus biógrafos, a adoção do apelido “da Cruz”, expressava a íntima vinculação do santo com 

a realidade como experiência e projeto de vida, como demonstra a seguinte passagem relatada 

pelo autor:  

 

Estando em Granada, dá o hábito a uma noviça das Carmelitas Descalças da 

cidade.  A noviça tem como nome Maria da Cruz. Terminada a cerimônia, 

passam ao locutório e, a noviça se apresenta para receber a benção especial e 

a felicitação do Padre João. As outras irmãs se adiantam para interceder por 

ela e dizem ao santo: “queira-a muito Reverendíssimo, pois chama-se ‘da 

Cruz’”. Ele responde com humor e verdade: “quero-a muito, se ela for amiga 

da cruz” (FEDERICO RUIZ, 1990, p. 105).  

 

Santa Teresa deixou registrado suas impressões sobre esse período inicial da vida dos 

frades no novo convento, em março de 1569, quando lá passa para fazer uma visita: 

 

Cheguei pela manhã. Frei Antônio estava varrendo a porta da igreja, com ar 

alegre de sempre.  Eu lhe disse: “que é isto meu Padre? Que é feito da honra?” 

Ele, muito satisfeito, respondeu: “Maldigo a época em que a tive!”. Ao entrar 

na igreja, fiquei espantada ao ver o espírito que o Senhor ali pusera. E não só 

eu me espantei, mas também dois mercadores amigos meus, que me 

acompanhavam desde Medina: eles não paravam de chorar. Havia tantas 

cruzes! Tantas caveiras!  (CRISÓGONO, 1986, pp. 104-105).    

 

A cruz foi um símbolo muito caro ao místico, a começar pela escolha de seu nome, 

nesse momento novo de sua vida, bem como a ênfase que lhe é dada nos ornamentos do pequeno 

carmelo e, ainda sob forma de uma confidência, rara e peculiar, em seus escritos: “conheci uma 
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pessoa que durante mais de dez anos usou com proveito uma cruz toscamente feita de um ramo 

bento pregado com um alfinete retorcido em volta; jamais havia deixado de trazê-la consigo; 

até que eu a tomei” (SÃO JOÃO DA CRUZ [1582-158], 1988, p.447). Tal anedota, relatada 

por São João da Cruz, em seu comentário ao primeiro verso do poema Noche oscura, no 

capítulo III, ítem 2, refere-se a uma crítica que a precede, no ítem 1, do mesmo capítulo, sobre 

a avareza espiritual de alguns principiantes: “também vereis a outros munidos de Agnus Dei 14, 

relíquias e santinhos, como as crianças com brinquedos. Condeno, em tudo isto [...] A 

verdadeira piedade há de brotar do coração [...] o resto é apego e propriedade de imperfeição, 

que é necessário cortar[...]” ([1582-1585], 1988, p.447). Como é possível conciliar tais escritos 

do místico com seu empenho, no primeiro carmelo masculino dos descalços, em decorá-lo com 

abundantes cruzes e caveiras, como frisou, claramente, Santa Teresa?   Nesse momento, por 

volta de 1582, ao menos catorze anos teriam transcorridos, desde seu ingresso na regra primitiva 

em 1568. É plausível supor que a própria experiência do místico, ao longo do tempo, revelar-

se-ia o material mais fértil e privilegiado para a expressão de seus escritos que, longe de 

indicarem uma contradição, descrevem poeticamente seus passos, fundamentados na doutrina 

cristã, mas temperados com o sal de sua intensa vivência. Tudo se passa como se, a consistência 

inicial dos objetos caminhasse, pouco a pouco, em direção ao intangível, e ainda, do dizível ao 

indizível, deixando como resto os ecos da sonoridade poética de seus escritos, como será visto 

adiante. A concepção de mortificação, presente em São João da Cruz, pode ajudar a ilustrar a 

ideia de perda paulatina da consistência objetiva em prol de uma expressividade outra da 

experiência. 

Neste sentido, a mortificação, como atitude de vida, foi uma característica marcante 

nas ações do santo e, intensamente descrita em suas obras literárias. Tal concepção, feita por 

São João da Cruz era mais interior que exterior, por isso fala no singular, como “mortificação”, 

no sentido de uma atitude espiritual global. A mortificação foi um termo que ele aplicava, de 

modo especial, aos apetites e as paixões, assim, para ir adiante no caminho do evangelho, o 

homem teria que se esforçar em mortificar os apetites sensitivos, os espirituais e as paixões. 

Tratava-se de uma negação de si mesmo, que se traduziria na negação do apetite do gosto em 

todas as coisas, levando a viver uma situação humana em que os apetites e paixões estão 

mortificadas. São João da Cruz, por vezes, empregava sinônimos como amortecer, adormecer, 

                                                           
14 Agnus Dei: medalhão feito com a cera benzida do círio pascal, que o Papa consagra e em que se vê um cordeiro 

segurando uma cruz; moeda que tinha gravada no anverso uma imagem do cordeiro de são João Batista 

(HOUAISS, ANTÔNIO, Dicionário Houaiss: da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro, editora Objetiva, 2009, 

p. 69).   
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vencer e sossegar para referir-se a expressão “paixões mortificadas”, tal como aparece, por 

exemplo, ao final de seu Cântico espiritual: “o cerco sossegava” (CE 40,3) (EULOGIO 

PACHO, 2006, pp.965-967). Uma passagem autobiográfica descrita por Santa Teresa de Jesus 

ilustra bem tal concepção:  

 

Estando eu na Encarnação[...]em comunhão, o padre São João da Cruz, que ia 

me dar o Santíssimo Sacramento, partiu a Hóstia para outra irmã. Pensei que 

não era falta de outra Hóstia, mas que ele queria me mortificar, porque eu lhe 

tinha dito que gostava muito quando as Hóstias eram grandes (não porque eu 

não entendesse que não importava para o Senhor estar lá inteiro mesmo que 

fosse num pedacinho bem pequeno). Disse-me Sua Majestade: “não tenhas 

medo filha que alguém tenha poder para afastar-te de mim”. Assim, Ele me 

dava a entender que isso não importava (SANTA TERESA, [1572] 2001, p. 

821).   

 

Interessante notar, no relato acima, um caráter humorístico, tão característico da santa, 

bem como um cuidado em imprimir sempre um sentido elevado aos fatos, extraindo sempre um 

aprendizado espiritual das coisas mais simples.  

Não obstante, o acentuado destaque estético dado, por São João da Cruz, ao primeiro 

convento, inaugurado por ele e Santa Teresa, o grau de ascetismo estava fortemente presente 

no cotidiano dos primeiros frades descalços, como relata a santa:  

 

Nos dois cantos laterais da igreja, havia duas ermidas onde só se podia ficar 

deitado ou sentado; estavam cheias de feno, porque o lugar era muito frio e o 

telhado quase lhes tocava a cabeça, contendo dois postigos que davam para o 

altar e duas pedras por cabeceira, ficando ali, ainda, as cruzes e as caveiras. 

Eu soube que eles ficavam ali da Matinas até a Prima, quedando-se em oração, 

e tão elevada que, por vezes, levavam no hábito muita neve ao irem para a 

prima, sem que o tivessem sentido [...] Eles iam – como eu dizia, pregar a uma 

distância de légua e meia, ou duas léguas, descalços (porque na época não 

tinham alpargatas, as quais só mais tarde os mandaram usar), enfrentando 

muita neve e frio; depois de terem pregado e confessado, voltavam bem tarde 

para comer em sua casa. Com o contentamento que tinham, isso nada 

representava para eles (SANTA TERESA, 2001, p. 653).  

 

Inúmeras são as passagens, do período em Duruelo, que fazem referência a 

determinação de São João da Cruz por uma vida austera, por vezes, alcançando o cômico e 

inusitado. Santa Teresa gostava de citar a seguinte passagem: os frades andavam absolutamente 

descalços e, certo dia, em uma manhã de muito frio, o frei Antônio ia sair para predicar num 

povoado próximo. Como o frei já era de idade, sentia muito frio nos pés, frei João da Cruz 

ajuda-o a montar no jumento, ajeita-lhe o hábito e cobre-lhe os pés com feno. Para maior 

segurança, prende o hábito com um alfinete grande, em torno dos pés e, por descuido, o alfinete 
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entra pelo hábito e na perna do frei idoso. O padre Antônio se queixa e, São João retruca, com 

graça, para o padre parar de reclamar que, desta forma está mais seguro. Quando o frei Antônio 

retorna a noite de sua missão e, após uma ceia minguada, o prior pergunta, como faz todos os 

dias, quais as culpas do dia. O santo se levanta e diz da queixa do frei Antônio de ter sido 

espetado por ele (JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ, 1990, p.107). Crisógono de Jesus, relatou 

um outro fato, referente a dureza que São João da Cruz imprimia a si mesmo em sua vida diária. 

Certo dia, o santo, após retornar cansado de sua predicação, decidiu fazer a refeição antes dos 

outros frades para ir descançar mais cedo. Um pouco depois, refletiu e não achou correto o que 

havia feito, considerou um sinal de imperfeição o seu ato e, imediatamente dirigiu-se ao 

refeitório, batendo-se com as disciplinas nas costas, acusando-se de suas faltas e, pedindo 

perdão pelo mal exemplo que dera. Foi esta, segundo o biógrafo, a origem das mortificações 

extraordinárias que se faziam na reforma durante as refeições (CRISÓGONO, 1986, p. 110, nt. 

76 [d]).  

Tudo o que se sabe sobre a vida de São João da Cruz e sua profissão de fé provém do 

relato de terceiros, como já destacado anteriormente. No caso da primeira fundação do carmelo 

masculino dos descalços e o dia a dia dos frades neste contexto, só foi possível contar com as 

descrições realizadas por Santa Teresa e, algumas passagens descritas por seu irmão Francisco 

de Yepes. O indizível da experiência parece ter permeado desde o início a vida do místico, 

desde os atos mais comuns da rotina diária de um pequeno convento, passando por eventos de 

grande beleza e reconhecimento suscitados entre os que com ele conviveram, chegando até os 

momentos finais de sua vida. Uma clara amostra do posicionamento do místico em silenciar é 

descrita por seus biógrafos, referente aos dias que antecederam a morte do santo. Em 27 de 

novembro de 1591, segue para Úbeda o padre Antônio de Jesus, agora com setenta anos, em 

companhia do padre Agostinho de São José para uma visita a São João da Cruz que se 

encontrava muito doente. O frei Antônio relembra ao santo a data de fundação do primeiro 

carmelo, por eles inaugurado: “Padre, diz o provincial ao doente, faz amanhã vinte e três anos 

que começamos a primeira fundação” (1986, p. 470). Os religiosos presentes no recinto 

solicitam ao frei que lhes conte mais, São João da Cruz, visivelmente contrariado, lhe adverte: 

“padre, é essa a palavra que me deu de que, em toda a nossa vida, não comentaríamos nada 

disso?” (1986, p.470). Frei Antônio suspendeu o relato, no entanto, frente a solicitação 

insistente dos ouvintes, aos poucos, conta mais alguns pormenores daqueles dias, ao que o santo 

comenta: “ele irá contanto tudo, pouco a pouco” (1986, p.470).  

Após um ano e meio passados da primeira fundação em Duruelo, em junho de 1570, a 

comunidade dos frades muda-se para Mancera de Abajo, em Salamanca, a convite de Dom Luís 
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de Toledo, primo do duque de Alba, que lhes oferece uma igreja ao lado de seu palácio e, colado 

a este, ergueu-se o pequeno convento dos carmelitas. O provincial da ordem, frei Alonso 

González, solicita uma celebração solene e pomposa da Reforma. No dia 11 de junho fez-se a 

mudança, um cortejo de cléricos, nobres cavaleiros acompanham os padres descalços em uma 

procissão que sai de Duruelo e percorre o caminho até Mancera. O contraste entre os que 

seguem o cortejo e frei São João com seus noviços é notório. Estes últimos, apresentavam-se 

magros, com hábitos puídos e grosseiros, inteiramente descalços e, igualmente silenciosos em 

direção ao palácio de Dom Luís. O pároco local, juntamente com o povo do lugar os recebe e 

os conduzem à igreja, onde é celebrada a missa. O sermão foi realizado pelo padre Antônio de 

Jesus, inaugurando assim, a segunda fundação da Reforma (1986, pp.112-114).  

No período de Mancera, a água ressurge como elemento oriundo de milagre, sobre o 

qual, escreveu Santa Teresa, em sua obra Fundações:  

 

Não quero deixar de contar o modo semelhante a um milagre pelo qual o Senhor lhes 

proporcionou água. Estando frei Antônio, que era prior, após a ceia, falando na 

clausura dos seus padres da sua necessidade de água, eis que se levantou, tomou de 

um bordão que trazia e fez com ele o sinal da cruz, ao que parece, pois não me lembro 

bem se foi uma cruz que ele fez, mas, enfim, designou um dado lugar com o bordão 

e disse: ‘agora cava ai’. Tão logo começaram a cavar saiu tanta água que até para 

limpar era difícil esgotar o poço. E havia água de beber muito boa [...] e nunca, como 

eu disse, se esgotou (SANTA TERESA, 2001, p.654).  

 

São João da Cruz foi subprior do convento em Mancera e mestre dos noviços, devido 

a ausência do frei Antônio, envolvido em atividades fora da região. A primeira fundação em 

Duruelo restará esquecida por algum tempo, deteriorando-se aos poucos até que, em 1612 é 

restaurada para, em 1637 ser novamente habitada por carmelitas descalços. Em 1836 será 

abandonado novamente o local, devido a fatos históricos que se sobrepuseram aos anseios da 

ordem. Seja como for, o percurso de São João da Cruz, a partir da primeira fundação, ganhou 

contornos cada vez mais fortes e reluzentes, ensejando momentos biográficos que consolidarão 

sua trajetória, cada vez mais, mística.  
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1.3 Reformador carmelita 

 

Mas¿como perseveras, ¡oh vida! no vivendo 

donde vives...15  

 

No mesmo ano em que São João da Cruz e seus noviços mudam-se para Mancera, 

Santa Teresa inaugura um outro convento de descalços em Pastrana, na região de Castela. Para 

tanto, convidou Ambrósio Mariano Azaro que, juntamente com seu companheiro de eremitério 

João Narduch, tomam o hábito nas mãos do frei Baltazar de Jesus, um calçado. A madre Teresa 

convocou como o prior do convento, o frei Antônio de Jesus. Ambrósio adotou o nome de frei 

Ambrósio Mariano de São Bento e, João Narduch, frei João da Miséria. Depois de viverem por 

um tempo em grutas cavadas na rocha calcária sobre a qual situava-se a ermida de São Pedro, 

edificou-se um mosteiro capaz de resistir as intempéries (CRISÓGONO, 1986, pp.116 -117).  

São João da Cruz, a pedido de Santa Teresa, dirigiu-se à Pastrana para orientar os 

noviços que confluíam em grande número para o convento. As impressões do místico sobre o 

local foram as melhores, devido a sua localização, propensa ao exercício da solidão e da 

contemplação, bem como, o aspecto rústico do local, cravado entre rochas. O santo organizou 

o noviciado aos moldes do que já havia feito em Duruelo e Mancera, estabelecendo práticas de 

mortificação comum e orientações espirituais. De volta a Mancera, São João da Cruz recebe 

em seu convento três carmelitas descalças procedentes do primitivo mosteiro de São José de 

Ávila, a caminho de Salamanca. Entre elas encontrava-se Ana de Jesus (JOSÉ VICENTE 

RODRIGUEZ, 1990, p.111-112). Essa jovem noviça, Ana de Jesus, anos mais tarde, nas terras 

de Andaluzia, em Baez e Granada, travará uma verdadeira e íntima amizade espiritual com o 

místico que, por sua vez, dedicará a ela os comentários de seu Cântico espiritual 

(CRISÓGONO, 1986, p.120). No processo de canonização de Santa Teresa, constam 

declarações de Ana de Jesus sobre detalhes do encontro da santa com frei João da Cruz e alguns 

desdobramentos desde então; da fundação do primeiro carmelo masculino até a orientação de 

encontrá-lo para instruirem-se espiritualmente. Ela finalizou seu testemunho, dizendo: “ (...) e 

eles, particularmente, me disseram a mim mesma, muitas coisas a esse respeito” (1986, pp.116 

-117). 

Santa Teresa de Jesus foi, sem dúvida, a inspiração maior e principal artífice da 

reforma Carmelita, por sua vez, São João da Cruz parece ter inspirado enormemente a santa e 

                                                           
15 8ª Canção do Cântico Espiritual. 
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tornou-se, paulatinamente, a referência central do tipo de espiritualidade a ser seguida e imitada 

por todos os carmelitas descalços.  

Em abril de 1571, frei João da Cruz assume um novo papel, o de reitor do Colégio dos 

descalços de Alcalá, a primeira casa de estudo dos Carmelitas descalços. O colégio situava-se 

próximo a Universidade de Cisneros, um grande centro cultural, assim como Salamanca. Pouco 

se sabe sobre o magistério de São João da Cruz neste período, apenas referências esparsas sobre 

o comportamento do reitor frei João: sempre modesto, calado e humilde frente aos estudantes. 

Por essas características, parece que o santo conquistou muitos estudantes para a reforma, 

dentre eles, um estudante universitário cujo nome tornar-se-ia, dentro da ordem, padre 

Inocêncio de Santo André, revelando-se um de seus mais fiéis e ilustres discípulos 

(CRISÓGONO, 1986, pp.122 -124). Ocorreu uma breve interrupção na carreira do santo como 

reitor em Alcalá, ao ter que dirigir-se a Pastrana para acalmar e orientar o prior daquele 

convento que imprimia severas mortificações aos noviços, causando extremo desconforto a 

ordem. Não se sabe ao certo, quanto tempo ele permaneceu lá, mas as orientações de São João 

da Cruz em Pastrana fizeram do local uma grande escola da reforma carmelita. Um dos noviços 

do frei, Eliseu de Santo Idelfonso, fornece um detalhe curioso da rotina em Pastrana: “(...) em 

cada mesa (do refeitório) havia uma tijela com cinza para lembrar o que iríamos ser (...) e, na 

mesa frontal, além da tijela de cinza, havia uma caveira” (1986, p.129, nt. [49]). Há ainda, 

relatos sobre a passagem do santo por esse local indicando que ele tinha o costume de 

permanecer longas horas em uma gruta localizada embaixo da ermida de São Pedro, em uma 

cama de pedra (1986, p.130).   

Em 1572, São João da Cruz, a pedido de Santa Teresa de Jesus, dirigiu-se ao Mosteiro 

da Encarnação para ser confessor e orientador espiritual das monjas, estreitando os laços com 

a santa, agora, priora do local. O convento é amplo, situado ao norte da cidade de Ávila, seu 

edifício é feito de pedra com arcos de tijolos e tem um belo campanário voltado para cidade. 

Neste mesmo mosteiro, a madre se fez monja e professou seus votos, viveu lá por muitos anos 

quando, em 1562, saiu para dar início a suas fundações, começando pelo mosteiro de São José 

de Ávila.  Assim que a madre tem a confirmação da vinda de São João da Cruz, ela fica exultante 

e diz as monjas que virá um santo padre como confessor, ao que, algumas ficam contentes e 

outras, nem tanto. A princípio, frei João da Cruz ficou alojado, junto com um companheiro, no 

convento de Carmem dos calçados, muito próximo do convento da Encarnação, no entanto, sua 

estada foi rápida e, logo, deslocou-se junto com o outro frei para uma casinha pequena e bem 

próxima ao convento de Santa Teresa de Jesus (JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ, 1990, pp.126-

127).  
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Muitas atribulações aconteceram neste período. Desde a chegada de madre Teresa de 

Jesus ao convento que na época contava com 130 monjas no local. Ao chegar, Santa Teresa é 

impedida de entrar imediatamente. O provincial dos calçados, frei Angelo de Salazar, a 

acompanha e bate a porta da clausura, ao que as monjas irrompem em gritos de protesto, 

negando-se a abrirem a porta. Uma religiosa, de nome Catarina de Castro, reagiu 

vigorosamente: queremo-la e amamo-la, a seguir ela entoou o hino Te Deum16 acompanhada 

por algumas monjas. A comida era escassa e a disciplina das religiosas caótica, mas o que mais 

preocupava a madre era dar uma boa orientação espiritual as monjas. Ela sentia-se fraca e 

solitária na árdua tarefa, além de sofrer fisicamente: tinha dores fortes nas costas e constantes 

febres que a impediam de sair da cela, a não ser para a missa. Foi neste contexto que Santa 

Teresa pensou em chamar o frei João da Cruz (CRISÓGONO, 1986, pp.135 -138). 

Os padres Carmelitas calçados, até então, eram os confessores do mosteiro, no entanto, 

de forma prudente, a madre os vai eliminando, um a um. Por fim, frei João da Cruz ficou com 

o encargo de principal confessor e orientador espiritual das monjas. Nesse momento de 

mudança, muitas monjas estavam resistentes a tantas alterações e, conta-se que o santo, com 

muita destreza contornou algumas circunstâncias adversas. Certo dia, uma religiosa, ao 

aproximar-se do confessionário, perguntou – “é calçado ou descalço? ” –, ao que o frei, para 

não mentir, cobriu os pés com o hábito e respondeu – “estou calçado, filha” – apostando na 

dubiedade entre ser ou estar. A monja confessou-se tranquilamente, sem se dar conta do 

ocorrido (JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ, 1990, p.129).  

Em outra ocasião, Ana Maria Gutierrez, uma monja que tinha muita afeição por São 

João da Cruz, contou como algumas religiosas resistiam ao magistério e as exigências dele, 

dirigindo-as a mais solidão, silêncio e a menos conversas no locutório. Entretanto, parece que 

os ecos das orientações do místico surtiaram efeito, principalmente, nos momentos difíceis. 

Assim, as monjas mais resistentes, quando trovejava e relampejava, corriam dos locutórios, 

onde estavam travando conversas amistosas com homens e, tremendo, saiam encolhidas a pedir 

misericórdia divina, dirigindo-se ao coro para rezar e encomendarem-se a Deus. Segundo, a 

religiosa, São João da Cruz achava graça da situação, e dizia que tudo contribuia para fazer 

pensar e mudar de vida. Segundo a mesma monja: “foram agraciados aqueles que o procuravam, 

tanto com suas palavras, quanto com seus bilhetes, os quais eu mesma recebi alguns. São papéis 

                                                           
16 Te Deum: Um dos hinos mais antigos, elaborado por volta do século IV, que encerra o ofício de leitura aos 

domingos, festas e solenidades. Sua composição engloba um louvor a Santíssima Trindade, um hino cristológico 

e uma oração de súplica (MANUEL FRANCO FALCÃO, Enciclopédia católica popular, Editora Paulinas, Prior 

Velho, 2006, p.506). 
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santos que estimo muito em tê-los agora”.  Outro fato ainda relatado por Ana Gutierrez dá conta 

de um evento fabuloso, a respeito de outra monja chamada Maria Yera. Tratava-se de uma 

mulher muito enferma e que, São João da Cruz já lhe havia assistido, passando uma noite inteira 

no convento, velando-a, para atendê-la espiritualmente. Um tempo depois, o estado da monja 

Yera agravou-se e, apesar de todos os esforços de medicá-la, ela entrou em coma profundo sem 

dar mais nenhum sinal de vida. As religiosas alarmadas foram pedir ajuda ao santo e a seu 

companheiro que, rapidamente, entraram no convento, ao que Ana Gutierrez exclamou – 

“padre, como pode isso? Boa conta tem dado à sua filha, pois ela morreu sem confessar e sem 

sacramentos” – Frei João não respondeu uma só palavra, desceu ao coro da igreja e pôs-se em 

oração. Passado algumas horas, o chamaram. A enferma que todas julgavam morta, voltara a 

si. São João da Cruz retornou ao quarto, e dirigiu-se a Ana Gutierrez, dizendo – “filha, está 

contente?” – ela lhe respondeu, agradecendo. O frei, então, aproximou-se da doente, confessou-

a, lhe deu a unção dos enfermos, lhe trouxe o viático17 e a amparou até a momento de sua morte, 

consumada em seguida (1990, p.130).  

Na biografia elaborada pelo padre Crisógono de Jesus Sacramentado, encontram-se 

todas as referências a esses fatos, os quais, em grande parte, foram colhidos de testemunhas 

oculares, como o de Ana Maria Gutierrez, exposto acima, no ano de 1616. Interessante notar, a 

partir do relato de mulheres religiosas, ou não, que se relacionaram de forma mais estreita com 

o místico, a impressão que lhes causava frei João da Cruz, sendo sempre descrito como uma 

pessoa dócil, bem-humorada, porém, firme em suas convicções e orientações. Tornou-se 

notório a influência que São João da Cruz teve, segundo relatos, na vida de algumas mulheres 

mais jovens, no pleno vigor de suas idades.  

Ao menos dois fatos, na época da estadia do santo em Ávila demonstram essa 

peculiaridade. O primeiro diz respeito a uma visita inusitada que o frei recebeu a noite, em sua 

cela, estando ele só naquele momento; uma jovem, rica, formosa e de família nobre, que o 

persegue há tempos com obstinação, pulou os muros do pequeno alojamento e entrou na cela; 

o jovem santo, com trinta anos na época, sente a força da tentação, mas a recrimina com energia; 

ela desiste da empreitada, desculpa-se e retorna a sua casa (CRISÓGONO, 1986, p.144). O frei 

João Evangelista que será, anos mais tarde, seu confessor e confidente, referiu-se a uma 

confidência muito pessoal do santo, em relação ao episódio de invasão da sua cela pela moça: 

                                                           
17 Viático: do Latim, a palavra significa provisões de viagem e define a Comunhão sacramental administrada aos 

fiéis em artigo de morte (aos moribundos), como penhor de ressureição após a morte (MANUEL FRANCO 

FALCÃO, Enciclopédia católica popular, Editora Paulinas, Prior Velho, 2006, p.542). 
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“ele me disse muitas vezes que, jamais havia se visto em uma situação tão difícil, porque era 

ela moça e de boa aparência, além das circunstâncias propícias daquele momento” (JOSÉ 

VICENTE RODRIGUEZ, 1990, p.134). O segundo, refere-se a uma religiosa muito bonita, 

visitada constantemente por um homem rico; ele lhe entrega presentes e dinheiro nessas visitas, 

o caso tornou-se público; surge uma inquietação entre as monjas e à casa do dito homem. A 

religiosa decide se confessar com São João da Cruz e, pouco depois, encerra o contato com o 

generoso homem; este, furioso, surpreende o frei uma noite, durante sua caminhada de volta do 

convento para sua casa, e o espanca; o santo nada diz a respeito, mesmo sabendo quem é o seu 

agressor, relatará, anos mais tarde, a um companheiro o quão feliz sentira-se em salvar uma 

alma – “lhe tinham sido doces as pancadas, como a Santo Estevão, as pedradas”, referindo-se 

ao primeiro mártir cristão (1986, p.144).  

Santa Teresa de Jesus atribuia, em grande parte, a São João da Cruz, as mudanças 

ocorridas dentro do mosteiro da Encarnação. A madre, em carta enviada ao rei Felipe II da 

Espanha, descreve os bons feitos do santo no convento, junto às monjas indisciplinadas: 

“coloquei ali [...] um frei descalço, tão grande servo do Senhor [...]e, espantada está a cidade 

do grande proveito que ali realizou, considerando-o santo e, em minha opinião ele é e, há sido 

em toda sua vida” (SANTA TERESA DE JESUS, s/d, [1577], p.180). 

Observa-se, ainda, nas descrições acima sobre o místico, além de seu caráter piedoso, 

austero e caridoso, uma certa habilidade no trato com as pessoas. Quais destas qualidades teriam 

exercido tal poder de atração e adesão as suas orientações? Os contrastes entre a austeridade de 

seus atos e a fragilidade de sua figura, longe de arrefecer os espíritos dos que lhe cercavam, 

intensificavam o desejo de saber o que inspirava o santo em suas convicções, engendrando uma 

áurea verdadeiramente mística. A carmelita Leonor de Jesus, assim referiu-se a São João da 

Cruz: “em suas palavras, vida e costumes sempre mostrava ser uma alma muito pura no amor 

de Deus Nosso Senhor, assim, esta testemunha e as demais, nunca lhe viram como um homem, 

senão como se fosse um anjo” (SILVERIO DE SANTA TERESA, 1931, Tomo V, p.155).  

Os elementos que faziam parte das relações amorosas, das relações de conquistas e 

busca de prestígio na vida comum, adentravam o universo religioso e, serviam de inspiração e 

ferramenta para voltar-se ao divino, em busca de uma relação transcendental, onde religiosos e 

religiosas partilhavam, lado a lado, esse anseio. O desafio espiritual, muito difundido nos 

primeiros tempos da reforma Carmelita, foi um destes elementos profanos, transfigurado para 
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a vida religiosa: tratava-se de uma espécie de versão literária dos antigos torneios ou, justas de 

cavalaria que se desenvolveram na Idade Média18.  

Santa Teresa de Jesus dedicou um capítulo de seus escritos a este tema que data, 

aproximadamente, do ano de 1572, ou, 1573. Até o século XVIII, intitulado Resposta a um 

desafio. O autógrafo permaneceu guardado no mosteiro das Carmelitas descalças de Burgos e 

de Guadalajara, após esse período, perdeu-se em circunstâncias misteriosas, restando uma parte 

incompleta sob forma de cópia. Um cavaleiro (talvez o jovem noviço de Pastrana, chamado 

Gracián), auxiliado por outros cavaleiros e filhas da Virgem19, enviou um desafio às monjas da 

Encarnação, elas, por sua vez, aceitaram o repto. O texto do desafio é desconhecido, mas as 

respostas permaneceram, em número de vinte e quatro, sendo a última resposta a mais 

humorística e, ao mesmo tempo, a mais caracterizadora do espírito que vigorava na reforma 

teresiana (SANTA TERESA DE JESUS, 2001, [1572-73], p.948).  

O repto foi enviado às carmelitas, pelos frades de Pastrana, no início da quaresma. 

Considerados verdadeiros campeões da ascese quaresmal, os monjes desafiaram as carmelitas 

de Ávila a competir em rigores, jejuns e mortificações. O lema do torneio seria algo como: 

quem vencer em penitências levará como recompensa de guerra os méritos do vencido. A madre 

Teresa, de forma astuta, com humor e ironia, inverte o desafio, propondo nova estratégia, como 

indicam as primeiras linhas da resposta ao repto: 

 

Tendo em vista o desafio, parecia que nossas forças não seriam suficientes 

para poder entrar em campo contra tão valorosos e esforçados cavaleiros. Eles 

certamente alcançariam a vitória e nos deixariam completamente despojadas 

de nossos bens, além de acovardadas para não fazer esse pouco que podemos. 

Diante disso, nenhuma assinou; Teresa de Jesus muito menos. Essa é a 

verdade sem disfarce [...] Nossa condição é que o mantenedor não dê as costas 

enquanto estiver metido nessas covas, mas que venha ao campo deste mundo 

onde estamos[...]porque há grande distância entre um e outro e entre falar e 

agir. Entendemos um pouco a diferença em que há nisso. Saia, saia dessa vida 

deleitosa, ele e seus companheiros. Pode ser que comecem a tropeçar e a cair 

tão cedo que seja preciso ajudá-los a levantar-se. É terrível estar sempre em 

                                                           
18 Os torneios de cavalaria surgiram no século XI e, até o fim do século XII, não se diferenciavam das guerras 

verdadeiras. Como na guerra feudal, dois grupos em campos opostos realizavam ataques frontais, visando isolar 

do grupo adversário algo ou alguém de valor para obter resgate. Era também, a oportunidade de cavaleiros pobres 

atraírem para si a atenção de um nobre rico e entrar para seu reino, ou, ainda, por meio de suas façanhas 

cavalheirescas atrair a atenção de uma dama rica. No decorrer do tempo, as justas tornaram-se menos perigosas, 

com o uso de armaduras e armas “para diversão”, sem pontas de ferro, embora não evitassem totalmente o perigo. 

Ao longo da Idade Média, as literaturas em língua vulgar celebraram a cavalaria e transformaram-na em mitologia. 

(LE GOFF, J.; SCHMITT, JEAN-C., Dicionário temático do Ocidente medieval, São Paulo, Editora Educ, 2006, 

pp.195-196). 
19 As normas e nomenclaturas profanas aplicavam-se ao desafio espiritual, ou, “retorno ao divino”. Santa Teresa 

de Jesus, neste texto, faz uso do termo cavaleiro, mas acrescenta também o termo filhos e filhas da Virgem para 

compor os personagens do repto (JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ, 1990, p.135).  
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perigo, carregados de armas e sem comer (SANTA TERESA, 2001, [1572-

73], p.949).  

 

Nessas primeiras linhas, a madre Teresa de Jesus rechaça o desfio puramente ascético, 

conclamando os adversários a deslocarem-se para mais próximo do campo, propriamente, 

espiritual. Assim, seguem-se as respostas das monjas, uma a uma, consideradas as mais “pobres 

fisicamente”: 

 

Qualquer cavaleiro ou filhas da Virgem que a cada dia rogar ao Senhor que 

tenha em sua graça irmã Beatriz Juárez, levando-a a não falar 

inadvertidamente e só o que sirva para sua glória, lhe dá dois anos do que 

mereceu cuidando de enfermas muito graves; Irmã Ana de Vergas promete 

que, se os cavaleiros e irmãos mencionados pedirem ao Senhor que a livre de 

uma contradição que a persegue e lhe dê humildade, lhes dará todo o mérito 

que com isso ganhar, se o Senhor conceder-lhe; [...] Irmã María de São José 

promete dar um ano do que mereceu a qualquer dos mencionados que pedir 

por ela ao Senhor humildade e obediência... (SANTA TERESA, 2001, [1572-

73], pp.949-950). 

 

Evidentemente, o ritmo das respostas seguia a pedagogia própria ao que, tanto Santa 

Teresa de Jesus, quanto, São João da Cruz, imprimiam a reforma, qual seja, a verdadeira batalha 

travava-se no campo espiritual, sendo o ascetismo um meio e não um fim em si mesmo. Um 

pouco antes da resposta final, há uma proposta feita por um dito aventureiro, ou, cavaleiro 

disfarçado. Tratava-se do desafio de São João da Cruz: “um aventureiro diz que se o Mestre do 

campo lhe alcançar do Senhor a graça de que precisa para perfeitamente servi-lo em tudo o que 

a obediência mandar, dar-lhe-á todo o mérito que ganhar este ano, servindo-o nela” (2001, 

[1572-73], introdução, p.951). A madre encerra o desafio com sua resposta, circunscrevendo o 

verdadeiro repto de que se trata, ou seja, a humildade e a configuração a Cristo. Ela diz:  

 

Teresa de Jesus promete dar a qualquer cavaleiro da Virgem que fizer um só 

ato a cada dia, determinado a satisfazer, durante toda sua vida, por um prelado 

nécio, vicioso, glutão e mal preparado, no dia em que o fizer, a metade do que 

ela merecer naquele dia, tanto na comunhão como nas grandes dores que 

suporta: tudo enfim, o que será ainda muito pouco. Há de considerar a 

humildade com que o Senhor esteve diante dos juízes e como foi obediente 

até a morte na cruz. Esse é um contrato de um mês e meio (SANTA TERESA, 

2001, [1572-73], p.951).  

 

As relações mais estreitas entre Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, parecem ter 

tido lugar privilegiado em Ávila. Embora a madre confessasse, oficialmente, com um padre 

jesuíta de nome Lárez, não é menos certo que também o fazia com o frei João da Cruz, bem 
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como, travava com ele temas altamente espirituais. Essa proximidade entre os místicos, mostra-

se refletida no livro da santa, O castelo interior, no qual ela refere-se ao santo por duas vezes 

sem citá-lo nominalmente e, ainda, termina-o em 29 de novembro de 1577, pouco antes do frei 

ser levado de Ávila e detido em Toledo, como será visto adiante. Antes desta data, em torno de 

maio de 1573, um fato extraordinário teve lugar no locutório da Encarnação: estavam Santa 

Teresa e São João falando sobre o mistério da Santíssima Trindade, quando ambos, 

simultaneamente, entraram em êxtase e elevaram-se do solo, com o curioso detalhe de que, a 

cadeira na qual estava sentado São João da Cruz, elevou-se junto! A santa comentaria depois 

que – “não se pode falar de Deus com o frei João da Cruz porque logo se transpõe e faz-se 

transpor” (JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ, 1990, p.133).  

 A partir do que o biógrafo Tomás Alvarez traçou como um pequeno percurso 

cronológico compartilhado entre Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, é possível fazer 

uma síntese panorâmica do já exposto e, acrescentar alguns fatos desta cronologia, culminando 

com a data do último encontro. No ano de 1567, em Medida del Campo, ocorreram as primeiras 

conversas e o acordo para o início da primeira fundação dos descalços masculino; na mesma 

época, eles viajaram juntos para Valladolid, para quarta fundação das carmelitas descalças; em 

1568 é inaugurado o primeiro convento descalço masculino em Duruelo; em 1571, o frei partiu 

com a madre para Alba de Torres para a fundação do convento das descalças. Os anos de 1572 

e 1574 são, os de maior aprofundamento na relação espiritual entre Santa Teresa e São João da 

Cruz; em novembro de 1572, ocorreu o matrimônio espiritual da madre na presença do frei, 

cujo relato consta no livro Castelo interior (TOMÁS ALVAREZ, 1990, pp.152-153). Nesse 

escrito, ela cita subliminarmente o santo, indicando a sincronia espiritual de ambos:  

 

Sei de uma pessoa a quem o Senhor tinha concedido essas graças, e até duas 

– umas das quais um homem – que estavam tão desejosas de servir a sua 

Majestade à própria custa, sem esses grandes deleites, e tão ansiosas por 

padecer que se queixavam a Nosso Senhor por receberem esses favores 

(SANTA TERESA DE JESUS, 2001, [1572-73], p.557).  

 

Santa de Teresa de Jesus descreveu, na obra Castelo interior, como, no matrimônio 

espiritual, a alma é tornada participante dos dons divinos: “seja como for, o Senhor une a alma 

a Si, tornando-a cega e muda […] e, no mais intimo de si, num lugar muito profundo – que ela 

não sabe especificar, porque é ignorante – percebe em si essa divina companhia” (2001, [1572-

73], p.565).   Do mesmo modo, São João da Cruz, assim descreveu o matrimônio espiritual, 

presente nas explicações do verso “entrou enfim a Esposa” da canção 22 seu Cântico espiritual: 

“é sem comparação alguma, muito mais elevada esta união do matrimônio do que a do 
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desposório espiritual. Trata-se de uma transformação total no Amado [...] com certa 

consumação de união divina [...] tanto quanto é possível nesta vida” (SÃO JOÃO DA CRUZ, 

1988, p.713).   

Após 1573, a presença de Santa Teresa de Jesus no convento da Encarnação tornar-se-

á cada vez mais escassa, devido as atividades das fundações; em 1574 ela levou consigo o frei 

São João da Cruz para inauguração do mosteiro das carmelitas Descalças em Segóvia e, aos 

poucos, cada qual seguirá caminhos diversos, encontrando-se cada vez menos. Em 1577 a santa 

regressou de Andaluzia e Toledo para Ávila. O frei João da Cruz prosseguiu sua tarefa de 

educador espiritual da Encarnação, enquanto a madre recomeçava em São José, devido as 

agitações que cercavam a reforma teresiana. Em primeiro de dezembro, chegou a separação 

violenta, São João da Cruz é retirado do convento e encarcerado, sem que a madre saiba seu 

paradeiro. Após 9 meses de prisão, o frei fugiu e chegou a Andaluzia, madre Teresa encontra-

se em Castilha, ignorando o paradeiro do santo. As queixas e tristezas da santa eram enormes, 

sobre o desaparecimento do frei e, relatadas em cartas até que, por fim, encontram-se pela 

última vez no inverno de 1581 no convento de São José. São João da Cruz vai ao encontro da 

santa para levá-la a inauguração do mosteiro de Granada, mas a madre Teresa está fraca e tem 

que ir à Burgos. São João da Cruz junto com Ana de Jesus fundam o convento de Granada em 

janeiro de 1582 e em outobro do mesmo ano, morre Santa Teresa de Jesus (FEDERICO RUIZ, 

1990, pp.152-153).    

São muitos os detalhes da vida de São João da Cruz, a parte de seu encontro com Santa 

Teresa de Jesus, significativo e transformador de sua vida, outro evento, o seu sequestro e prisão 

efetuados pelos carmelitas Calçados, inaugurou um novo capítulo na vida do santo, talvez 

aquele que mais contribuiu para sua eternização não só no universo religioso, mas sob forma 

de um novo laço com o mundo secular, representado pela figura do místico-poeta. Neste período 

de sua vida, um novo vínculo se firmará, desta vez com Ana de Jesus (1545-1621), figura ímpar, 

dentre as carmelitas e, sucessora das obras da Reforma, ela estenderá as fundações para além 

da Espanha, chegando a França e Bélgica. Ana de Jesus conviveu doze anos com Santa Teresa 

de Jesus (1570-1582) e, cerca de treze anos com São João da Cruz (1578-1591). Ela era três 

anos mais jovem que São João da Cruz, bonita e perspicaz, dedicou cinquenta e um anos de sua 

vida à ordem carmelita (FEDERICO RUIZ, 1990, pp.224-225). O segundo encontro de São 

João da Cruz com Ana de Jesus, se dá no convento de Baes, Andaluzia, em 1578, dois meses 

depois do frei fugir da prisão de Toledo. A religiosa é priora do local e tem um estranhamento 

inicial com o santo: a incomodava o fato do frei, de trinta e seis anos, ao referir-se a Santa 

Teresa de Jesus, chamá-la de “minha filha”, bem como as outras religiosas do mosteiro. Ela 
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escreve uma carta a Santa Teresa de Jesus queixando-se do fato e esta, prontamente o defende 

e, posteriormente, o nomeia confessor das monjas (CRISÓGONO, 1986, p.226).  

São João da Cruz tinha um carisma especial no trato com as religiosas e cada qual, 

tinha seu motivo particular de relação e confiança com ele. Existia, no entanto, uma 

proximidade maior com a madre Ana de Jesus, que em várias ocasiões o consultava sobre os 

assuntos da ordem, bem como orientações espirituais. No entanto, quando da abertura dos 

processos de beatificação do santo, foram consultá-la para que desse testemunho dos anos de 

convivência com São João da Cruz, ao que ela se recusou terminantemente, mesmo frente aos 

apelos de seu confessor padre Hilário de Santo Agostinho. A opção de Ana de Jesus pelo 

silêncio restou enigmático, salvo por uma resposta que ela deu ao ser indagada pelo seu 

confessor sobre o ‘por que’ de sua recusa de falar sobre a santidade e graças místicas do santo. 

Ela respondeu que: “não havia atrevido-se a manifestar-las por temor de que, com isso, exaltaria 

a si mesma ao revelar as que ela mesma havia recebido” (FEDERICO RUIZ, 1990, p.225).  

A chegada de São João da Cruz a Baes, se dêu, como visto, dois meses após sua fuga 

do cárcere de Toledo, onde permaneceu enclausurado, em péssimas condições, durante 9 meses. 

Também foi lá, na prisão, que começaram a emergir suas primeiras poesias, dentre elas, o 

Cântico espiritual que, ele recitava às monjas de Baes, em primeira mão. Talvez, não tenha sido 

por acaso, a dedicatória desse poema, feita pelo santo, à Ana de Jesus, ela que soube tão bem 

preservar o silêncio tão caro a São João da Cruz, permitindo assim, que a sonoridade do 

indizível fala-se por si mesmo das graças de Deus.  

Mas de que sonoridade se trata afinal? Como seria possível São João da Cruz conjugar 

silêncio e sonoridade como forma de expressão da experiência mística? O Cântico dos cânticos 

foi a fonte de maior inspiração para as criações poéticas do místico. Ao longo de séculos, o 

texto bíblico foi imitado e tomado pelos místicos como uma referência importante, pela 

intensidade com que tratou as questões do amor, como será visto a seguir.   

 

 

1.4 O Cântico dos cânticos: paradigma para mística cristã 

 

A importância do texto bíblico o Cântico dos Cânticos no contexto da mística cristã é 

notável. Inspirou místicos em diferentes momentos do cristianismo, bem como, uma extensa 

produção interpretativa no campo religioso. Na literatura católica, no período medieval, em 

particular, era raro não encontrar manuscritos com comentários sobre o livro e, entre o século 
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XVI e até o final do século XX, ao menos quatrocentos comentários gerais ou sobre aspectos 

particulares do Cântico foram contabilizados (CAVALCANTI, 2005, p.47). 

Muitas controvérsias permeiam a história sobre a autoria e data do texto bíblico 

Cântico dos Cânticos. Originalmente, sua autoria foi referida ao rei Salomão († 933 a.C.), a 

partir de evidências no texto que apoiariam tal atribuição, tais como: menções explicitas a 

Salomão, referências as riquezas próprias ao seu reinado, além do caráter “sapiencial” do texto 

que seria um traço próprio aos escritos salomônicos. Em sentido contrário, outros estudiosos 

consideraram a data do surgimento deste texto em torno do século III a.C., ou um pouco depois 

da morte do rei Salomão, século X a.C., e finalmente, como sendo construído em um período 

que comportaria cinco séculos, desde a ascensão de Salomão ao trono até a dominação Persa. 

Neste último caso, o poema seria uma coletânea de textos escritos dentro deste período 

(CAVALCANTI, 2005, parte I).  

Do ponto de vista do cristianismo, a antiguidade cristã não questionava a autoria como 

sendo de Salomão, tampouco isto representava uma posição dogmática, pois os Padres da Igreja 

nunca trataram esta questão ex professo, por não ter relevância doutrinária. Muitos 

comentadores atuais defendem que o poema teria sido elaborado em época posterior ao período 

salomônico e com finalidades específicas. Os numerosos termos em aramaico e persa sinalizam 

para uma época mais recente, além disso, a figura literária que preenche o período e seu 

simbolismo era suficientemente conhecida e mesmo familiar aos leitores das Sagradas 

Escrituras. Tais razões, indicariam que o Cântico remonta aos séculos VIII a.C. e VII a.C., por 

diferir de toda literatura profética. Há ainda a hipótese que, ao fim do exílio babilônico, algum 

autor (indeterminado) teria composto o texto para consolar os exilados e os encorajar a retornar 

ao país de Javé (RUFFENACH,C.S.S.R., tomo 2, coluna 86).  

O Cântico dos Cânticos é um dos cinco Megilloth, ou "rolos escolhidos" para a leitura 

pública na Páscoa Judaica (FERNANDES, 2007, p.913). Os judeus de Alexandria no século III 

a. C., movidos por necessidades apologéticas, providenciaram uma tradução grega das 

Escrituras hebraicas, tornando-as acessíveis aos judeus da diáspora. A Bíblia dos setenta sábios, 

ou, setenta e dois (seis de cada uma das doze tribos) serviu de base para as primeiras traduções 

latinas desta. A Septuaginta, assim denominada, era a Bíblia usada pelos primeiros cristãos e a 

que conheciam os primeiros Padres da Igreja. Orígenes (†253) atualizou a Septuaginta com sua 

versão conhecida como Hexaplas. Posteriormente, o Hexaplas foi utilizado em conjunto com a 

Septuaginta e com fontes originais em hebraico e aramaico, por São Jerônimo (†419) para 

efetuar a tradução da Bíblia em Latim. Em relação a tradução do Cântico para o grego estima-

se a data aproximada de 100 a.C. (CAVALCANTI, 2005, pp.29-30).  
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1.4.1 Estrutura literária e sentido interpretativo 

 

“Beije-me com os beijos de tua boca! Teus peitos são melhores do que o vinho, o odor 

de teus perfumes é suave, teu nome é como óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti...” 

(Ct 1,2-3), assim inicia-se o Cântico dos cânticos, de tom profundamente sensual e apaixonado, 

a amada dirige seu apelo ao amado que não menos inspirado lhe responde com elogios de 

encantamento frente a sua figura: “minha amada, eu te comparo a égua atrelada ao carro do 

Faraó! Que beleza tuas faces entre os brincos, teu pescoço, com colares! Far-te-emos pingentes 

de ouro cravejados de prata” (Ct 1, 9-11) mais adiante, em duo, declamam: “um saquinho de 

mirra é para mim meu amado, repousando entre meus seios[...]como és bela, minha amada, 

como és bela! Teus olhos são pombas” (Ct 1, 12-15). O longo poema lírico do Cântico é 

estruturado em oito partes que versam sobre o amor mútuo entre a amada e o amado, em uma 

linguagem apaixonada, repleta de ânsia, desassossego, encontros e desencontros, culminando 

em uma união de amor indissolúvel. Por um lado, o poema parte de um tema profundamente 

humano e universal, a experiência do amor e toda a carga erótica que ele possa comportar; de 

outro, sua linguagem extremamente figurativa de caráter dúbio e obscuro, propiciou diferentes 

interpretações. Neste sentido, determinar a forma exatado gênero literário no Cântico não é 

fácil e nem sequer possui um caráter unívoco, ao contrário, é possível falar de um percurso 

interpretativo que, ao longo do tempo, assumiu diversos matizes, conforme a época e contextos 

envolvidos. São três os sentidos interpretativos, ao longo da tradição, reportados ao poema 

Cântico: o sentido literal e exclusivo; o sentido literal figurado e o sentido típico. O sentido 

literal próprio, não de uma palavra, mas de uma passagem, de um escrito é aquele 

imediatamente expresso por suas frases e descrições na sua significação natural e gramatical: o 

poema é interpretado como a história de dois amantes que se complementam reciprocamente. 

No sentido literal figurado considera-se a expressão das frases ou da história como possuindo 

um sentido subjacente, tais como, por exemplo, uma parábola, uma alegoria ou uma fábula, a 

fim de indicar uma outra verdade análoga, porém superior. Nesta chave, as manifestações de 

amor entre os dois amantes do poema, não tem outro propósito do que o amor recíproco de 

Deus e seu povo, em um sentido espiritual e místico. Por fim, o sentido típico tem o caráter de 

revelação: Deus coloca seu sentido nos fatos e objetos expressos nas palavras e frases, 

escolhendo-os para se tornarem as figuras, espécies de imagens abreviadas das realidades 

superiores futuras. Admitida esta hipótese, o sentido literal do casamento de Salomão com a 

filha do Faraó, refere-se, por designação divina, à prefiguração da união de Cristo com a Igreja, 

revelando seu sentido típico (RUFFENACH,C.S.S.R.,Tomo 2, Coluna 86). Nesse sentido, é 
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possível considerar que a leitura realizada no campo religioso alegórica20, não literal. O amor, 

tema maior do livro Cântico dos cânticos, ganha novos matizes e destinos interpretativos, para 

além de seu sentido literal, configurando-se em um significativo eixo norteador da literatura 

sacra. Como observou Umberto Eco (1991, p.42), o alegorismo foi desenvolvido extensamente 

nos escritos cristãos, a ponto de constituir o rumo poético medieval.  

A exegese cristã do Cântico, ao longo do tempo, ramificou-se em duas interpretações 

parcialmente homogêneas e subordinadas: por um lado, a interpretação ascética-figurada, tão 

cara a Idade Média, que via na esposa não só a Igreja como um todo, mas também cada alma 

em particular. São João da Cruz (séc. XVI) e Santa Teresa (séc. XVI) são alguns dos mestres 

da espiritualidade que irão encontrar nesta tradição o prelúdio e a fonte inesgotável para o 

desenvolvimento de sua mística; de outro, a interpretação mariológica-figurada, que reconhecia 

nos disfarces da esposa bem-amada a alma mais pura da Igreja e a mais bem unida a Deus: a 

Virgem Maria (tomo 2, coluna 86).  

A mística medieval uniu, com frequência, o componente intelectualista neoplatônico 

a elementos, tais como, vontade, afetividade e atividade, como por exemplo o motivo do amor 

e do “voo”. Esse último, destacou-se com particular intensidade em determinados místicos 

modernos, dentre eles, São João da Cruz. A tradição mística neoplatônica, cujas elaborações 

refletiram-se nos escritos do Pseudo-Dionísio21, exerceu grande influência sobre a mística cristã 

medieval do Ocidente (MORA. J. F., 2004, p.1976). 

Um breve paralelo entre os escritos do Pseudo-Dionísio e de São João da Cruz, ilustra 

o método apofático22 como recurso para o conhecimento de Deus, bem como, a ideia de 

elevação (voo) da Alma, presente em ambos os místicos. Em seu escrito Teologia mística, 

                                                           
20 A interpretação alegórica tornou-se teoria no período medievo, chamava-se alegorismo e previa a possibilidade 

de se ler a Sagrada Escritura (e mais tarde a poesia e as artes figurativas) em três outros sentidos, além do literal, 

quais sejam: alegórico (referente ao símbolo), moral (sentido prático) e anagógico (arroubamento místico).  Tal 

teoria tornou-se familiar a partir de Dante, século XII d.C., mas encontrou suas raízes em São Paulo: “agora vemos 

em espelho e de maneira confusa, mas, depois, veremos face a face” (1 cor. 13,12). Cf. Eco, U..Obra aberta, São 

Paulo, Editora Perspectiva, 1991, p.42. 
21 Dionísio Aeropagita foi considerado um mártir ateniense do séc. I, convertido por São Paulo. A partir do séc. 

VI lhe foram atribuídas algumas obras que remontam ao final do séc. V, cujo autor se chamou convencionalmente 

Pseudo-Dionísio Aeropagita. O Corpus Dionysiacum representou a tentativa de teologia mística realizada a partir 

dos esquemas e da terminologia neoplatônica. A doutrina mística esteve estreitamente ligada à tradição platônica 

e patrística. (S. LILLA, 2003, pp.326-328). 
22 O método apofático deriva da palavra grega apophasis com o sentido de supressão e negação e tem suas raízes 

em Platão. Na Teologia mística de Dionísio Aeropagita ou, Pseudo-Dionisio a via apofática como o acesso possível 

ao princípio de todas as coisas, sua influência na Idade Média latina é notável, como em São João da Cruz, por 

exemplo. O engendramento entre a fé e a razão para fundamentar a teologia negativa encontrou suas bases na 

experiência mística, como indicou Pierre Hadot, ao citar Plotino (séc. III): “para poder falar da realidade que não 

podemos pensar, devemos ‘possuí-la’. Essa posse, essa apreensão obscura do indizível nos permite dizer que há 

um indizível e falar dele de forma negativa; mas, ao mesmo tempo, ela nos proíbe de falar dele de outro modo que 

não a forma negativa (Cf. PIERRE HADOT, 2014, pp.217-227)”.    
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Dionísio diz: “ao nos aproximarmos dos cumes, nossas palavras tornam-se raras e inúteis, nos 

tornamos silenciosos. Respirando o ar de indizíveis alturas”; mais adiante, ele afirma: “a 

Origem de tudo aquilo que é, vive e respira está além de Tudo. Ela não é, nem essência, nem 

existência, nem vida, nem razão, nem inteligência” (PSEUDO-DIONÍSIO, 2014, pp.23-24); 

São João da Cruz, por sua vez, cita em seu opúsculo intitulado Monte Carmelo: “para chegar a 

saborear o todo não queiras sentir o sabor em nada, para chegar a sabê-lo todo não queiras saber 

algo em nada (...) nesta desnudez acha o espírito seu descanso, porque não cobiçando nada, 

nada o fatiga para cima” (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, pp.119-121). No entanto, os escritos 

de São João da Cruz compõem-se de outros elementos que revelam também uma profunda 

inquietação e passionalidade, como, por exemplo, o Cântico espiritual, cuja inspiração foi o 

Cântico dos cânticos, guardando algumas semelhanças entre os dois, como será visto mais 

adiante.   

A primeira interpretação alegórica do Cântico dos Cânticos é de tradição rabínica e 

remonta, provavelmente, ao ano 70 a.C. (CAVALCANTI, 2005, p.48). Os cristãos estenderam 

o sentido figurativo espiritual judaico do Cântico dos Cânticos para além do amor recíproco 

entre os esposos, substituíram ainda, a forma teocrática do amor mútuo entre Javé e Israel, por 

uma forma cristológica, ou seja, entre Cristo e a Igreja. Vários exegetas cristãos reconheciam 

na esposa do Cântico a Igreja de Cristo. Tal interpretação, como propõe Santo Hipólito de Roma 

(†235) e Orígenes, tornou-se comum, ao longo dos séculos, na figura de tantos outros 

intérpretes, tais como: Santo Atanásio (†373), São Gregório de Nisa (†396) e São Jerônimo 

(†472), entre outros (RUFFENACH,C.S.S.R., tomo 2, coluna 86).  

São Hipólito de Roma, o intérprete mais antigo do Cântico, dinamizou a transição da 

versão judaica (Deus-Israel) para a versão cristã (Cristo-Igreja). Sua interpretação era destinada 

à comunidade dos fiéis, tendo, portanto, fins pastorais. No comentário ao Cântico dos cânticos, 

Santo Hipólito, apresenta a Igreja como a amada que se faz esposa de Cristo 

(DATTRINO,2003, pp.499-500).  

O teólogo alexandrino Orígenes, por sua vez, efetuou a passagem da versão 

eclesiológica23, proposta por Santo Hipólito, para uma versão individual, assim, a alma de cada 

fiel seria representada pela Esposa no Cântico dos cânticos (KÖPF, 2000, pp.195-196). O 

                                                           
23 Reflexão consagrada à Igreja. Lugar teológico em que a Igreja reflete sobre ela mesma, cujos temas envolvem 

a concretização e atualização da mensagem bíblica na vida cotidiana dos crentes. Hipólito compreendia a Igreja 

como a comunidade santa (Cf. BIRMELÉ, A. in Lacoste, J-Y. (org.), Dicionário crítico de teologia, Editora 

Paulinas: Loyola, São Paulo, 2014, p.589).    



 
 

45 

anseio de cada sujeito pelo amor divino inspirou, a partir do Cântico, diversos místicos cristãos, 

levando-os à busca da fusão entre a alma e Deus. 

As Homilias, sobre o Cântico dos cânticos, de Orígenes foram traduzidas por São 

Jerônimo para uma versão latina, das quais somente duas chegaram até os dias de hoje. Rufino 

de Aquileia (†410), monge e teólogo, traduziu o grande Comentário de Orígenes sobre o 

Cântico.  Esses textos, em particular, as Homilias, serviram de inspiração a um número 

considerável de autores interessados pelas encantadoras descrições do amor entre Cristo e a sua 

Igreja, prefigurando a deleitosa e definitiva união entre o Verbo e a alma. (ORÍGENES, [244] 

1953, introdução, tradução nossa). O pensamento de Orígenes engendrou um campo de 

natureza mística. No prólogo das Homilias, São Jerônimo resumiu assim sua impressão sobre 

essa obra: “que Orígenes tenha ultrapassado todos os outros escritores com suas obras é um 

fato, no entanto, em relação ao Cântico dos cânticos, ele ultrapassou a si mesmo” (ORÍGENES, 

[244] 1953, prólogo, tradução nossa). 

Inspiradamente, na abertura de suas Homilias, Orígenes ressalta o caráter sublime e 

claramente místico do poema: “feliz aquele que penetra no Santo, mas bem mais feliz aquele 

que penetra no Santo dos Santos [...]; feliz igualmente aquele que compreende os cânticos (das 

escrituras), mas bem mais feliz aquele que canta o Cântico dos cânticos” ([244] 1953, p.60). 

Há um caminho espiritual a se seguir para que se possa entoar o cântico sublime, comenta 

Orígenes ([244] 1953, p.60), nomeando-o como escada dos cânticos e, apoiando-se em 

passagens extraídas dos livros Êxodo, Números e Deuteronômio: “é necessário sair do Egito e, 

uma vez fora dessa terra, atravessar o mar vermelho para poder cantar o primeiro cântico, 

dizendo: ‘cantemos ao Senhor, pois ele é gloriosamente magnífico’”. No entanto, Orígenes 

([244] 1953, p.60) observa: “embora tu tenhas pronunciado o primeiro cântico, tu estás longe 

ainda do Cântico dos Cânticos” e prossegue na explanação: “caminhe espiritualmente sobre a 

terra do deserto [...] para então cantar o segundo cântico”. Mais adiante, Orígenes ([244] 1953, 

p.61) cita Isaías (5,1): “cantarei ao meu amado o cântico de minha vinha”, introduzindo de 

forma elegante, a força da representação que o Cântico dos cânticos possui para descrever a 

busca do homem por uma relação plena com Deus: “uma vez tudo ultrapassado, subirás ainda 

mais alto, afim de que possas, alma agora radiante de beleza, cantar também com o Esposo o 

Cântico dos Cânticos”.  

Orígenes ([244] 1953, introdução) buscou incorporar, nas Homilias, os elementos 

espirituais no drama sugerido pelo Cântico: as donzelas [as almas, ainda imperfeitas, dos fiéis] 

estão no caminho da salvação; os jovens que acompanham o esposo estão mais avançados neste 
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percurso [os anjos]; a Esposa [a Igreja, o modelo da alma perfeita e imaculada a ser seguida] 

em diálogo com o Esposo [o Cristo, o Verbo].  

A Esposa abre o diálogo: “beije-me com os beijos de tua boca” (Ct 1,2), nesta 

passagem Orígenes ([244] 1953, p.63) interpreta um apelo direto à Deus: “até quando meu 

Esposo enviará seus beijos por Moisés, ou pelos profetas? São os lábios do Esposo que ela 

anseia, que venha ele, que ele próprio desça”. A doutrina da encarnação do Verbo24 tornou 

possível a relação direta com Deus que, dessa forma, prescindia de intermediários e, ao mesmo 

tempo, forneceu uma consistência para a experiência mística, por meio da qual, o corpo de 

Cristo apresentou-se como paradigma. Paradoxalmente, a humanidade de Cristo, filho 

unigênito do Pai, viabilizou a transcendência da precária humanidade do homem, expressa por 

sua natureza mortal e finita. Desta forma, as referências aos aspectos físicos e sensoriais estão 

sempre presentes, cercadas por especulações e determinações diversas que, sem prescindir do 

corpo, transformam-no, tanto em suas necessidades como em sua fisiologia, reinserindo-o na 

realidade divina. Continua Orígenes, o Pai ouve suas preces e lhe envia o filho consubstancial 

a ele. Ao sentir essa presença, um tanto enigmática e obscura, a Esposa cessa de rezar e lhe diz: 

“porque teus peitos são melhores que o vinho e o odor de teus perfumes são melhores que todos 

os aromas” (Ct 1,3). Os aromas e perfumes são temas constantes nos livros sagrados, explica 

Orígenes, Deus instruiu os perfumistas (Ex 30, pp.23-33), o bom perfume é vinculado a Cristo 

e, por sua vez, o mal odor é fruto dos pecados e vícios (ORÍGENES, [244] 1953, pp.63-64). 

Dentro do mesmo tema, São Gregório de Nisa, no livro A virgindade, escrito por volta do ano 

de 371, observou que para atingir o ideal de uma vida de perfeição é necessário guiar-se pelo 

bom perfume de Cristo: “desta vida podem participar aqueles que em posse de tais pegadas e 

seguindo o aroma deste perfume (Ct. 1,4) se ocupem do bom odor de Cristo (2Co 2,14-15) ” 

(NISA, 2000, p.162). A metáfora do odor alude à questão do amor25, ponto capital na economia 

                                                           
24 Encarnação remete, em primeiro lugar, ao prólogo do Evangelho de São João (1,14), onde se lê: “e o Verbo se 

fez carne”. O vocábulo encarnação provém dessas palavras e refere-se à união do Verbo com a natureza humana 

e, a possibilidade de sua comunicação, na figura de Cristo. Verbo remete a palavra profética que marca as 

intervenções de Deus na história e revela seus desígnios (Cf. FUSCO, V. in Lacoste, J-Y. (org.), Dicionário crítico 

de teologia, Editora Paulinas: Loyola, São Paulo, 2014, pp. 606-607).  A encarnação do Verbo, para Orígenes, tem 

um caráter de salvação no sentido que traz a plena revelação de Deus e oferece um modelo de vontade humana 

perfeitamente e livremente submetida a Deus. O conhecimento e a contemplação de Deus são adquiridos pela 

imitação do Logos encarnado (Cf. JUNOD, E. in Lacoste, J-Y. (org.), Dicionário crítico de teologia, Editora 

Paulinas: Loyola, São Paulo, 2014, pp. 1297-1298).     
25 Para expressar a idéia de amor, os hebreus só tinham o verbo aheb e o substantivo derivado ahabah. Assim, a 

mesma palavra significava, como entre nós, o amor sagrado e o amor profano, o amor casto e o amor impuro, o 

amor da família e o da amizade simples. Mas, em um livro religioso, como a Bíblia, era considerado, geralmente, 

como o amor de Deus ao homem e o amor do homem à Deus. O preceito do amor de Deus foi formulado na lei 

mosaica, de tal forma que, o Evangelho não teve nada a acrescentar ou mudar: “amarás o senhor teu Deus com 

todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força” (Dt. 6,5). Tal era a profissão de fé que todo israelita 

devia recitá-lo, ao menos, duas vezes por dia. Jesus só tinha que relembrá-lo aos seus discípulos (Mt. 22,37; Mc. 
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da salvação cristã. Em Santo Agostinho (†430), por exemplo, que pouco abordou o Cântico, 

apenas de forma acessória e para fins eclesiológicos (CAVALCANTI, 2005, p.53), verifica-se 

o uso de duas passagens do poema para ilustrar o seguinte trecho de sua exposição sobre o tema 

amor, como amor a Deus: 

 

Quanto ao Cântico dos Cânticos, é uma espécie de volúpia espiritual das almas 

santas nas bodas do rei e da rainha desta cidade que é Cristo e a Igreja. Mas 

essa volúpia está envolvida em véus alegóricos para ser desejada com mais 

ardor e ser despida com mais alegria e apareça o esposo a quem se diz nesse 

Cântico: amam-te os justos e, a esposa que ouve: o amor faz as tuas delícias. 

(SANTO AGOSTINHO – Cidade de Deus- cap. XX, livro 17, p.1685).  

 

No trecho acima, amam-te os justos refere-se ao verso, “o odor de teus perfumes é 

suave, teu nome é como óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti” (Ct. 1,3) e, “tua 

cabeça que se alteia como o Carmelo, e teus cabelos cor de púrpura, enlaçando um rei nas 

tranças” (Ct. 7,6), corresponde à fala do esposo, o amor faz as tuas delícias (SANTO 

AGOSTINHO, 2000, p.1685). Seria o odor do amado, na interpretação de Santo Agostinho, o 

fator de instigação a um desejo tão ardoroso das donzelas? As descrições do amado revelam 

um amado transfigurado em elementos que aguçam a sensualidade (o óleo e o perfume), 

evocando o deleite. Mas que amor é este, senão carnal?  

Santo Agostinho elaborou uma distinção entre o conceito de amor pelo mundo como 

cobiça (cupiditas), e, o amor como caridade (caritas)26, como o desejo pela eternidade, em 

última instância, a presença de Deus.   Segundo o santo, o que é visado na caridade está situado 

dentro do homem, obra perfeita de Deus e, ao mesmo tempo, onde ele (Deus) habita. Há um 

                                                           
12,30; Lc. 10,27). Entretanto, o dogma da paternidade divina, tal como o Verbo encarnado revelou aos homens, 

conduziu-os a um sentimento com um acento mais filial na relação de amor à Deus. Ao contrário dos judeus que, 

embora dessem o nome de pai à Deus, viam-se como membros de um povo eleito, parte de um coletivo, e não da 

forma, doravante, tão particularizada. É dentro deste sentido, totalmente diferente, que o Verbo feito carne promete 

“àqueles que creem nele o poder de tornarem-se os filhos de Deus” (Jo. 1, 12-13) (Ferdinand Prat, tomo 2, coluna 

507, trad. nossa). 
26 A caridade possui um carater fundamental dentro da doutrina cristã cuja sua menção sempre foi considerada 

pelos Padres da Igreja, ainda que de forma mais pastoral do que dogmática, eles comentavam e explicavam os 

textos das escrituras, recordando aos seus ouvintes,ou, leitores que o primeiro preceito da lei é amar à Deus e ao 

próximo. Não há na literatura patrística nenhum tratado sobre a caridade sistematizado, salvo em alguns escritos 

de Santo Agostinho. Somente após o período patrístico, verificar-se-á a doutrina da caridade expressa em tratados 

que versam sobre a virtude.  Os ensinamentos dos Padres foram, notadamente, exegético e ajustado a carta de São 

Paulo: “ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse Amor [...] nada seria [...] o Amor é 

paciente, é benigno [...] o Amor não se envaidece (ICr 13,2-4)”. Entretanto, de todos os livros da Escritura, o 

Cântico dos cânticos foi o mais explorado por eles: sob a imagem da amada, eles reconheciam a alma a procura 

de Deus  No Ocidente, Santo Agostinho foi considerado o doutor da caridade e, é sobre ela que se centrou toda 

sua espiritualidade. As elaborações do bispo de Hipona sobre a caridade, não só influenciaram os Padres latinos, 

mas estendeu-se para além da antiguidade cristã, penetrando também a Idade Média, adquirindo um lugar 

considerável na doutrina cristã (FERDINAND PRAT, tomo 2, coluna 507 - tradução nossa). 
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movimento, em sua concepção sobre o conceito de amor, de desinvestimento do homem das 

coisas mundanas (cupiditas), posterior regresso ao mundo sob a forma de amor ao próximo 

(caritas) (Hannah Arendt, 1997, parte I). Voltar-se para Deus, em Santo Agostinho, é, antes de 

tudo, voltar-se para si na procura de Deus e constatar a própria insuficiência para conhecer-se 

verdadeiramente, como ele declara nas Confissões: “a ti, Senhor, que conheces os abismos da 

consciência humana, poderia eu esconder algo[...]? Eu poderia esconder-te de mim, mas nunca 

esconder-me de ti” (Livro X, cap. 2). O amor de Deus aos homens é o veículo salvifico da 

humanidade e, ao mesmo tempo, fonte do verdadeiro conhecimento. Amar a si mesmo enquanto 

criatura de Deus, pressupõe amar ao outro em igual medida e, em última instância, realiza o 

amor à Deus.  

A reformulação do amor carnal, elaborada por Santo Agostinho, denota um 

interessante deslocamento para uma concepção de amor que, longe de promover um isolamento 

do mundo, erigiu uma nova via para relacionar-se com ele. Na visada desse novo amor, os 

aspectos sensoriais e sensuais alçam voo ao transcendente e são intensificados, ao mesmo 

tempo, ressignificam o corpo, no qual a temporalidade e a espacialidade não mais incidem. O 

santo declara: 

 

Estou seguro, Senhor, de que te amo [...] mas, que amo eu quando te amo? 

Não uma beleza corporal ou uma graça transitória [...] nem o suave odor das 

flores, dos unguentos, dos aromas, nem o maná ou o mel, nem os membros 

tão suscetíveis às carícias carnais [...] e contudo, amo a luz, a voz, o odor, o 

alimento, o abraço do homem interior que habita em mim, onde para minha 

alma brilha uma luz que nenhum espaço contém, onde ressoa uma voz que o 

tempo não destrói, de onde exala um perfume que o vento não dissipa [...] Eis 

o que amo quando amo o meu Deus (Confissões, X,8). 

 

No trecho acima, Santo Agostinho declara um desprezo aos aspectos sensuais do corpo 

e, uma intensificação de seus afetos espirituais. Há um confronto entre o tangível e o intangível, 

no qual o corpo parece redobrar-se sobre si mesmo, diluindo o contorno entre o homem exterior 

e o homem interior. É notável o efeito estético no depoimento do santo, ao tornar a carne 

inconsistente e, ao mesmo tempo, realçar, de forma consistente, os afetos. Ele aponta para os 

limites do corpo, expressos por sua corruptibilidade e precariedade na manifestação dos afetos, 

por demais fugazes. Ao mesmo tempo, engendra uma suplência capaz de aplacar essas 

vicissitudes para um novo sentido. Na impossibilidade de prescindir do corpo, Santo Agostinho, 

realoca-o na condição de testemunha opaca da infinitude transbordante dos afetos espirituais 

que ele (o corpo) faz-se continente.      
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São Jerônimo, contemporâneo de Santo Agostinho, aborda, também em sua obra, as 

articulações entre os elementos carnais e espirituais do anseio humano. Ele realizou uma vasta 

produção literária (biografias, trabalhos históricos, traduções de tratados teológicos gregos, 

revisões e traduções do texto sagrado, comentários bíblicos, e outros), mas é por meio de suas 

epístolas que se revela um rico percurso autobiográfico e histórico de sua época, de caráter 

pastoral e, ao mesmo tempo, experiencial. Em carta dirigida à Santa Marcela (†410), nobre 

romana, ele descreveu com precisão essa questão: “O sentido de uma carta é escrever sobre 

algum assunto de família ou sobre temas cotidianos[...]às vezes, naturalmente, este convite à 

conversa pode ser temperado com o sal da ciência” (Carta 29,1). Desta forma, assunto de 

família era, para São Jerônimo, um tema que comportava dois elementos fundamentais: a vida 

espiritual e a palavra divina (SÃO JERÔNIMO, 2013, introdução). Na carta, escrita no ano 386, 

endereçada à uma jovem de dezesseis anos, Santa Eustóquia (†419), filha de Santa Paula († 

404), São Jerônimo exerceu o seu ofício de diretor espiritual, visando enfatizar a essência da 

virgindade cristã. Ele inicia a epístola com a seguinte citação bíblica: “Ouve, ó filha, vê e inclina 

teu ouvido: esquece teu povo e a casa do teu pai, que o rei se apaixone pela tua beleza27”. 

Prossegue São Jerônimo na explanação: “No Salmo 44 Deus fala com a alma humana para que, 

a exemplo de Abraão, saia de sua terra e família, deixe os caldeus, que são considerados quase 

demônios e habite na terra dos vivos” (2013, pp.163-164). Fugir das tentações, guardar a 

virgindade, voltar-se para Deus, por meio de exercícios ascéticos constantes, são os temas, por 

excelência, que São Jerônimo dedica-se a escrever para Santa Eustóquia:  

 

O amor da carne se vence pelo amor do espírito, e um desejo se vence com 

outro desejo. Assim que um diminui, o outro cresce. O melhor que podes fazer 

é repetir constantemente:  em meu leito, pelas noites, procurei o amado de 

minha alma (Ct 3,1). Mortificai, diz o Apóstolo, vossos membros terrenos 

(Col 3,5) (2013, p.183).  

 

Em um dos trechos mais eloquentes dessa carta, São Jerônimo descreve os frutos 

obtidos de uma ascese que visa o encontro amoroso com o divino, a partir de passagens do 

Cântico: 

 

Que o segredo de teu aposento seja tua custódia e, uma vez lá dentro, teu 

esposo desfrute contigo. Quando oras, falas a teu esposo; quando lês, Ele fala 

a ti, e quando te vencer o sonho, Ele virá por detrás do muro, e metendo sua 

mão pela fenda, tocará teu corpo, e tu, estremecida, levantarás dizendo: estou 

doente de amor (Ct 5,8). E, novamente, ouvirás que Ele te diz: és jardim 

                                                           
27 Sl 44,11 
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fechado, minha irmã, esposa; és jardim fechado, uma fonte lacrada (Ct 4,12) 

(2013, p.195).  

 

Ao final do escrito, ele recomenda: 

 

Sempre que a ambição vã do mundo temporal te deleitar, sempre que ver a 

suntuosidade do mundo, lança-te em espírito ao paraíso. Comeces a ser o que 

serás um dia e, assim, poderás ouvir de teu esposo: coloca-me como um sinete 

em teu coração, como um sinete em teu braço (Ct 8,6). Fortalecida em teus 

atos e em teu espírito gritarás: as águas das torrentes jamais poderão apagar 

o amor, nem os rios afogá-lo (Ct 8,7) (2013, p.223).  

 

Não é possível saber o exato impacto das orientações de São Jerônimo dirigidas à 

jovem Santa Eustóquia. Entretanto, a retomada de um amor inabalável no tempo, sem igual no 

mundo, de um deleite extraordinário e, carregado de intensa sensualidade, deve ter sido, sem 

dúvida, uma convocação muito sedutora à adolescente. Essa conclamação de São Jerônimo à 

mística nupcial foi alimentada, desde Orígenes, como visto, a partir de suas interpretações do 

Cântico dos cânticos, prosseguiu na mística medieval, na figura de São Bernardo e da mística 

cisterciense, atingindo o ápice da riqueza simbólica e doutrinal em Santa Teresa e São João da 

Cruz. (LIMA VAZ, 2000, p.72- nt.136)  

São Bernardo de Claraval (†1153) dedicou um capítulo de sua vasta produção para 

discorrer sobre o Cântico dos cânticos. Trata-se de um conjunto de sermões que foram 

compilados, a partir das conferências proferidas por ele, aos seus coirmãos em Claraval, com 

algumas interrupções, entre os anos de 1135 e 1153 o ano de sua morte. Sem dúvida, o Cântico 

tocou São Bernardo de forma inspirada, em suas palavras: “há um Cântico que por sua 

eminência e doçura incomparáveis, sobrepuja a todos os outros[...] E com razão pode-se chamá-

lo Cântico dos cânticos, porque é fruto de todos os outros” (São Bernardo, 1995, p.7, tradução 

nossa); o místico segue em sua definição: “esse é um canto nupcial, que exprime os castos e 

puros abraços dos espíritos, uma união perfeita das vontades e um estreito comércio de afetos 

e inclinações recíprocas” (1995, p.7, tradução nossa).  

São Bernardo define, em sua interpretação, a concepção de corpo como carne, a partir 

do dogma da encarnação. Neste sentido, ao citar o primeiro verso do Cântico, que me beije com 

os beijos de tua boca, ele indica:  

 

O Verbo, que toma a carne, é a boca que beija. A carne que Ele toma, é a que 

recebe o beijo.  E esse beijo, que se forma daquele que o dá e, daquele que o 

recebe, é a pessoa composta de um e de outro, Jesus Cristo, o soberano 

mediador entre Deus e os homens. Por esse motivo, nenhum dos Santos ousou 
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aspirar a que Ele me beijasse com sua boca; senão somente com o ósculo de 

sua boca; deixando essa prerrogativa Àquele sobre quem a boca adorável do 

Verbo imprimiu-se de modo singular, quando a plenitude da Divindade 

juntou-se corporalmente a Ele (1995, p.10, tradução nossa).  

 

Decorreria desta passagem uma distinção entre corpo glorioso e corpo corruptível? Há 

ao menos um corpo, o de Cristo, que goza da prerrogativa de ser tomado plenamente pelo Verbo 

que o beija diretamente, sem mediações. A carne, tomada pelo Verbo, prefiguraria o corpo em 

exceção, glorioso, aquele que goza plenamente, consubstancial a Deus, marcado de forma 

única. Os místicos apontam para essa direção, a busca desta singularidade, da exceção que 

confirma a regra do inatingível gozo unitivo, ao mesmo tempo, sustentam esse inatingível no 

limite, transformando-o em uma experiência do indizível. São Bernardo expressa, de maneira 

clara, com o auxílio do Cântico como referência, o aspecto duplo da experiência mística, 

indizível e pessoal: 

  

Aqueles, pois, que tenham a experiência, que a reconheçam; e os que não a 

tem, todavia, que ardam em desejo, não tanto de conhecê-la, como de 

experimentá-la. Pois este não é um som que sai da boca, senão uma alegria do 

coração; não é um ruído dos lábios, senão um movimento de gozo; não é um 

concerto de vozes, senão de vontades. Não se ouve por aí afora, posto que não 

ressoa em público: somente se ouve Aquela (alma) que o canta (1995, p.7, 

tradução nossa). 

 

Assim como o túmulo vazio de Cristo erigiu o mito da ressureição, o indizível da 

experiência mística engendrou o mito do gozo unitivo, ambos tendo o corpo como testemunha. 

A apreciação, sobre esse tema, feita por Michel de Certeau é precisa:  

 

De fato, o cristianismo intituiu-se sobre a perda de um corpo […] na tradição 

cristã, uma privação inicial do corpo não cessa de gerar instituições e discursos 

que são os efeitos e substitutos dessa ausência: corpos eclesiásticos, corpos 

doutrinais, etc. Como ‘fazer corpo’ a partir da palavra? Esta questão traz 

consigo aquela, inominável, um duelo impossível: Onde estás? Estas 

perguntas mobilizam os místicos (2006, p.88). 

 

O duelo, do qual fala Michel de Certeau, situa-se justamente no ponto de vacância 

icognoscível instaurado pelo paradoxo, do corpo de Jesus, não estar mais aonde esteve e, de 

algum modo, permanecer inacessível, em outro lugar, na condição de voltar mais tarde (2006, 

p.88). No relato do Evangelho segundo São João, há o encontro dos discípulos de Jesus com o 

túmulo vazio, depois de um alerta de Maria Madalena que tinha ido ao sepulcro e não encontrou 

o corpo de Jesus:  
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Pedro saiu, então, com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro [...]o outro 

discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro[...] Pedro, que o 

seguia, entra no sepulcro; vê as faixas de linho por terra[...]O sudário não 

estava como os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar, à parte. Então, 

entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: e viu e 

creu (Jo 20, 1-9).  

 

A partir de uma interessante exegese do trecho acima, descrita pelo jesuíta Manoel 

Solé, revelam-se sutilezas nas palavras utilizadas que justificariam o acontecimento do 

mistério: o recurso ao aramaico, língua original na qual foi escrito o evangelho de João, permite 

interpretar a expressão ou kéimenon (mas enrolado) como uma referência à oposição de estado 

entre o sudário e o restante dos panos, estes estavam aplainados, o sudário não. O exegeta, 

referido pelo autor, conclui: João deparou-se com a mortalha desinchada, sem o cadáver, 

mantendo ainda, “de certa maneira as formas do corpo” (2001, pp.350-352). A tradução dada 

ao texto, permitiu uma conclusão lógica na qual os panos da mortalha ocupavam o mesmo lugar 

que antes, quando Jesus estava amortalhado: “logo, a única explicação possível é que o corpo 

se havia volatilizado” (2001, pp.350-352).  

O corpo de Cristo vale por sua ausência, a morte perde a sua consistência: “absorpta 

est mors in vitória” (I Cor 15,54). Michel de Certeau considera a ausência como enfermidade 

do Um [único, absoluto] e, ao mesmo tempo, gerador do desejo: “o ausente que já não está nem 

no céu, nem na terra, habita a região de uma terceira estranheza (nem uma, nem outra). Sua 

morte situou-o neste entre-dois (...) essa é a região que indicam os místicos” (2006, pp.11-12).  

É possível encontrar nos escritos dos místicos o anseio pela união com Deus, tendo a 

morte, declaradamente, como horizonte. São João da Cruz cantou: vivo sin vivir em mí, y de tal 

manera espero, muriendo porque no muero, em Coplas del Alma (1991, p.60); Santa Beatriz 

de Nazareth (†1268) rogou em prosa: “clama [a Alma] então sedenta, por ser liberada do 

desterro, desatada dos laços desse corpo e, com frequência suspira (...) queria morrer e estar 

com Cristo” (BEATRIZ DE NAZARETH, 2004, p.58 - tradução nossa); e, ainda, Santa Teresa 

que escreveu: “este cárcere, estes ferros, em que a alma vive metida! Só de esperar a saída, me 

faz tanto padecer, ‘que morro de não morrer’” (SANTA TERESA, 2001, p.957).  

A morte como horizonte, no entanto, não é uma prerrogativa dos místicos, senão o 

modo como eles a abordam, viabilizando a entrada na região entre-dois, obscura e, ao mesmo 

tempo, experimentável.  Esse entre-dois, ou, como nos relatos acima, entre o corpo cárcere e a 

alma que anseia o gozo unitivo, há uma vertigem da falta [pura ausência] aplacada por uma 

alteridade que advém como transcendência, o Outro, instigador do desejo. Mas desejo do quê? 

No caso dos místicos, o desejo da certeza da ressureição, qual seja, a retomada do corpo 
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incorruptível, capaz de sustentar a infinitude de uma alma transbordante. Abordar a morte de 

tal perspectiva, requer tomar o corpo em sua função, como relata Santa Teresa(2001, p.864): “é 

fundamental que a fé domine a nossa miséria, e não vos espanteis se (...) sentirdes temor e 

fraqueza, nem façais caso disso, se não for para avivardes mais; deixai a carne fazer seu ofício”. 

Neste sentido, preparar o corpo adquire um papel essencial na mística.  

 

 

1.4.2 Ressonâncias na mística medieval 

 

São Bernardo de Claraval representou a emergência de uma mística que ultrapassou 

os limites do claustro, tornando-se uma inspiração e aspiração para os verdadeiros fiéis. Sua 

mística visou, como exemplificado anteriormente, a intimidade com o Verbo encarnado, 

servindo-se, de forma abundante, do vocabulário e das imagens do Cântico dos cânticos 

(ALBERT DEBLAERE, tomo 10, coluna 1903 - tradução nossa). É notável o grande 

desenvolvimento da mística nupcial no Ocidente inspirado, sobretudo, nos Sermões sobre o 

Cântico dos cânticos de São Bernardo, donde emergiu uma corrente mística denominada 

renano-flamenga. O santo viveu em uma época na qual floresceu a cultura do amor cortês, não 

por acaso, o lirismo amoroso e sensual do texto sagrado Cântico conjugou tão bem os elementos 

propícios  para o desenvolvimento de suas interpretações nos Sermões, influenciando os 

movimentos místicos que o sucederam (EPINEY- BURGARD, G.; BRUNN, E.Z., 2007, p.26).  

No século XI, emergiu o movimento denominado beguinal, oriundo de uma corrente 

de fiéis religiosos e leigos, em sua grande maioria mulheres que marcou a mística católica. 

Hadewijch de Antuérpia (†1248), Matilde de Magdeburgo (†1282) e Marguerite Porete (†1310) 

são beguinas de destaque deste período. Embora tal movimento ocorresse fora dos muros de 

um monastério e seus componentes não professassem votos, as beguinas levavam uma vida de 

ascetismo, oração e trabalho, organizando-se em comunidades denominadas de beguinatos. Sua 

área de influência abarcou em grande parte as regiões de Flandres (norte da Bélgica), Alemanha 

e nordeste da França. Hildegarda de Bingen (†1179), abadessa beneditina e, Beatriz de Nazareth 

(†1268), priora cisterciense, tinham uma vida confessional, no entanto, por meio de seus 

escritos e relatos biográficos constata-se um profundo nexo entre elas e as beguinas: a busca da 

integração da doutrina cristã em suas experiências espirituais (2007, introdução).  

As beguinas e Beatriz pertencem a uma corrente posterior a de Hildegarda, 

denominada mística renano-flamenga. Tal corrente desenvolveu-se, como dito acima, no 

despertar do impulso de São Bernardo, fundador da ordem de Cister, oriunda de uma reforma 
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da ordem de são Bento, no séc. XII, na qual as beguinas estavam espiritualmente vinculadas e 

a qual Beatriz pertencia. Embora Hildegarda tivesse laços estreitos com esta ordem, não é 

considerada uma representante da mística renana. Ela não dissociava suas experiências místicas 

de suas produções intelectuais, bem como estava perfeitamente integrada na hierarquia 

eclesiástica e bem alojada como uma representante da ordem beneditina, ainda que manifestasse 

e buscasse uma reforma. As beguinas revelavam-se mais livres de influências hierárquicas, 

mesmo perseguidas, tinham uma maior independência religiosa, sendo consideradas, 

posteriormente, “especialistas” da experiência mística: seu último fim era transcender e fundir-

se a Deus, em uma união que excluía qualquer intermediário. O exercício das virtudes morais 

era apenas uma preliminar imperfeita (2007, introdução). Essas místicas criaram uma 

linguagem para traduzir suas experiências apaixonadas na busca de uma união mais imediata e 

total com Deus, mesclando traços da cultura do amor cortês com a doutrina espiritual 

cisterciense (EPINEY- BURGARD, G.; BRUNN, E.Z., 2007, p.26). Chegar a ser “o que Deus 

é” e, paradoxalmente, ou, por isso mesmo, prescindir da necessidade dele, é um dos aspectos 

mais marcantes, controversos e densos da mística medieval.  

A cultura do amor cortês emergiu no contexto do trovadorismo medieval entre os 

séculos XI e XIV.  Os principais veículos de expressão desse amor foram as cantigas dos 

trovadores, os romances corteses, as cortes de amor e, mesmo, as vidas dos poetas-cantores que 

percorriam as cortes feudais da Europa Medieval e acabavam por transformarem-se em 

protagonistas de seus poemas (JOSÉ D’A. BARROS, 2011, pp.195-196). Os trovadores 

sobrepuseram às antigas artes eróticas herdadas da antiguidade, uma espécie de alquimia 

poética: depuraram o desejo em amor, um amor fiel; utilizaram traços como a lealdade, a 

coragem e a audácia, herdados do ideal cavalheiresco, transformando-os em  poemas que 

cantavam e exaltavam a beleza e dignidade das damas; enfatizando o distanciamento e 

consequente anseio pela presença da amada. As beguinas recolheram e recriaram esse universo 

de beleza e amor agora como expressão de um amor Divino. O amor impossível dos trovadores 

adquire uma nova intensidade, o inascecível revela-se como presença no fundo do coração que 

goza e padece, o desejo, por fim, converte-se em ascese suprema (MARÍA TABUYO, 2004, 

pp.11-13, tradução nossa) . O místico neste contexto, inverte a lógica discursiva do amor cortês: 

Deus encontra-se na posição do Outro que ama a humanidade, o místico responde a partir desse 

lugar. Assim, ele só pode responder desse lugar, do lugar de amor por esse Outro, ao mesmo 

tempo, radicalmente impossível. De amado, ele torna-se amante dessa impossibilidade. Em 

outros termos, o amor situar-se-á em um por vir. Sustentar essa impossibilidade é, antes de mais 

nada, manter um por vir, uma transferência no tempo vindouro, amparado por uma promessa.  
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Mestre Eckhart, (†1328?), representou a vertente dominicana da mística renana- 

flamenga, também denominada mística da essência, seguido de perto por Henrique Suso 

(†1365) e João Tauler (†1361). Eckhart foi considerado o paradigma de tal corrente, 

acrescentando à linha tomista de pensamento elementos do neoplatonismo. Por sua vez, a 

mística, na teologia de São Tomás de Aquino (†1274), fundamentou-se no Corpo místico de 

Cristo, ou seja, a Igreja como dispensadora dos sacramentos: na comunhão do corpo e sangue 

de Cristo, realiza-se a união do fiel com Ele, restabelecem-se por meio do mistério da 

Encarnação, as primitivas núpcias entre o Criador e a humanidade (NUNES JR, 2015, pp.64-

65). A mística especulativa de Mestre Eckhart considerava que o homem encontra seu ser e o 

sentido de seu agir na unidade eterna de Deus: “tudo que existe no espaço e no tempo, tudo que 

o homem é e experimenta, existe desde toda a eternidade, em toda a sua verdade, em Deus, 

unida à sua eterna sabedoria e vontade” (JOEPH SUDBRACK SJ, 2003, p.344). Há um enfoque 

antropológico em Mestre Eckhart, descrito em suas reflexões à alma e à relação com Deus. A 

busca da unidade do ser é um ponto fundamental para o místico:  

 

O alimento que como une-se de tal modo com meu corpo como meu corpo se 

une com minha alma. Meu corpo e minha alma estão unidos em um ser, não 

como num agir [...] assim o alimento que eu como une-se a minha natureza no 

ser, e não no agir” (ECKHART, sermão 7, 2009, pp.76-77). 

 

Há uma claudicação interior no homem, o agir humano não é suficiente para o 

entendimento da alma, como indica Eckhart: “a totalidade do saber humano jamais consegue 

penetrar o que é a alma no seu fundo. O que seja a alma, a isso pertence um saber sobrenatural 

(...) o que seja a alma no seu fundo, disso ninguém sabe nada” (2009, p.78). A mística 

especulativa de Mestre Eckhart e seus discípulos tem como eixo literário o nascimento do 

Verbo, tal como enunciado no prólogo ao Evangelho segundo São João: “veio para o que era 

seu (...) a todos que o receberam deu o poder” (Jo 1,11-12). É neste espaço que se situa a 

teologia da habitação interior da essência ou fundo da alma que tem importante papel de 

destaque nos relatos do místico e seus sucessores (ALAIN DE LIBERA, 2014, pp.1519-1520).  

O obscuro e luminoso silêncio do qual falou Dionisio Aeropagita em sua Teologia 

mústica, ao referir-se a Deus como desconhecido e icognoscível, permeou a tradição mística, 

das renano-flamengas a São João da Cruz (LELOUP, 2014, p.10):  

 

Os mistérios simples, absolutos e incorruptíveis da teologia revelam-se em um 

obscuro e luminoso silêncio; que este obscuro e luminoso silêncio nos inicie 

aos segredos das noites radiante e resplandecente, intangível, mais bela que a 
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beleza. Pura presença que preenche e suplanta a inteligência apaziguada [...] 

através da apófase (negação – grifo nosso), ele se eleva a partir do mais 

grosseiro ou mais conhecido, ele ultrapassa os seres intermediários ou 

secundários, em seguida o Ser primeiro, entramos então no icognoscível, 

consciência sem objeto. Permanece o obscuro e luminoso silêncio. 

(DIONÍSIO, 2014, pp.15-20).  

  

O obscuro e luminoso silêncio onde situa-se o conhecimento de Deus para Dionísio, 

só é “alcançável” no espírito do homem esvaziado de toda imagem, em uma consciência Outra, 

sem objeto, está, portanto, aquém e além do homem. A teologia de Mestre Eckhart repercutiu 

a teologia diosiniana nos seus escritos, um pequeno exemplo, ilustra a pregnância do 

esvaziamento, espécie de aniquilamento, do homem na busca por Deus. Assim, a partir da 

citação, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus (Mt 5,3), o 

místico interpretou: “um homem pobre é aquele que nada quer, nada sabe e nada tem” 

(MESTRE ECKHART, 2009, p.79). São João da Cruz, como visto anteriormente, também 

repercutiu o mesmo tema, a ideia do nada, da desnudez do espírito, para “alcançar” Deus. No 

entanto, a entrada no “obscuro e luminoso silêncio” não se resumiu apenas a uma apófase, como 

foi para Dionísio e Mestre Eckhart, intensamente especulativa. O místico espanhol poetizou a 

noche oscura e, a descreveu como uma transformação do ser que implicava os sentidos, a 

vontade e a memória (LELOUP, 2014, p.108). O obscuro e luminoso silêncio de Dionísio 

Aeropagita, na pena de São João da Cruz parece ganhar uma nova conformação, transformando-

se em uma obscura e luminosa sonoridade, a partir de uma mística que tem, como ponto de 

partida, a experiência.  
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2. O AMOR, A POESIA E A PSICANÁLISE 

 

 

2.1 O amor cortês e a mística 

 

Denis de Rougemont, filósofo e escritor suíço, a partir da concepção de amor, indicou 

algumas analogias de forma e conteúdo possíveis entre os romances de cavalaria e os tratados 

espirituais do século XVI. Na Espanha, tanto os autores dos romances de cavalaria como os dos 

tratados místicos se caracterizavam por buscar o sentimento de mais familiaridade e comoção, 

em lugar do sentimento do maravilhoso, tendendo a colocar o humano e o divino em um mesmo 

plano, bem como, o amor cortês e o divino tinham uma mesma concepção heroica de obrigação 

moral, da ação e da fé. O simbolismo e terminologia usados na poesia provençal do século XII 

passaram para mística do século XIII por intermédio de São Francisco de Assis (†1226) (1988, 

p.137). Ele era um entusiasta dos poetas franceses e foi influenciado por eles, transpondo esta 

atmosfera amorosa para a Igreja e para seu exercício místico (1988, p.278). 

A poesia europeia nasceu da poesia trovadoresca dos séculos XI e XII. Em diversas 

regiões da Europa, húngara, espanhola, portuguesa, inglesa, italiana, a arte poética era, 

eminentemente, a poesia de Languedoc, ou seja, o poeta era, necessariamente, aquele que 

soubesse falar na língua, ou, estilo dos trovadores provençais. O traço característico da poesia 

trovadoresca era a exaltação do amor infeliz, insatisfeito, presente em toda lírica da época. 

Apenas dois personagens compõe o contexto poético: o poeta como aquele que almeja e lamenta 

a distância intransponível do encontro com sua bela dama, a segunda personagem do enredo 

(1988, pp.62-63).  

Em suas formas verbais e musicais, a arte da eloquência acompanha o traço 

característico do amor infeliz presente na poesia trovadoresca. Assim, a retórica nela presente, 

ao mesmo tempo que, exalta o supremo amor, baseia-se no que se convencionou chamar leys 

d’amour. Mas de que amor se trata? Trata-se da exaltação de um amor fora do casamento, este 

considerado como uma mera união de corpos, erigido pelas normas e convenções e, mesmo, 

por conveniências sociais. É notável, o caráter de rebeldia, frente ao estabelecido, insinuar-se 

em meio a esta aspiração por um amor sublime. O supremo amor aparece, na poesia 

trovadoresca, como uma projeção da alma para a união luminosa, para além de todo amor 

possível nesta vida. Neste sentido, o amor pressupõe a castidade e o ritual chamado domnei, ou, 

a vassalagem amorosa. O poeta conquista sua dama pela beleza de sua homenagem musical, 
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unindo os amantes pelas leis da cortesia: segredo, paciência e moderação são algumas 

características desta união. A procrastinação ao ato que culminaria com a união dos corpos é 

mais realçada do que propriamente a prática da castidade (1988, p.63).  

André Capelão (2000, p.8), em seu Tratado do amor cortês, ao discorrer sobre o que 

é o amor, revela um paradoxo decorrente do confronto entre o desejo e a contenção em direção 

à união com seu objeto de amor: “uma vez correspondido o amor, as angústias que surgem não 

são menores (...) suportamos bem menos a perda das coisas que acreditávamos obter do que a 

privação de um ganho que apenas esperávamos”. O desejo, para o autor, brota do coração, frente 

a visão da dama, digna de ser amada, o homem começa a desejá-la em seu coração e, quanto 

mais pensa nela, mais se abrasa de amor. Neste sentido, o desejo torna-se mais que desejo, 

intensifica-se na forma de um anseio, como ele descreve: “logo começa a imaginar o modo 

como ela é feita, a delinear seus membros, a conjecturar suas ocupações; procura penetrar os 

segredos de seu corpo e deseja possuir cada uma de suas partes sem exceção” (2000, p.8).   

André Capelão (2000, pp.5-8) descreveu esse tipo de exercício amoroso como uma 

paixão inata que não nasce de ação nenhuma, mas da pura reflexão do espírito sobre aquilo que 

vê, ou seja, a beleza obsedante do outro sexo. A diferença de gênero é bem enfatizada. Torna-

se uma condição primordial para o amor cortês, como o autor pontuou, citando Ovídio: “fiquem 

distante de nós esses jovens ataviados como mulheres; a beleza viril demanda apenas cuidados 

moderados” (2000, p.18). Ao mesmo tempo, ele ressaltava que a verdadeira beleza, tanto do 

homem, quanto da dama, encontrava-se nas virtudes da alma.  (2000, pp.19-20).   

São Francisco de Assis era oriundo de uma família abastada, seu pai era um próspero 

comerciante e, sua mãe de origem francesa, da região da Picardia. Nos círculos juvenis da 

cidade de Assis, onde nasceu, aprendeu o canto, a música e a poesia lírica, bem ao gosto e 

influências da época. Ao dolce stil nuovo (poesia característica de alguns poetas italianos, como 

Dante, por exemplo, derivada dos poetas trovadorescos, bem como, de ideias aristotélicas), São 

Francisco uniu o seu conhecimento da língua francesa, de tal forma que, ela se tornaria a 

linguagem recorrente de suas efusões místicas. Dentro deste mesmo contexto, ele iniciou-se na 

arte dos gestos de cavalaria, aceitando os heróis e as regras da cortesia (ÉPHREM LONGPRÉ, 

Tomo 5, coluna 1298).   

Em determinado momento, São Francisco abandonou sua vida abastada e fez uma 

opção radical pela pobreza sustentada no desejo de imitação de Cristo. Como descreveu 

inspiradamente Denis de Rougemont: “lembrando-se dos romances franceses, São Francisco 

fez da pobreza sua dama, orgulhando-se de ser seu cavaleiro” (DENIS DE ROUGEMONT, 

1988, p.133). 
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No século XIII os franciscanos difundiram-se na Itália, nas praças, das aldeias aos 

castelos, assim como os trovadores haviam se espalhado por toda a França. Segundo Denis de 

Rougemont, ao referir-se a influência do amor cortês no lirismo franciscano, afirmou:  

  

Os poemas de Jacopone da Todi28, "jogral de Deus", as laudas de seus 

imitadores, as cartas de Santa Catarina de Siena29, o Livre de Ia bienheureuse 

Angèle de Foligno (Livro da bem-aventurada Ângela de Foligno30) e tantas 

narrativas dos Fioretti atestam que a retórica dos trovadores e dos romances 

corteses são as fontes diretas do lirismo franciscano, que, por sua vez, 

influenciaria tão profundamente a linguagem mística dos séculos seguintes 

(1988, p.134).  

 

Na biografia de São Francisco escrita por São Boaventura (†1274), um dos mais 

importantes biógrafos do santo, é possível encontrar referências às ressonâncias do lirismo 

trovadoresco francês no santo, como demonstra a citação a seguir: 

 

Assim, como, em certo tempo, tendo o corpo agravado pela concorrência e 

muitas doenças, teve vontade de escutar alguma música para estimular a 

alegria do espírito. Mas, como por decoro da virtude, não admitia que se 

fizesse isso contratando pessoas, apareceu o obséquio dos anjos a fim de 

satisfazer o desejo do santo homem. Numa noite, pois, meditando acordado 

no Senhor, de repente soou uma cítara de admirável harmonia e suavíssima 

melodia.  Não se via ninguém, mas o próprio movimento circular da audição 

daqui, dali, insinuava o vaivém do citarista. Com o espírito voltado para Deus, 

sentiu-se repleto de tanta suavidade naquele canto que julgou ter mudado para 

outro mundo (DORVALINO F. FASSINI, 2004, p.472).  

 

A suave melodia que São Francisco ouviu em um momento de extrema dor física 

parece desobrigar o corpo do sofrimento, produzindo efeitos que se abrem para uma dimensão 

diferente da vivida, como ele indicou. Tudo se passa como se um vazio se instaurasse onde 

antes era pura consistência corporal. “Não se via ninguém”, disse São Francisco, no entanto, o 

movimento circular da audição insinua uma presença. Tais referências remetem a São João da 

Cruz, ao nomear a “solidão sonora”, no Cântico espiritual:  

                                                           
28 Jacopone de Todi (†1306) nasceu em Todi, Itália. Viveu como eremita e, posteriormente, ingressou na ordem 

franciscana e manteve-se como irmão leigo. Ele é considerado um dos mais famosos compositores de cantos de 

louvor da Idade Média. É definido mais como um poeta místico do que um místico poeta, por restar dúvidas sobre 

as suas vivências místicas (A. MATANIC, 2012, pp.1317-1318). 
29 Santa Catarina de Siena (†1380) nasceu em Siena, Itália. Nomeada doutora da Igreja, a mística Catarina de Siena 

vestiu o hábito e abraçou a Regra das irmãs da penitencia de São Domingos, êxtases e visões eram habituais na 

vida da santa, ela morreu jovem aos 33 anos de idade. O estilo e a língua do numeroso epistolário da santa deram 

um lugar eminente entre os grandes escritores da Itália (E. ANCILLI; D.PABLO MAROTO, 2012, pp.471-476).     
30 A beata Ângela de Foligno (†1309), nasceu em Foligno, Itália. Ela casou-se e teve filhos, por volta de 1285 deu-

se sua conversão. Entro na ordem terceira franciscana por volta de 1291. As experiências místicas da beata 

ajudaram a configurar um lugar de prestígio no movimento penitencial medieval e na história da mística ocidental 

(s. ANDREOLI, 2003, pp.58-59). 
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Significa mais ou menos a mesma coisa que a música calada; porque esta 

música, embora seja silenciosa para os sentidos e potências naturais, é solidão 

muito sonora para as potências espirituais. Estas, na verdade, estando já 

solitárias e vazias de todas as formas e apreensões naturais, podem perceber 

no espírito, mui sonoramente, o som espiritual da excelência de Deus em si e 

nas criaturas. Realiza-se então o que dissemos ter visto São João, em espírito, 

no Apocalipse, a saber: voz de muitos citaristas, que citarizavam em seus 

instrumentos (...) assim cada um canta seu louvor diferente, e todos unidos 

cantam numa só harmonia de amor, como num concerto musical (SÃO JOÃO 

DA CRUZ, 1988, p.675).   

  

Observa-se que, tanto em São Francisco de Assis como em São João da Cruz a 

sonoridade advém a partir da constatação de um vazio. A materialidade sonora parece imiscuir-

se nas apreensões naturais (não se ouve com os ouvidos do corpo), como diz São João da Cruz, 

permitindo uma outra consistência à experiência que não só a corporal.  

“Fazer o amor é poesia”, afirmava o psicanalista Jacques Lacan, e ainda, em referência 

ao amor cortês, dizia que era uma forma inteiramente refinada de suprir a ausência da relação 

sexual, uma invenção sem igual (JACQUES LACAN, 1985, pp.94-98). Em outros termos, essa 

espécie de aforismo, não há relação sexual, é uma referência a impossibilidade de um gozo 

unívoco entre os amantes. Evidentemente que se experimenta um gozo no encontro de corpos 

consumado no ato sexual, mas, nem por isso a questão está resolvida, ao contrário, o gozo físico 

permanece solitário e não solidário, disso o amor cortês é um profundo conhecedor, por isso 

mesmo que, como escreveu André Capelão, citado acima, não é isto que o amor cortês visa. 

Mas o que ele visa então? Poderíamos traçar, por meio de uma análise sociológica, os motivos 

de rebeldia frente ao estabelecido na sociedade medieval como gerador do que está em causa 

no amor cortês. No entanto, do ponto de vista psicanalítico, de certa orientação e percurso, 

aquilo que aparece como motivação social é apenas um hálibi para uma questão mais sutil. O 

que está em causa no amor cortês é expressar poeticamente, a impossibilidade do encontro, 

fingindo que os amantes é que colocam o obstáculo, como citou Lacan (1985, p.94). 

Cabe ressaltar que, embora a mística tenha emprestado ou inspirado-se em elementos 

presentes no amor cortês, diferentemente deste, a constatação da impossibilidade do encontro 

pleno, nesta vida, é clara, como afirmaram São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus e tantos 

outros, que não existiam palavras possíveis para descrever os efeitos desta constatação. 
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2.2 A poesia e a mística carmelita 

 

Adentrar o universo literário de São João da Cruz significa depara-se, de forma 

inevitável, com uma profusão e mescla de estilos originários de diversas tradições: sejam elas 

oriundas da cultura própria da Espanha, sejam elas de locais mais distantes como a poesia 

trovadoresca de Florença, ou de outras influências italianas e, ainda, expressões com traços da 

mística muçulmana. Fato é que, torna-se impossível determinar onde inicia-se o próprio de uma 

determinada cultura e onde termina a outra, antes, parece que há um deslizamento de estilos 

que se entrecruzam, gerando certas novidades, porém com traços e características que se 

mantém do já realizado anteriormente.  

A produção literária deixada por São João da Cruz, embora escassa, realizou o prodígio 

de ser marcada por uma intensidade na escrita impossível de ser capturada por uma definição 

precisa do estilo31 ou do gênero32 a qual pertence. Não por acaso, Dámaso Alonso (1898-1990), 

filólogo espanhol, definiu São João da Cruz como poeta a lo divino, indicando um problema 

que antecedia o estudo sobre o estilo da poesia sanjuanista, qual seja, a intencionalidade estética 

do místico (1966, p.219). Carlos Bousoño (1923-2015), crítico literário espanhol, por sua vez, 

o definiu como poeta contemporáneo por fugir ao classicismo literário de sua época, século 

XVI, ao propor imagens visionárias e simbolismos nas suas poesias a partir do impulso místico, 

próprios do irracionalismo e subjetivismo próprios do século XX, embora esse já imerso no 

racionalismo (1966, p.182). 

Neste sentido, a poesia do místico assumiu um caráter de atemporalidade cujo efeito 

estético manteve-se duradouro ao longo do tempo, bem como aberto à significância, ou seja, 

passível de diferentes interpretações. Manuel Diego Sanchez realizou uma sistematização da 

bibliografia sanjuanista na qual constam 6.328 trabalhos realizados nas mais diferentes áreas 

do saber, somente no século XX. Assim justifica seu intento:  

 

                                                           
31 O estilo refere-se ao modo específico como são manipulados os recursos de uma língua. Neste sentido, pode-se 

considerar: 1) estilos de uma época – estilo romântico, realista, impressionista, e outros, cuja investigação pertence 

à chamada Estilística da expressão; 2) estilos individuais – as soluções preferidas por um escritor em particular, 

dentro do que se denomina Estilística do indivíduo (MASSAUD MOISÉS, 2013, p.171).   
32 Há uma vasta explicação do termo gênero no Dicionário de termos literários, contentar-se-á neste trabalho com 

a definição mais geral fornecida pelo autor: “o gênero, como recorrência de um molde e de uma cosmovisão, seria 

o resultado do esforço de expressão do conteúdo – ao exprimi-lo, o artista empresta-lhe forma, ou antes, descobre-

lhe a estrutura própria, enquadra-o num molde que, à custa de repetido, se converto no gênero”. Em suma, referem-

se a uma tradição, passível de ser transformada ou confirmada. A classificação de gênero divide-se em: lírico, 

épico e dramático (MASSAUD MOISÉS, 2013, p.203). 
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Não é um exagero dizer que São João da Cruz além de outros valores e 

motivos pelo qual segue sendo atual, constitui hoje um caso de efervescência 

bibliográfica (...) São João da Cruz interessa a âmbitos bem diversos, como a 

mística, a espiritualidade, a teologia, a literatura, a poesia, a história, a 

filosofia, a estética, a psicologia, a religiosidade popular, e outros. Por isso, a 

segunda metade do século XX tem assistido a um incremento notável de 

produção que requer uma elaboração de um repertório bibliográfico que sirva 

de guia para os estudiosos (2000, p.19).   

 

Onde reside a beleza e a potência inspiradora dos escritos do santo, imprimindo um 

caráter tão duradouro a sua obra? Qual seria a marca dessa atemporalidade capaz de reverberar 

naqueles que se sentem tocados e impelidos a produzir algo a partir dos escritos de São João da 

Cruz, ainda na contemporaneidade? A experiência mística de São João da Cruz e sua 

consequente tentativa de transmissão de tal experiência, parece revelar uma dimensão peculiar 

da experiência humana capaz de ser reconhecida, em alguma medida, por outros, em diferentes 

épocas.  

A indeterminação estilística da escrita do místico determina, paradoxalmente, uma 

singularidade interessante, naquilo que pode exemplificar a presença de elementos, em termos 

psicanalíticos, da angústia, do desejo e do gozo em articulação com as pulsões. São João da 

Cruz ao direcionar-se para o mais profundo centro da alma expressa, por meio de seus escritos, 

a contradição, a vacilação, os cortes de sentido e o caráter inefável e indizível da experiência, 

aspectos esses que guardam aproximação estreita com a experiência do inconsciente presentes 

na análise, como será visto adiante.  

Como indicou Jesús Bregante Otero (2003, p.455), os escritos poéticos de São João da 

Cruz tangenciam, constantemente, o enigma, o mistério de uma ambiguidade que, por vezes, 

nem sequer é ambíguo, senão de uma obscura profundidade. Os versos do místico logram, por 

meio de uma misteriosa combinação léxica e semântica, nomear o inefável, referir-se a tudo 

quanto, desde as entranhas do espírito, nega-se a ser verbalizado e, no entanto, pode sê-lo em 

virtude de uma concepção não racional e de uma expressão linguística que nenhum outro autor 

alcançou. O poeta reúne, para nomear o inefável, a música do poema, o ritmo e, frente a 

insuficiência da linguagem, o símbolo. Convivem metáforas fortemente expressivas com uma 

sonoridade especial formada por aliterações (repetições), acentuações inéditas e eufonias 

(harmonias) precisas.  

Neste sentido, aspectos da peculiaridade de sua escrita, o contexto em que se deu e as 

fontes que serviram de inspiração para a criação literária do místico serão analisadas em 

detalhes nesse capítulo e, posteriormente, as possíveis articulações com conceitos da teoria 

psicanalítica que são passíveis de serem iluminados e pensados a partir da experiência de São 
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João da Cruz. Experiência esta que parece situar-se quase no limite da condição humana e 

daquilo que poderia transcender tal condição. O ritmo, a sonoridade e a inquietação impressas 

nos escritos do místico-poeta sugerem que, sem descuidar-se, ele lançou-se ao sem fundo de 

sua empreitada e, frente ao inefável e ao indizível, abriu um portentoso e elegante paraquedas, 

permitindo-lhe suavizar e embelezar seu mergulho no mais profundo centro33.  

O numinoso pulula e age por toda parte, dizia Lacan ao abordar o campo religioso para 

reflexão psicanalítica: “há um certo paradoxo em excluir praticamente do debate e do exame 

das coisas termos ou doutrinas que foram articulados no campo próprio da fé, com o pretexto 

que pertenceriam a um âmbito reservado aos fiéis” ([1959-60], 1997, pp.209-211). A proposta 

do psicanalista não é em absoluto uma tentativa de conciliar fé e razão, mas de uma investigação 

daquilo que ele chamou de psicologia do ato, ou, da ética erigida a partir da boa nova cristã, um 

ato de fé. Àqueles que creem, suas crenças são verdades, eles creem sabe-lo, são arrebatados e 

fornecem histórias sobre suas escolhas, engendrando um saber. De fato, é o que há de 

irreconciliável neste contexto que guarda todo o interesse, como bem ele indicou: “é um saber 

como os outros, e, como tal, cai no campo do exame que devemos conceder a qualquer saber, 

na própria medida em que, enquanto analistas, pensamos que não há saber que não se erga sobre 

um fundo de ignorância” ([1959-60]1997, p.210). Tal constatação, pôde ser atestada na pena 

de São João da Cruz: entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia 

tracendiendo (1991, p.56).  

A poesia cantada, também intitulada poesia tradicional carmelitana, esteve presente 

nos conventos da ordem, bem como, no início da reforma dos carmelitas descalços iniciada por 

São João da Cruz a pedido de Santa Teresa. Tal peculiaridade de expressão poética cantada 

derivou, principalmente, de canções de amor profanas que eram vertidas para o divino, no 

ambiente devocional dos carmelos, possuindo, ainda, uma forte influência inicial da poesia 

franciscana. Santa Teresa de Jesus tinha o hábito de compor e cantar às religiosas em momentos 

de grave enfermidade, ou mesmo em momentos recreativos entre elas. Algumas versões, 

elaboradas pela santa, eram simples adaptações de poemas já existentes, como o Cancionero 

de López de Úbeda34, a fim de adaptar à intenção e à circunstância do momento (OROZCO 

DÍAZ, 2004, pp.119-120).  

                                                           
33  Trecho do 3º verso da 1ª estrofe do poema Chama viva de amor de São João da Cruz. Para mais detalhes ver: 

São João da Cruz, Obras completas, editora Vozes.  
34 Juan López de Úbeda publicou em 1579 o Cancionero general de la doctrina Cristiana, o título representava 

um manifesto contra a poesia amorosa e louvava aos que escrevessem diretamente ao divino (DÁMASO 

ALONSO, 1966, p.257).   
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Algumas religiosas de destaque na reforma teresiana participavam ativamente na 

composição, ou adaptação de versos já existentes para o estilo divinizador. A madre Maria de 

São José, chamada por Santa Teresa de monja letrera, priora de Sevilha, compunha em versos 

hendecassílabos35, entre eles uma paráfrase do Cântico dos cânticos em oitavas36, uma espécie 

de prenúncio do Cântico espiritual de São João da Cruz. A madre Ana de São Bartolomeu, de 

origem camponesa, vertia cantos populares e pastoris ao divino e, também, a madre Ana de 

Jesus, fundadora do convento de Granada, compondo pequenos versos e cantos de Natal. O 

exemplo do trabalho poético conventual vinha de Santa Teresa, no entanto, a madre Ana de 

Jesus afirmava que ela, a santa, solicitava delas tais trabalhos (2004, pp.119-120). Em um de 

seus escritos, Santa Teresa relata um momento de êxtase frente a declamação poética de uma 

de suas monjas: 

 

Passei o dia de ontem com grande solidão e, a não ser quando comunguei, 

nada causou em mim ser dia da Ressureição. À noite, estando com todas, 

cantaram uma copla37dizendo como era difícil suportar viver sem Deus. Como 

eu já estava penalizada, foi tamanho o efeito que isto teve em mim que minhas 

mãos começaram a se entorpecer e não me foi possível resistir. Porque, assim 

como saio de mim pelos arroubos de gozo, assim também fica suspensa a alma 

com pesar imenso, a ponto de alhear-se. Até hoje eu não tinha compreendido 

isso (SANTA TERESA DE JESUS, 2001, pp.810-811).  

 

A passagem acima é parte de um texto intitulado Relações, trata-se de uma pequena 

autobiografia, escrita pela santa ao longo de 20 anos. O momento de escrita do trecho citado, 

se deu no período em que Santa Teresa estava sob orientação espiritual de São João da Cruz, 

entre 1569 e 1573 (2001, introdução, p.775). São João da Cruz, do mesmo modo que Santa 

Teresa, praticava o cantar em atos conventuais e em seus passeios pelo campo. Há passagens 

sobre a vida do místico em que o êxtase o tocava diante do canto, em uma delas, a carmelita 

Francisca da Mãe de Deus relatou a chegada do frade ao mosteiro da cidade de Beas, após sua 

fuga da prisão de Toledo, muito debilitado. Ela declarou: 

 

                                                           
35 Versos com onze sílabas, tendo pausas assinaladas ou cesura (hemistíquios), no meio ou mais ao final do verso. 

Na métrica espanhola eram considerados versos de arte maior e de possível origem na lírica trovadoresca galaico-

portuguesa (línguas originárias na parte ocidental da península ibérica) (MASSAUD MOISÉS, 2013, p.40 e 

p.481).  
36 Designa a estrofe ou poema de oito versos. Sua origem é obscura mas acredita-se que surgiu na Itália durante o 

século XIII, no século seguinte ganha estrutura definitiva, por intermédio de Giovanni Boccacio (poeta e 

especialista na obra de Dante Aleghieri). Tal estrutura foi muito apreciada não só pelos italianos do século XVI, 

bem como por espanhóis e ingleses. A obra Os lusíadas de Luiz Vaz Camões é o retrato do apogeu de tal modelo 

(MASSAUD MOISÉS, 2013, pp.339-340).  
37 O termo em espanhol assume o sentido de estrofe, peça musical ou dístico (MASSAUD MOISÉS, 2013, p.92).   
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Estando o dito santo frei São João da Cruz no locutório deste dito convento, a 

madre priora Ana de Jesus mandou a esta testemunha e a irmã Lúcia de São 

José (...) que cantassem em sua presença umas coplas espirituais para diverti-

lo, que vinha como um morto, não mais que pele e osso, tão alienado e tão 

acabado que quase não podia falar e elas cantaram a letra que dizia assim: 

Quem não sabe de penas, neste vale de dores, não sabe coisa boa, nem 

saboreou os amores, pois penas são vestes de amadores. O santo ao ouvir tal 

letra enterneceu-se e atravessou-lhe a dor (...) e foi tanta dor que seus olhos 

começaram a destilar e derramar muitas lágrimas e, com uma das mãos 

agarrou-se a grade do locutório e com a outra fez sinal para que cessassem o 

canto; em seguida apoiou-se com as mãos na grade e assim permaneceu, 

silencioso e absorto por uma hora. Ao final, voltando a si, disse que muito lhe 

havia dado Nosso Senhor (SILVERIO DE SANTA TERESA, 1931, Tomo V, 

p.169 – tradução nossa).   

 

Nota-se um caráter invocatório, presente no canto poético de estilo carmelita, impresso 

pelo relato dessas experiências extáticas dos santos. Mas, o que invoca efetivamente o canto 

carmelita? São João da Cruz solicitou, com frequência, o silêncio, como na passagem acima, 

porém, é na expressão poética de sua mística e na exposição doutrinária presente em seus 

comentários em prosa que se torna possível delinear como, a partir da sonoridade poética 

engendra-se, de modo aparentemente paradoxal, o silêncio. Por que não seria suficiente apenas 

o silêncio, desde sempre, continuamente? Tudo se passa como se fosse necessário que, para 

fazer emergir o silêncio, tornar-se-ia necessário antes, invocá-lo. A teologia carmelita, na pena 

de São João da Cruz, fornecerá subsídios para a compreensão dos aspectos que lhe são próprios 

e genuínos, imprimindo uma intensidade, talvez das mais destacadas, no campo da 

expressividade da experiência mística.    

Grande parte do que será tratado a seguir, sobre a tologia mística carmelita tem como 

referência a obra de Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus (1894-1967) intitulada Quero ver a 

Deus, por fornecer uma síntese do pensamento de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, 

além de outra figura ilustre da ordem, Santa Teresa de Lisieux (1873-1897). O autor toma como 

roteiro, para a exposição da mística carmelita, a obra de Santa Teresa intitulada Castelo interior, 

intercalada com a exposição doutrinária e poética de pontos fundamentais, a partir dos escritos 

de São João da Cruz e alguns pensamentos de Santa Teresa de Lisieux.  

O Frei Maria-Eugênio do Menino Jesus inspirou-se em um relato biográfico de Santa 

Teresa para dar título à sua obra. Conta a santa que, certo dia, ainda criança, influenciada pelos 

textos hagiográficos, arrastou seu irmão para irem à terra dos mouros, na esperança de serem 

martirizados por eles. Eles foram encontrados por um tio que, prontamente, os levou de volta 

junto aos seus pais. Frente ao questionamento dos motivos de tal fuga, Teresa respondeu: “parti 

porque quero ver a Deus e, para vê-lo, é preciso morrer” (FREI MARIA-EUGÊNIO DO 
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MENINO JESUS, OCD, 2015, p.55).  O anseio pelo encontro com Deus é decidido, como 

indicam os relatos biográficos dos místicos, levando, por vezes, ao limite a possibilidade de 

realização desta experiência. No entanto, há peculiaridades distintas e variáveis, conforme o 

místico, como indica Frei Maria-Eugênio: 

 

Esta experiência quase constante de Deus interior pode tomar formas 

diferentes. Santa Teresa a adverte como visão da Santíssima Trindade, mais 

ou menos clara conforme as ocasiões. Para São João da Cruz, a alma sente 

sempre o Verbo Esposo como que repousando dentro de si” (2015, p.69).  

 

Santa Teresa quer olhar e São João da Cruz quer ouvir a Deus, desta forma, 

distinguem-se as experiências. No capítulo 2 da sétima morada, a santa esclarece: “o Senhor 

aparece no centro da alma sem visão imaginária, mas intelectual, ainda mais sutil do que as 

mencionadas, tal como surgiu aos Apóstolos, sem entrar pela porta, quando lhes disse: pax 

vobis” (SANTA TERESA DE JESUS, 2001, p.571). Nos escritos dos dois místicos revelam-se 

as nuances como cada qual descreveu sua experiência. Santa Teresa, assim relatou sua vivência: 

 

Perceba-se que o fato de a alma trazer em si essa presença não se passa de 

modo tão perfeito, isto é, tão claro como quando se lhe manifesta na primeira 

vez, ou em algumas outras nas quais apraz Deus fazer-lhe esse favor. Se assim 

não fosse, a alma não poderia ocupar-se de qualquer outra coisa, nem mesmo 

viver com outras pessoas.  

Mas, embora não seja essa luz tão clara, a alma não deixa de perceber que está 

na companhia do Senhor. Digamos agora que se assemelhe à situação de uma 

pessoa que, estando com outras num aposento muito claro, visse fechadas as 

janelas e ficasse às escuras. Até voltar a luz, ela deixaria de ver as outras 

pessoas; nem por isso, no entanto, desconheceria que elas se encontram ali 

(SANTA TERESA DE JESUS, 2001, p.569).      

 

São João da Cruz declamou na poesia Chama de amor viva:  

 

Quão manso e amoroso 

desperta em meu seio, 

onde secretamente só tu moras!; 

no aspirar saboroso, 

de bem e glória cheio, 

quão delicadamente me enamoras!38 

                                                           
38 4ª estrofe do poema Llama de amor viva (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, pp.54-55), na língua original, tem-se: 

  ¡Cuán manso y amoroso / recuerdas en mi seno / donde secretamente solo moras! / y en tu aspirar sabroso /      

de bien y gloria lleno/ ¡cuán delicadamente me enamoras! 
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Ao explanar sobre o seu verso da estrofe acima, onde tu só secretamente moras, São 

João da Cruz explica:  

 

Diz que em seu íntimo o esposo secretamente habita, por ser no ponto mais 

profundo da substância da alma, como já explicamos, que se realiza o abraço. 

Convém saber que Deus habita escondido e silencioso dentro da substância de 

todas as almas; se assim não fora, não poderiam elas permanecer com vida 

(SÃO JOÃO DA CRUZ, 1988, p.928).  

 

Nos relatos acima, a presença divina é sutil, mas, ao mesmo tempo, da ordem da 

certeza para os místicos. Trata-se de uma verdade ancorada no caráter ambíguo da experiência: 

para Santa Teresa uma luz não tão clara, uma visão intelectual; para São João da Cruz, é uma 

presença escondida e silenciosa; para ambos, tais condições são imprescindíveis para mantê-

los vivos, ao menos, nessa existência. É notável ver-se delinear a presença de uma ausência que 

lhes é íntima e, da mesma forma, exterior. Trata-se de um Outro, compreendido aqui em sua 

absoluta alteridade que, no entanto, é passível de se entrar em contato, percebê-lo, dentro de 

certos limites. Na teologia mística carmelita, a alteridade é posta, evidentemente, como ativa e 

maciça na experiência. Conforme esclarece Frei Maria-Eugênio:  

 

A vida mística é a vida espiritual marcada pela intervenção habitual de Deus 

mediante os dons do Espírito Santo (...) quaisquer que sejam os dons que Deus 

utiliza para intervir nas almas, é para a mesma santidade e para a mesma 

participação na sua vida íntima que conduz, todas por caminhos diferentes” 

(FREI MARIA-EUGÊNIO DO MENINO JESUS, OCD, 2015, p.567). 

 

O anseio místico, neste sentido, visa o estreitamento dessa intimidade que, invocatória 

por natureza se justifica pela via do amor: “Deus é amor, portanto, bem difusivo. Tem 

necessidade de se difundir; doar-se é um movimento essencial de sua natureza (...) Somos o 

campo de Deus, que ele rega depois de ter semeado e que protege contra os inimigos exteriores” 

(2015, p.569). O desejo do místico é coadunar-se ao desejo do Outro, ou seja, ao desejo de 

Deus, como explica Frei Maria-Eugênio, na linguagem da teologia mística: “com efeito 

conhecemos os desejos de Deus que são as exigências da sua natureza (...) Deus quer o 

desenvolvimento perfeito da nossa graça39 (2015, p.569).  

São João da Cruz, no prólogo de sua explanação sobre o poema Chama viva de amor 

disse:  

                                                           
 
39 O termo graça porta o sentido de participação do homem da natureza divina. Participação essa depositada por 

Deus na parte mais espiritual da alma (FREI MARIA-EUGÊNIO DO MENINO JESUS, OCD, 2015, pp. 63-64). 
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Naquelas canções (referência ao seu Cântico espiritual) explicadas 

anteriormente, tratamos, em verdade, do mais alto grau de perfeição a que a 

alma pode chegar nesta vida, ou seja, a transformação em Deus; mas nestas 

agora falamos do amor mais qualificado e perfeito nesse mesmo estado de 

transformação. Sem dúvidas, tanto quanto se diz, numas e noutras é próprio 

de um só estado de união transformante, o qual em si não pode ser ultrapassado 

aqui na terra; todavia pode, com o tempo e o exercício, aprimorar-se, como 

digo, e consubstanciar-se muito mais no amor. Acontece-lhe como à lenha 

quando dela se apodera as chamas: embora já esteja feita uma só coisa com o 

fogo, em se tornado este mais vivo, fica a lenha muito mais incandescente e 

inflamada, a ponto de lançar de si centelhas e chamas (SÃO JOÃO DA 

CRUZ,1988, p.826). 

 

O místico lança mão de um simbolismo forte, ao referir-se a uma alma que se deixa 

tomar pelas chamas do amor, tornando-se inflamada e incandescente. Mas é em seu poema 

Cântico espiritual que São João da Cruz expressa o itinerário no exercício do amor que 

consome: 

 

O suave ar que respiro, 

O canto de tão doce Filomena, 

O souto que admiro, 

Na noite serena, 

Com chama que consome sem dar pena40 

 

No poema Cântico espiritual a exaltação do amor a Deus e a busca de sua plena 

realização na união mística é o tema central, a partir do qual, desenvolvem-se as três vias do 

exercício espiritual utilizadas por São João da Cruz: a via purgativa, a iluminativa e a unitiva, 

como será visto adiante.  

A poesia de São João da Cruz teve, quase que exclusivamente, o texto bíblico Cântico 

dos cânticos, sua experiência mística e a poesia amorosa profana como inspiração, esta última 

sendo vertida para divinização; de fato, foram três tempos de divinização da poesia espanhola: 

primeiro, a divinização do texto bíblico o Cântico dos cânticos (cujo processo exegético já era 

antigo, como visto no capítulo anterior); segundo, Sebastian de Córdoba que verteu Garciliaso 

(poeta renascentista) para uma linguagem divina e, terceiro, a poesia peculiar de São João da 

Cruz (DÁMASO ALONSO, 1966, p.263). Os comentários do místico sobre suas poesias não 

carregam a expressividade enigmática e ressoante de seus poemas, mas revelam um profundo 

                                                           
40 Estrofe de número 39 do poema Cântico spiritual – 2ª versão (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, pp.104-105), na 

língua original tem-se: El  aspirar del aire / el canto de la dulce Filomena / el soto y su donaire en la noche serena 

/ con llama que consume y no da pena. 
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conhecimento teológico e uma rigorosa sistematização da doutrina cristã, elevando-o a 

condição de Doutor da Igreja. Cabe ressaltar, o alerta que o místico faz no prólogo de seus 

comentários sobre o Cântico espiritual:  

 

Na verdade, quem poderá escrever o que esse Espírito (do Senhor) dá a 

conhecer às almas inflamadas no seu amor? Quem poderá exprimir por 

palavras o que ele lhes dá a experimentar? E quem, finalmente, dirá os desejos 

que nelas desperta? Decerto, ninguém o pode (...) assim, podemos verificar 

nos divinos Cantares de Salomão e outros livros da Sagrada Escritura: não 

podendo o Espírito Santo a abundância de seu sentido por termos vulgares e 

usados, fala misteriosamente por estranhas figuras e semelhanças (SÃO 

JOÃO DA CRUZ, 1988, pp.575-576).  

 

Há uma relação de proximidade entre o Cântico dos cânticos de Salomão e o Cântico 

espiritual de São João da Cruz, bem como diferenças significativas que serão vistas adiante. 

Amor, sensualidade e desejo são temas presentes tanto em uma obra quanto na outra, no entanto, 

há aspectos da poesia do santo que são únicos e propícios para se supor a hipótese da experiência 

mística como um fator preponderante na produção poética, expressando elementos subjetivos 

interessantes ao campo da psicanálise. Mas, antes, faz-se necessário traçar o contexto 

doutrinário presente na escrita do místico, para uma distinção do senso comum.    

 

 

2.3 Deo caritas est: o sentido bíblico da palavra caridade 

 

O amor, nas obras de Santa Teresa e São João da Cruz, tem um papel central vinculado 

à promessa cristã, encontrando sua realização perfeita no matrimônio espiritual: “se alguém me 

ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará e a ele viremos e nele estabeleceremos morada” 

(Jo. 14,23). Ambos os santos utilizaram o simbolismo do desposório e matrimônio espiritual, 

clássicos nos relatos místicos, para indicar e descrever as duas etapas que eles distinguem nestes 

vértices, quais sejam: à perfeita fidelidade do amor e a consequente resposta de Deus com um 

amor perfeito (FREI MARIA-EUGÊNIO DO MENINO JESUS, OCD, 2015, p.1212).  

O Cântico espiritual de São João da Cruz é a poetização desse itinerário de amor 

consumado na união mística. Os argumentos teológicos do santo, por sua vez, esclarecem as 

etapas. Sua poesia e sua prosa compõem uma obra doutrinária de rara beleza e profunda 

inquietação, expondo, de maneira singular, um afeto demasiadamente humano e inflamado: o 

amor. Entretanto, faz-se necessário compreender em qual contexto o místico inspirou-se para 

traçar tal itinerário. De qual amor se trata? Como ele foi concebido no Novo Testamento e 
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interpretado, ao longo de seus textos, tornando-se o esteio fundamental para a experiência 

mística?  

Há uma extensa discussão filosófico-teológica sobre a questão do amor, São Tomás 

de Aquino (†1274), por exemplo, debruçou-se sobre o tema em sua Suma teológica41. Ele 

definiu os elementos constitutivos do ato amoroso como sendo a concupiscência e a 

benevolência. A primeira refere-se a uma atração por um bem ausente, produtora de um efeito 

de amor por algo que nos é conveniente e propício, no entanto, falta. A benevolência, por sua 

vez, é relacionada a um ato de vontade com o qual desejamos o bem de alguém, pelo qual o 

objeto imediato de nossa vontade não é o bem em si, mas a pessoa capaz de possuí-lo. O efeito 

de amor, neste último sentido, revela a pessoa amada como uma projeção de nós mesmos e, 

para a qual, desejamos aquele bem, que a princípio, desejaríamos para nós. Esses dois elementos 

constitutivos do amor, a concupiscência e a benevolência, determinam a divisão do amor, fato 

admitido por todos os autores, posteriores a São Tomás (CAMILLO GENNARO, 2012, pp.145-

146).  

É notável, esse apelo a uma relação de familiaridade com o outro, na suposição de uma 

transmutação de um desejo particularizado para, um desejo outro, desnaturalizado e mais altivo, 

segundo a ética cristã sobre o amor. Uma nova filiação engendra-se, a partir daí amparada pela 

promessa de atingir uma maior familiaridade com Deus. Os místicos levaram ao cimo essa 

possibilidade e, paradoxalmente, parecem tangenciar a linha tênue que, como indicada por São 

Tomás de Aquino, separa o amor concupiscente natural, pelo bem que falta, do amor 

benevolente, este último determinado por um ato de vontade. No Novo Testamento, essa 

familiaridade aparece sob um duplo aspecto, histórico e místico. Historicamente, as narrativas 

evangélicas traçam quadros das relações de Jesus com seu entorno (GEORGES MARIÉ, Tome 

5, colonne 47).  

Do ponto de vista histórico, encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, por 

exemplo, algum destaque sobre a infância de Jesus, como no trecho pitoresco intitulado Jesus 

com os doutores. Conta o apóstolo que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a 

festa de Páscoa. Quando o menino completou doze anos, segundo o costume, subiram para a 

festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus 

pais notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia, e puseram-

se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram à Jerusalém à 

sua procura. Três dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, 

                                                           
41 STh. I-II, q.27, a.2c; q.30,a.2c.. 
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ouvindo-os e interrogando-os; e todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência 

e com suas respostas. Ao vê-lo ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: “Meu filho, por que 

agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos”. Ele respondeu: “Por que 

me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu Pai? ” Eles, porém, não 

compreenderam a palavra que ele lhes dissera (Lc. 2, 4-49). Nesta mesma perspectiva, 

encontram-se vários relatos nos evangelhos, como no Evangelho de São João que cita a 

intervenção da mãe de Jesus no episódio as núpcias de Caná (Jo. 2, 1-10), e tantos outros.  

Do ponto de vista místico, a familiaridade da alma cristã com Deus constituiu-se como 

o objeto último, ou, derradeira etapa da vida cristã (GEORGES MARIÉ, Tome 5, colonne 47). 

O caminho para essa união foi claramente formalizado pelo discurso de Jesus na última ceia, 

perenizado pelo apóstolo João: “filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco (...) dou-vos 

um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns 

aos outros” (Jo.13, 33-34). Tal preceito, também está presente no Evangelho segundo São 

Lucas:  

 

Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais: amai os vossos inimigos, fazei o 

bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles 

que vos difamam. A quem ferir tua face, oferece a outra; a quem te arrebatar 

o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem 

tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles 

(...) amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma 

em troca. Será grande a sua recompensa, e sereis filho do Altíssimo (...) sede 

misericordiosos como vosso Pai é misericordioso (Lc. 6, 27-36).    

 

São Paulo, por sua vez, retomou a exposição anterior: “toda Lei está contida numa só 

palavra: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo” (Gal. 5,14). O próximo, neste contexto, faz 

referência a qualquer membro da espécie humana que, identificado com Cristo, adquire o 

estatuto de irmão (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002, p. 2073, nota [h]). É necessário levar-se 

em conta, as nuances das palavras latinas diligere e amare, ambas com o sentido de amor. Desta 

forma, o amor como diligere representa o dever de amar aos inimigos, um amor de caridade 

sob a forma de mandamento, diferentemente, do termo amare que não se ordena, trata-se antes 

de um afeto vinculado a sensibilidade natural. O dever de amar ao próximo aparece como 

fundamento da boa nova cristã. Uma verdade em si mesma, suficiente para nortear o ato de 

qualquer fiel. Os apóstolos São Paulo e São João, foram os grandes teóricos da caridade 

fraternal. (FERDINAND PRAT, tomo 2, coluna 507). Observa-se, deste modo, uma tentativa 

de diferenciação do afeto amor, como algo de natureza sensível, ou mais humano, e do amor 

como uma espécie de virtude ou dever, algo contraintuitivo.   
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O apóstolo Paulo enfatizou que o amor aos semelhantes é inseparável do amor de 

Deus. Para o apóstolo dos gentios, caritas Dei ou Christi significa sempre o amor de Deus ou 

de Cristo para nós e não nosso amor por Ele, enquanto que em São João, essas expressões 

portam um mesmo sentido, somente distintas pelo contexto. Neste último, verifica-se um 

caráter eminente místico de movimento do homem em direção a Deus. A linguagem de São 

João ressalta para além da fraternidade cristã, presente na eucaristia, uma exortação para a 

conformação a Cristo: “quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu 

nele” (Jo. 6, 54-56). A Primeira Epístola de São João tem como tema central a caridade 

fraternal. Ela contém três partes que versam sobre as três fontes da caridade, nomeadamente: 

1ª) Deus é luz; 2ª) Deus é Pai; 3ª) Deus é amor (tomo 2, coluna 512).  

Há uma exortação plena à união entre os homens para ascenderem ao amor de Deus, 

neste sentido, o apóstolo João é profundamente místico, apelando ao exercício do amor para o 

conhecimento de Deus. Na parte III de sua primeira epístola, intitulada Às fontes da caridade e 

da fé, São João disse: “amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo 

aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, 

porque Deus é Amor” (Jo. 4, 7-8). Segundo São João, não basta o caráter especulativo para o 

conhecimento de Deus, de fato, o exercício da caridade é fundamental para uma real 

participação na vida de Cristo: “pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não 

vê, não poderá amar” (Jo. 4, 20).  

Em São Paulo, o corpo místico, ou, a união dos fiéis pela via da caridade é peça central 

em suas exortações: “exorto-vos, pois, (...) andares de modo digno da vocação a que fostes 

chamados: com toda humildade e mansidão, (...) suportando-vos uns aos outros com amor, 

procurando conservar a unidade do Espírito Santo pela paz” (Ef. 4, 1-3). O apóstolo dos gentios 

enfatizou a importância da ação corporal com a questão espiritual, engendrando uma ética 

sexual, na qual o corpo assume um valor permanente e profundamente vinculado aos assuntos 

da alma. Deste modo, não era possível falar sobre temas mais elevados sem antes, passar pelos 

mais ordinários, como, por exemplo, a fornicação. O apóstolo escreveu aos coríntios:  

 

Tudo me é permitido, mas nem tudo convém (...) Não sabeis que os vossos 

corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para 

fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não! Não sabeis que aquele 

que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito: 

serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor, 

constitui com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que 

o homem cometa é exterior ao seu corpo; aquele, porém, que se entrega à 

fornicação, peca contra o próprio corpo (1Cor. 6, 12-18). 
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   Em relação à prática sexual no casamento, ele formulou: “a mulher não dispõe de 

seu corpo; mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe de seu corpo; 

mas é a mulher que dispõe” (1 Cor. 7, 4). Entretanto, São Paulo afirma que melhor seria a 

continência. Ele diz: “quisera que todos os homens fossem como sou; mas cada um recebe de 

Deus seu dom particular; um, deste modo; outro, daquele modo” (1Cor. 7, 7). Nas tratativas 

que São Paulo sobre a questão sexual, uma peculiaridade chama a atenção. Quando ele 

aconselha: “digo aos celibatários e as viúvas que é bom ficar como eu. Mas, se não podem 

guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado” (1 Cor. 7, 8-9). 

Parece emergir uma dubiedade de difícil resolução: ou bem, o encontro sexual é uma resolução 

satisfatória aos anseios da carne, ou, ao contrário, é um mal encontro que faz esvanecer tais 

anseios. Mais adiante, São Paulo ao falar da virgindade e do casamento, parece fornecer uma 

resposta:  

 

A propósito das pessoas virgens, não tenho preceito do Senhor. Dou, porém, 

um conselho como homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de 

confiança. Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes; 

sim, é bom ao homem ficar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures 

romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. 

Todavia, se te casares, não pecarás; e se a virgem se casar, não pecará. Mas 

essas pessoas terão tribulações na carne, eu vo-las desejaria poupar (1 Cor. 7, 

25-28).  

  

Toda essa problemática e dogmática sobre o libidinoso, o erótico, ou, a fornicação tão 

enfatizada por São Paulo e tantos outros, no âmbito da doutrina cristã, subjaz ao significante 

‘amor’. Constata-se a presença de um rastro, ao longo do tempo, que está longe de se apagar, 

constituindo um memorial da existência humana. O louvor ao amor presente no Hino à 

caridade42, do mesmo apóstolo, foi citado por Freud como ilustração do sentido amplo que o 

termo amor pode assumir, subsumindo o aspecto carnal, ainda que incidam seus elementos 

originais na forma de expressar o amor.  Também para psicanálise, ao conceber a noção de 

libido como força amorosa, implica a presença do aspecto da união sexual e sua ampliação a 

outras esferas da atividade humana sob o termo amor, assim definido por Freud: 

 

 Libido é uma expressão extraída da teoria das emoções. Damos esse nome à 

energia, considerada como uma magnitude quantitativa (embora na realidade 

não seja presentemente mensurável), daquelas pulsões que tem a ver com tudo 

que pode ser abrangido sobre a palavra ‘amor’ [...] esses impulsos forçam seu 

caminho no sentido da união sexual, mas, em outras circunstâncias, são 

                                                           
42 Ainda que eu falasse línguas/ as dos homens e as dos anjos/ se eu não tivesse caridade [amor]/ seria como 

bronze que soa/ ou como címbalo que tine (1Cor. 13, 1-13) 
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desviados desse objetivo ou impedidos de atingi-lo, embora sempre 

conservam o bastante de sua natureza original para manter reconhecível sua 

identidade (como em características tais como o anseio de proximidade e o 

auto sacrifício) (1996 [1921], p.101). 

 

Os místicos forneceram, por meio de seus relatos e de sua hagiografia, uma concretude 

ímpar a questão do amor que, paradoxalmente, longe de ser conclusiva parece ser reveladora 

de um impasse no qual, cada experiência buscou, ao seu estilo, dar conta. Santa Teresa de Jesus 

e São João da Cruz levaram ao ápice essa ambiguidade frente ao amor, muito enfatizada no 

imaginário cristão, ao cunharem a terminologia desposório e matrimônio espiritual como fim 

último da mística carmelita. Embora, a ideia de núpcias e esponsais divinas lhes seja bem 

anterior, foi por intermédio de seus testemunhos que assumiram um pleno desenvolvimento 

doutrinário e prático, no sentido de experiência significada a partir desse preceito.  

Envolta por adornos dos mais fantásticos aos mais singelos, o matrimônio espiritual 

porta sempre um caráter, ao mesmo tempo, familiar e obscuro, humano e divino, onde 

sofrimento e gozo comparecem, delineando uma fronteira na qual o anseio místico vem se 

alojar: nem lá, nem cá, apenas em um porvir. À ideia de possibilidade de união ao Amado, a 

partir do exercício do amor pleno, fidelíssimo, ou, ainda, sem falhas, acompanha a necessária 

busca da transcendência da condição humana concupiscente, visando um gozo de outra ordem. 

O extraordinário da experiência mística talvez esteja naquilo que ela desvela de mais ordinário 

e humano, ou seja, abeirar-se demais ao Outro indica um abismo que nos é estranho e, 

paradoxalmente, familiar.  

Neste sentido, o casamento como metáfora da união mística é uma condensação da 

ambiguidade presente nas relações amorosas: como suportar o Outro e, ao mesmo tempo, 

servir-se dele sexualmente? Acaso seria possível amar o Outro sem supô-lo objeto das próprias 

fantasias? Como realizar esse amor sem o objeto material? Eis algumas questões que a 

experiência mística traz à cena, a serem vistas a seguir, a partir de alguns relatos hagiográficos 

e autobiográficos sobre o matrimônio espiritual.  

 

 

2.4 Matrimônio espiritual  

 

O matrimônio espiritual, clássico na tradição mística judaico-cristã, é a experiência de 

Deus mediante a integração do sagrado e do erótico. O fundamento bíblico que o constituiu 

pode ser discernido pela metáfora empregada no Antigo testamento sobre a relação nupcial 
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entre Iahweh e seu povo. Encontra-se em Isaias, por exemplo: “como o jovem desposa uma 

virgem, assim te desposará o teu edificador. Como goza o esposo com a esposa, assim gozará 

contigo teu Deus” (Is. 62,5). Os poemas de amor do Cântico dos cânticos proporcionaram as 

expressões utilizadas por toda mística cristã da esposa. A mística nupcial teve diversas 

influências, como a poesia popular religiosa do século XII, bem como a poesia do amor cortês, 

como dito antes (PETER DINZELBACHER, 2000, pp.363-365). 

Nas Epístolas de São Paulo encontram-se as bases dessas duas modalidades de 

esponsório. Desta forma há: a exortação dirigida ao coletivo – “desposei-vos a esposo único, a 

Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura” (2 Cor 11,2); e o sentido individual da 

expressão do amor de Cristo – “minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no filho de Deus, 

que me amou e se entregou a si mesmo por mim” (Gal. 2,20); e por fim, o de Cristo à Igreja – 

“e vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela” (Ef. 

5,25) (PIERRE ADNÈS, tomo 10, coluna 388). 

Há três domínios, no campo do catolicismo, nos quais deve-se considerar o sentido do 

termo matrimônio espiritual. São eles: os sacramentos, a escatologia e a mística. No sacramento 

do batismo celebra-se a união nupcial do cristão com Deus. O tema surge pela primeira vez em 

Tertuliano na obra De anima, onde ele afirma que a alma vem pela fé, no segundo nascimento 

recriado da água e do Espírito Santo, não se admitindo o adultério nesse feliz matrimônio. 

Orígenes, por sua vez, chama Cristo de Esposo da alma, esta se casa quando ela vai em direção 

à fé. Adnès ressalta a diferença entre os dois autores: Orígenes, diferente de Tertuliano, 

contempla a presença de Cristo como fundador das núpcias da alma, tal como, em geral, nos 

relatos dos Padres da Igreja.  Igualmente a esse ponto de vista, foi a primeira das oito catequeses 

batismais de São João Crisóstomo (†407) que compara o batismo a um matrimônio espiritual 

e, o cristão a uma esposa. Por esse sacramento, de fato, ingressa-se na Igreja e comunga-se com 

todas suas prerrogativas, portanto a sua qualidade de esposa. À comunhão eucarística também 

é atribuído um simbolismo matrimonial, ainda que esta ideia tenha sido menos frequente nos 

Padres. O processo catequético dos Padres inspirou-se no Cântico dos cânticos onde eles 

vislumbravam uma figura de iniciação cristã, porque nela lia-se a profecia de núpcias do 

Messias com Israel (tomo 10, coluna 388).  

Em uma perspectiva escatológica, o matrimônio espiritual do cristão revela-se como 

um processo iniciado com o batismo, reiterado pela conduta do cristão em constante vigilância 

ao longo da vida e, conduzindo-o, por fim, após a morte, à união eterna com Cristo. Esta ideia 

foi, claramente, ilustrada na parábola das dez virgens no Evangelho segundo São Mateus, 

destacando a última fase do desenvolvimento terrestre do mistério esponsal (Tome 10, colonne 
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388). A parábola das dez virgens é a representação dos cristãos, na figura das virgens, à espera 

do esposo Cristo. A lâmpada da sua vigilância (do cristão) deve estar preparada para a vinda do 

Senhor, ainda que demorada.  

Conta a parábola que dez virgens, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro de seu 

noivo. Cinco virgens eram prudentes e levaram azeite consigo por medo de adormecer, pois o 

noivo poderia demorar-se. As outras cinco, insensatas, não levaram o azeite. No momento em 

que as insensatas decidiram sair para comprar o azeite, o noivo chegou e levou as que estavam 

vigilantes para o banquete de núpcias (referência ao Reino dos Céus). Quando as insensatas 

retornam, pediram para entrar, o Senhor respondeu: “em verdade vos digo: não as conheço! 

Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora” (Mt. 25,1-13). Nesse vínculo entre 

a morte e o matrimônio espiritual, revela-se a impossibilidade de união ao amado na vida 

presente. Não basta amá-lo, é preciso morrer de amor por ele, lançar-se radicalmente na fé, crer 

incondicionalmente na virtualidade da promessa do encontro, em um porvir.  

Na antiguidade cristã, há certo número de textos que indicam o tema da morte do 

cristão como assumindo um aspecto de núpcias espirituais, dentre eles: Cartas das Igrejas de 

Viena e de Lyon, Méthode d’Olympe, Acts des martyrs, e outros; dentre os autores que trataram 

desse contexto, destacam-se Santo Ambrósio (337-397) e São Gregório de Nisa (335-394). 

Pode-se constatar um enfoque a uma escatologia nupcial, coletiva, e também, individual. O 

texto bíblico Apocalipse, ao final, cita: “O Espírito e a Esposa dizem – Vem! Que aquele que 

ouve diga também – Vem! Que o sedento venha, e quem o deseja, receba gratuitamente água 

da vida” (Ap.22,17). Tal apelo de união, ou, encontro, pode ser considerado tanto da Igreja 

como de cada cristão em particular. A vida cristã constituía, nesse contexto escatológico, um 

período de tensão constante (tomo 10, coluna 388), revelada pela cruel incerteza de um salto 

no escuro mediante a promessa sem garantias, ao menos nessa vida.   

Na dimensão mística, o matrimônio é o ápice da vida espiritual. Orígenes inaugurou 

tal concepção, como visto no capítulo anterior e que serão retomados novamente, para preservar 

a cronologia dos dados históricos e a continuidade do tema. Orígenes foi o primeiro a destacar 

no Cântico dos cânticos o poema de união da alma e da Igreja com o Verbo. Ele alerta, em sua 

primeira Homilia sobre o cântico, que nem toda alma é capaz de cantar o Cântico e dialogar 

diretamente com o Esposo, mas somente aquela que estiver totalmente purificada de seus 

pecados e vícios, inflamada do ardor do amor. A mesma temática surge em outros escritos do 

autor, como em De oratione (tomo 10, coluna 388).  

Foram inúmeras as interpretações do Cântico dos cânticos, ao longo dos séculos. São 

Gregório de Nisa, por exemplo, representou o Cântico como um matrimônio divino, entretanto, 
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a alma como noiva só tornar-se-ia esposa do Verbo se ela fosse transformada pela morte ao 

mundo no batismo (Tome 10, colonne 388). Em seu Tratado sobre a virgindade, no capítulo 

XX, São Gregório de Nisa, ao comparar o matrimônio espiritual e o matrimônio segundo a 

carne, indica uma incompatibilidade: “é impossível servir aos prazeres do corpo e alcançar, ao 

mesmo tempo, o gozo segundo Deus” (2000, p.143). Cabe perguntar o motivo de tal 

incompatibilidade entre o carnal e o espiritual, tão especulado por séculos na história da 

ideologia cristã. Há dois homens em cada um de nós: o que é visto por fora, de natureza 

corruptível e outro, suposto em segredo no coração e capaz de renovar-se, formulou São 

Gregório (2000, p.143). Ele fundamentou sua afirmação, em referência a uma das epístolas de 

São Paulo: “embora em nós, o homem exterior vá caminhando para sua ruína, o homem interior 

se renova dia a dia” (2Cor. 4,16). O teólogo de Nisa ponderou:  

 

Se é verdadeira essa doutrina [...] não há inconveniente em reconhecer um 

duplo matrimônio em conformidade e correspondência com os dois homens 

que existem em nós. Talvez não esteja muito longe do plausível quem se 

atreva a dizer que a virgindade corporal é colaboradora e mediadora do 

matrimônio interior e espiritual (2000, p.143). 

 

Há duas diferenças sobrepostas a serem vencidas no discurso de São Gregório de Nisa: 

primeiro, a dicotomia entre os dois homens que há no homem; segundo, a diferença que se 

atualiza no encontro com o outro. A virgindade corporal é considerada nas proposições do bispo 

como apaziguadora, tanto do interior como do exterior do homem. Tudo se passa como se, uma 

integridade originária tivesse sido abalada cuja virgindade tornar-se-ia o veículo de sua 

restauração. Ele prossegue: “no matrimônio corporal, quem se esforça para não ser rechaçado 

preocupa-se enormemente com sua boa saúde corporal, a elegância de sua aparência e a 

abundância de sua riqueza” (2000, p.145). O bispo de Nisa deixa claro o quanto é custoso o 

encontro com o outro, exigindo um complexo manejo para sustentar tal possibilidade. Insinua-

se um estranhamento, cujo recobrimento fálico faz-se necessário. Essa exigência de tantos 

adornos para a consecução do encontro carnal e, ao mesmo tempo, a insatisfação que manifesta, 

provém de onde? A causa não seria a dicotomia que se revela na existência de dois homens no 

homem, assim referido por São Gregório, antecipando em mais de um século e meio o 

pensamento psicanalítico? 

Freud em O tabu da virgindade (contribuição à psicologia do amor III), fez referência 

ao estranhamento diante do sexo feminino pela via do mito do homem primitivo, mas em nada 

obsoleto ao que permanece vivo em nós mesmos até os dias de hoje, segundo ele. Há um receio 

generalizado do homem em relação às mulheres, expresso toda vez que ele estabelece um tabu, 
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ou, diferentes regras de evitação. Ele diz: “talvez esse receio se baseie no fato de que a mulher 

é diferente do homem, eternamente incompreensível e misteriosa, estranha, e, portanto, 

aparentemente hostil” (1969 [1918-19], p.206).  

Nesse sentido, o desalento, descrito por São Gregório, não é anacrônico ao que se 

observa nos dias de hoje: o mal-estar em relação à vida amorosa, à vida familiar, ao trabalho e, 

mais fundamentalmente, ao próprio corpo, tão familiares na prática clínica. As considerações 

do santo versam sobre a insuficiência do encontro carnal, sendo que a equalização das 

diferenças passaria pela suspensão desse encontro, e a consequente indiferença sexual. O santo 

ressaltou a virgindade como via privilegiada ao matrimônio espiritual, sendo este discurso 

igualmente válido para homens e mulheres, no que diz respeito ao anseio pelo matrimônio. O 

apagamento da diferença sexual emerge, com toda sua força, amparado nos termos do apóstolo 

São Paulo e, citados por São Gregório: não há homem nem mulher; pois todos vós sois um só 

em Cristo Jesus (Gl.3,28).  

Santo Ambrósio (†397), bispo de Milão e contemporâneo de São Gregório de Nisa, 

também se dedicou ao tema da virgindade, de modo considerável. Na sua obra A virgindade, 

disposta sob forma de três livros, o bispo teceu considerações que remetem às epístolas de São 

Paulo, em Efésios (5,23), estabelecendo um paralelo entre marido-mulher e Cristo-Igreja e, em 

Colossenses (1,18), onde Cristo é a cabeça da Igreja, a Igreja é o corpo de Cristo e, por fim, os 

fiéis mediante o batismo e os sacramentos, são unidos ao corpo físico de Cristo. Ele diz: “Cristo 

é o esposo das virgens. Talvez se possa dizer: Cristo é o esposo da castidade virginal, pois esta 

vem de Cristo [...] virgem é também a Igreja que desposou Cristo, que nos trouxe em seu seio” 

(SANTO AMBROSIO, 1980, p.42). É notável, nesse trecho acima, a presença da concepção 

mística de Orígenes a respeito do Cântico dos cânticos, cujo tema celebra os esponsais do 

Verbo-esposo e da alma-esposa (1980, p.42). De fato, várias passagens em sua obra, possuem 

os versos do Cântico dos cânticos como referências em sua prédica. Nesse sentido, a castidade 

no matrimônio espiritual enriquece a ideia do anseio de voltar-se para o homem interior, 

situando o gozo na intimidade, portanto, singular e solitário, desejoso do abraço de algo que lhe 

é estranho e, ainda, desconhecido: do próprio Deus. Tais proposições dialogam bem com o 

pensamento psicanalítico e seus elementos clínicos e conceituais, relativos às inquietações e 

vicissitudes humanas43.  

                                                           
43 François Regnault, em seu texto Esas sandeces que pululan en los textos, chamou atenção para a diferenciação 

entre psicanálise aplicada, ou prática psicanalítica e, o método psicanalítico, ou sua base teórica. O primeiro, só se 

realiza no âmbito de uma sessão analítica, ou seja, como tratamento e, portanto, o psicanalista diante de um sujeito 

que fala e ouve; o segundo, diz respeito ao psicanalista diante de uma obra, de uma escrita, cuja possibilidade 

limita-se ao deciframento dos significantes. Trata-se de uma interpretação “ao pé da letra”, literal, naquilo que 
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Freud ao questionar o que os homens pedem da vida, e o que eles desejam nela realizar 

afinal, respondeu: a felicidade. “Nada é mais difícil que uma sucessão de dias belos”44, poetizou 

Goethe, citado por ele para justificar tal impossibilidade: “somos feito de modo a só podermos 

derivar prazer intenso de um contraste, e muito pouco de um determinado estado de coisas” 

(FREUD, [1929]1996, p.84). Em outros termos, não há uma vivência que permita alcançar a 

plenitude de um gozo duradouro, nada é suficiente para evitar que se recaia em uma sensação 

derrisória diante da frustração, seja da ausência do desprazer, seja da impossibilidade de 

alcançar uma satisfação plena. Freud reconheceu que mesmo a relação sexual não alcança o 

êxito desejado, assim, deve existir algo, para além da pressão civilizatória e inerente a essência 

da função sexual, que impeça sua satisfação completa, impelindo o homem a outros caminhos 

([1929]1996, p.111).  

A obra freudiana O mal-estar da civilização, supracitada, tem como tema central o 

antagonismo irremediável entre as exigências pulsionais do homem e as restrições da 

civilização. Fazem parte dessa temática maior, concepções já formuladas em seus textos 

anteriores, com destaques para o conceito fundamental da pulsão de morte, a suposição de um 

recalque orgânico originário e, ainda, o estreito vínculo entre o sofrimento e a sensação 

corporal. A visão pouco otimista com que ele finalizou o texto indica o relevo de seu percurso: 

ele aborda a busca da felicidade pelo homem e, o inevitável desencontro que isso acarreta diante 

do impulso humano à agressão e a autodestrutividade. Lacan retomará tais questões, a partir da 

concepção de gozo, ao constatar que: “o problema é saber como um nó, que não se suporta 

senão de mal-estar e de sofrimentos, é justamente isso pelo qual se manifesta a instância da 

satisfação suspensa: propriamente isso onde o sujeito se sustenta enquanto tende para essa 

satisfação”. Segundo ele, a consistência que o gozo pode assumir é incompatível com a 

inconsistência da relação sexual, pois: “não há gozo senão do corpo” (2008 [1966-67], pp.381-

382). Há uma distinção clara entre gozo e prazer sexual, tão cara aos autores cristãos. Estes, ao 

pleitearem a castidade como uma via privilegiada para alcançarem o gozo divino, 

paradoxalmente, animam seus corpos pelas restrições impostas aos prazeres sensuais. Santo 

Ambrósio, por exemplo, apresentou o corpo virginal com associações poderosas e conflitantes, 

                                                           
pode fornecer de elementos que corroborem ou façam avançar a teoria. Não é da ordem da compreensão, do 

sentido, mas de uma ordenação lógica singular dos significantes que compõe um quadro estruturado, um esquema 

ou mesmo um gráfico. O sentido provém do efeito sobre o sujeito da ordenação dos significantes, portanto, 

impossível de constatá-lo no âmbito da escrita. Desta forma, Regnault deixa uma afirmativa contundente: “é a obra 

de arte que se aplica a psicanálise e não o inverso”.  (1988, pp.147-160).  Jacques Lacan trabalhou em seu texto 

Juventude de Gide essas questões citadas por Regnault, em seus escritos (1998, p.758) 
44 Essa citação encontra-se em Obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 

 na edição de 1996, da editora Imago, no volume XXI, p.84. 
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segundo Peter Brown: “o ventre fechado não era apenas uma porta revestida de grades [...], ele 

era também um caldeirão borbulhante; era uma fonte de onde emanava; era uma nuvem que 

vertia uma chuva suave” (PETER BROWN, 1990, p.299), conforme as palavras de Santo 

Ambrósio em sua obra Institutione virginis. Entretanto, coube aos místicos fornecerem a 

concretude necessária a tais proposições. São João da Cruz assim teorizou a etapa relativa ao 

desponsório espiritual, quando a alma recebe, interiormente, comunicações sublimes do amado: 

“por vezes é tão grande tormento sentido pela alma em semelhantes visitas de arroubamentos 

que não há outro que cause tão forte desconjuntamento dos ossos [...] pois sente como se a alma 

fosse desprendida da carne, e desamparasse o corpo” (1988, pp.654-655). Nesse sentido, o 

corpo é um limite que, paradoxalmente, incita o homem a estender um pouco mais suas 

fronteiras, ir além.   

A suposição da existência de uma relação de complementariedade, ligando 

necessariamente homens e mulheres, é uma falácia que nenhuma peripécia sexual, por mais 

radical que tenha sido em seu exercício, conseguiu dirimir. Para a psicanálise, a sexualidade 

vale como ilustração desse descompasso, indicando a insatisfação permanente no âmago do ser 

humano e sua busca incessante por esse complemento de satisfação perdida desde sempre. O 

encontro sexual necessita de atributos físicos, e materiais, para sua consecução, tal como São 

Gregório de Nisa expôs em seu tratado. Em outros termos, pode-se nomear essa necessidade 

como mediação fálica.   

O gozo fálico emerge da linguagem, pela via do sentido dado aos atos e atributos 

humanos, mas, paradoxalmente, desnaturaliza o homem, apartando-o de seu corpo, pelas bordas 

erógenas que ele recorta, sempre parciais.  Não é o que se denuncia nas modalidades sexuais 

que comprovam tal proposição, capturando as diversas e fragmentadas zonas erógenas do 

hipotético todo, paradoxalmente, inapreensível? Para a psicanálise, a questão sexual tornou-se 

o paradigma da constatação dessa divisão e, ao mesmo tempo, a instigadora de seu 

apaziguamento, por isso sua presença indelével em todas as ações humanas. Tal questão, na 

vida dos homens, foi considerada também, no discurso cristão, para além do campo biológico, 

antecipando em muito, as formulações psicanalíticas, guardadas as devidas diferenças, 

evidentemente. O cristianismo retirou a sexualidade da esfera natural, inscrevendo-a na cultura 

ao lhe dar um lugar preciso na história da salvação: “se a carne foi criada a imagem de Deus, 

também pode chegar a ser um instrumento de salvação” (LUCETTA SCARAFFIA, 2011, 

p.21).  

São Paulo foi o primeiro a afrontar os problemas da ética sexual, como visto 

anteriormente. Segundo suas exortações, o corpo não era considerado só natureza física, pois 
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com o advento do mistério da encarnação, converteu-se em corpo de Cristo e 

consequentemente, parte da pessoa humana e inseparável de sua natureza espiritual (2011, 

p.20). O matrimônio e a castidade, na doutrina cristã, assumiram o estatuto de caminho 

espiritual. O código de comportamento sexual, em tal contexto, propôs uma ética amparada nas 

intenções do coração, visando à conformidade na vida em comum. Dessa forma, a 

concupiscência e a vontade de possessão, foram consideradas os motores pecaminosos dessas 

práticas. O celibato, para São Paulo, foi ponderado como um estado superior ao do matrimônio, 

no entanto, coube a Santo Agostinho a influência mais decisiva sobre a sexualidade dentro do 

pensamento cristão. A concupiscência, para ele, não era a sensibilidade, nem o corpo, nem o 

sexo, mas a intervenção da inteligência e da consciência do homem. Segundo ele, trata-se de 

um vício pelo qual a carne atenta contra o espírito, convertendo-se em fonte de pecado, cuja 

origem é o pecado original de Adão e Eva. O bispo de Hipona introduziu as relações sexuais na 

economia da salvação cristã, unindo-as ao pecado original e, consequentemente, à questão da 

vontade. Assim a sexualidade: “já não é somente um fenômeno natural, que deve ser 

disciplinado, senão signo da condição humana e lugar de prova espiritual” (2011, pp.23-29).  

Para Santo Agostinho o matrimônio cristão era considerado um bem, porque a união 

entre homem e mulher era uma consequência natural da criação de dois sexos distintos. Tal 

união estendia seus bens para além da relação sexual e da procriação, portando também, a 

fidelidade recíproca e a indissolubilidade. Esse último aspecto, fez com que o matrimônio 

deixasse de ser um contrato puramente humano e se tornasse uma realidade que transcendia a 

vontade do casal. Esse vínculo eterno converteu o matrimônio carnal em participação terrestre 

no mistério divino do amor indissolúvel entre Cristo e a Igreja, representado, segundo o santo, 

pela transformação da água em vinho nas núpcias de Caná45. A desnaturalização do matrimônio 

carnal conferiu-lhe uma identidade teológica. Desta forma, o profundo trabalho de revisão 

simbólica do matrimônio efetuado pelo cristianismo, transformou completamente, tanto em seu 

sentido, como em seu objetivo. O Novo Testamento anuncia: “por isso um homem deixa seu 

pai e sua mãe, se une à mulher, e eles se tornam uma só carne46” (2011, pp.33-36). Observa-se, 

na perspectiva do matrimônio cristão sob a égide do mito da criação, a proposta de uma 

transmutação das diferenças, homem e mulher, em uma só carne, cuja dimensão transcenderia 

a divisão dos sexos, alcançando a restauração originária de sua sacralidade antes do pecado.  

No mito da criação, o homem é modelado por Deus da argila do solo, sendo depois 

colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar o lugar. Em um segundo momento, Deus, 

                                                           
45 Jo. 2, 1-10. 
46 Gn 2,24 
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para não o deixar só, modelou com a argila, todas as espécies de animais e pediu ao homem que 

atribuísse um nome a cada um. Um impasse instaurou-se: Adão não estava satisfeito, sentia-se 

só, pois: “não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse” (Gn 2, 20). Deus então fez Adão 

adormecer e retirou-lhe uma costela, modelou uma mulher e entregou a ele que, ao recebê-la 

exclamou: “Esta, sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, 

porque foi tirada do homem!” (Gn 2,23).  

Lacan retomou o mito da criação para compor o cenário no qual se descortina o ato 

sexual, cujos papéis homem e mulher entram em jogo, na visada do gozo sexual, a partir da 

castração. Em última instância, é um pedaço do corpo de Adão, a costela retirada por Deus que, 

em sonho, retorna sob a insígnia de uma mulher, como suplência ao gozo que lhe falta. A partir 

do mito, o que se introduz na dialética do ato sexual, segundo Lacan, é: “o fato de que o homem, 

no momento preciso em que vem, suplementar, marcar-se sobre ele a intervenção divina, se 

encontra desde então em relação, como objeto, a um pedaço de seu próprio corpo” (2008 [1966-

67], p.377). Mais adiante, ele conclui:  

 

Tal é enigmático, o solo agudo onde vemos a lei do ato sexual em seu dado 

crucial: que o homem castrado possa ser concebido como devendo estreitar 

apenas esse complemento, com o qual ele pode enganar-se [...] ao tomá-lo por 

complemento fálico (LACAN, 2008 [1966-67], pp.377-378).  

 

Como dito antes, a linguagem interpõe-se entre o sujeito e o corpo, constituindo, ao 

mesmo tempo, seu acesso ao corpo enquanto simbólico, e uma barreira ao corpo enquanto real 

(SERGE ANDRÉ, 1998, p.235). Desta forma, ele só pode abordar seu ser, como ser da 

significância, encontrando sua fundamentação pela via da fala, ou, do gozo fálico. Não é o que 

São Gregório declara, ao elencar os atributos necessários para sustentação do matrimônio 

corporal? Ao mesmo tempo, o mito da criação fornece uma ilustração a mais, pois, o horizonte 

do gozo é o de gozar do Outro, do corpo do Outro como tal, no caso o que representaria Eva 

para Adão. No entanto, o que se nomeia por sexo, é notado como fora do corpo, uma vez que é 

de natureza significante, tal como a mulher, assim nomeada por Adão.  O gozo fálico, do 

significante, faz barreira ao corpo do Outro: 

 

O ato sexual do coito assume, a partir daí, a figura de um eterno ato falho onde 

não cessa de se verificar a ausência da relação sexual, o malogro em reunir o 

sujeito e o Outro como corpo. A satisfação que resulta não pode ser melhor 

definida do que como falta ao gozo do corpo e retorno ao gozo do órgão” 

(SERGE ANDRÉ, 1998, p.239).  
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A possibilidade de Adão supor que possa abarcar em Eva sua cota de gozo faltante 

passa, primeiro, pela necessidade de lhe ser impresso a marca de uma perda, por Deus e, 

reconhecida por Adão, na retirada da costela; segundo, a contingência de um objeto que possa 

completar seu ser homem, no caso a modelação da mulher. Entretanto, como indica o próprio 

mito, somente em sonho um pedaço de sua costela transformar-se-ia em mulher, porque assim 

que Adão acorda, é só com a carne de sua carne que ele reconhece poder gozar. O mito 

contribui para ilustrar uma concepção cara a psicanálise, ou seja, o gozo enquanto substância, 

só alcançaria sua possibilidade referenciada ao próprio corpo, pela mediação simbólica, tanto 

como incidência das marcas erógenas, quanto nos efeitos de seu retorno. São Gregório realizou 

uma disjunção clara, entre o prazer e o gozo, vinculados a corruptibilidade e a renovação, 

respectivamente. O suposto gozo do inefável em contraposição ao sabor mortífero da carne, 

expressos nas formulações do bispo de Nisa, remetem as formulações de Lacan sobre a 

inexistência do gozo sexual como completude, em um de seus mais conhecidos aforismas - a 

relação sexual não existe.  

 

 

2.5 A inexistência da relação sexual: o corpo falante e a falta-a-ser 

 

Para a psicanálise também há uma concepção de amor para além da visada 

propriamente sexual, conforme as elaborações de Freud presentes no texto O Mal-estar da 

civilização. O amor possui uma combinação interessante de traços que lhe são característicos, 

ao torna-se o centro de todas as ações do sujeito, buscando toda a sua satisfação em amar e ser 

amado.  Ele visa uma independência de seu destino, destrai-se do sofrimento ao voltar-se para 

processos psíquicos internos em busca da satisfação, sem, contudo, desligar-se do mundo 

exterior. Ao contrário, agarra-se aos seus objetos e vincula-se afetivamente com eles: “em seu 

intuito de, de mais de um, fazer um único” (FREUD,1996 [1929-30], p.113). Mas se o amor 

sexual, por um lado, pode propiciar uma intensa experiência de sensação prazerosa e fornece o 

protótipo do caminho da felicidade; de outro, a constatação da vulnerabilidade em que se 

encontra o homem não tarda a se impor, diante da perda do objeto amado, ou de seu amor, 

gerando um sentimento de desamparo e sofrimento (1996 [1929-30]).  

O amor envolve idealização, conduz o sujeito a revestir o seu objeto de amor com as 

vestes de seu ideal, supostamente, pleno de sentido, ele é verborrágico por natureza. A relação 

com o outro de carne e osso faz esvanecer aos poucos as promessas de perenidade amorosa, 

decepciona, marca o tempo ao indicar sua passagem, impondo a rotina e o tédio de uma 
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satisfação claudicante e inapreensível. Nesse sentido, Freud indicou, ao longo de seu texto O 

mal-estar da civilização, o resto da moção pulsional que incansavelmente busca outros 

destinos, para além do prazer sexual. Ele foi o pioneiro em uma visão de homem que se revela 

mais por suas claudicações, do que pelas suas certezas. A insatisfação que emerge na 

virtualidade simbólica indica a fenda inelutável e atualizada cotidianamente na vida (LACAN, 

[1974-1975], aula 2), desvelando, por sua vez, o caráter ilusório do objeto.  

A dialética entre prazer e desprazer diz respeito à concepção de pulsão trabalhada por 

Freud, em diversos textos, tais como: Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), As 

pulsões e suas vicissitudes (1915) e Além do princípio do prazer (1920), e outros. Os aspectos 

fundamentais da pulsão, quais sejam, sua parcialidade, sua plasticidade quanto ao objeto do 

desejo e sua força constante e indestrutível, definem o universo propriamente humano. Lacan 

invocou a linguagem como a fonte primeira das pulsões, uma vez que, por meio dela, torna-se 

possível abarcar o corpo, ainda que não em sua totalidade. Aí está a origem da insatisfação 

inerente à satisfação humana; a linguagem só toma o corpo parcialmente. Ele definiu o 

insucesso, a falha de um gozo pleno, como o que há de sexual em todos os atos humanos: 

   

A suposta sexualidade fundamental de Freud consiste em observar que tudo o 

que se relaciona ao sexo é sempre faltoso. É a base e o princípio da ideia 

mesmo de fracasso. O insucesso, pode ser definido em si, como aquilo que é 

sexual dentro de todo ato humano. É por isso que existem tantos atos falhos. 

Freud indicou perfeitamente que um ato falho tem sempre relação com o sexo. 

O ato falho, por excelência, é precisamente o ato sexual. Um dos dois é sempre 

insatisfeito [...] E isso é o que as pessoas sempre falam (1975a, p.7).  

 

A castração é compreendida, nesse contexto, como a incidência da linguagem no corpo 

que dele destaca apenas pequenas ilhas de satisfação, consequentemente, a satisfação plena só 

pode ser suposta e derivada de uma virtualidade simbólica que impele o ser falante a sua busca. 

Assim, pode-se considerar o trabalho psíquico do sujeito como uma eterna reinvindicação do 

pedaço de carne que lhe falta, ou seja, aquele que a linguagem não nomeou. A parcialidade das 

pulsões47, manifestada nas zonas erógenas destacadas do corpo, define um trajeto, no qual o 

corpo é, ao mesmo tempo, a fonte e o objeto, tornando-a operante psiquicamente (LACAN, 

                                                           
47 A língua materna realiza as primeiras incidências sobre o corpo do recém-nascido em regiões corporais 

privilegiadas, bordas orificiais, cuja função de troca com o Outro é prevalente. As chamadas fases oral, anal e 

genital, formuladas por Freud, tem profunda relação com a aquisição da linguagem, segundo Lacan. Tais fases, 

serão substituídas no ensino de Lacan, pela concepção de furo que o circuito pulsional realiza, tangenciando o 

objeto (JORGE, MARCO A. COUTINHO, 2002, pp.50-51). Ele subverte a noção de desenvolvimento da libido e 

a considera como efeito da estrutura da linguagem, no sentido de falta, em oposição ao gozo.  
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2008 [1966-67]). Ela sempre encontra sua satisfação no corpo, conforme Freud expôs em suas 

derradeiras elaborações: 

 

Uma pulsão, por conseguinte, distingue-se de um estímulo pelo fato de surgir 

de fontes de estimulação situadas dentro do corpo, de atuar como força 

constante, e de a pessoa não poder evitá-lo pela fuga [...] Sua origem é um 

estado de excitação do corpo, sua finalidade é a remoção dessa excitação; no 

caminho que vai desde sua origem até sua finalidade, a pulsão torna-se atuante 

psiquicamente [...] via de regra, inclui-se um objeto externo, com relação ao 

qual a pulsão atinge sua finalidade externa; sua finalidade interna permanece 

sendo a modificação corporal que é sentida como satisfação (1996 [1932-33], 

p.99). 

 

A pulsão revela-se como o índice da falta, ao promover a aplacação de uma excitação. 

É nisto que ela se satisfaz. Freud formulou que as sensações corporais só são reconhecidas como 

tais, quando vinculadas aos resíduos verbais derivados das primeiras percepções auditivas 

advindas de fora, portanto, em seu vínculo com o simbólico. Nesses termos, o corpo é tanto 

uma superfície derivada das sensações corporais, bem como, uma projeção, dessa mesma 

superfície, “o eu é, primeiro e acima de tudo, um eu corporal” (FREUD,1996 [1923], p.39). 

As duas dimensões do eu corporal, formuladas por Freud como, a sensação impressa 

no corpo e a projeção dessa impressão, vistas no item anterior, permitem destacar dois pontos 

importantes: primeiro, a hipótese de um momento extático mítico onde a vinculação entre a 

variação de homeostase corporal e seu encontro contingente com o fragmento sonoro decalca 

uma superfície corporal capaz de promover a percepção entre  o ser e o não-ser que coexistem 

por meio de uma espécie de selo sonoro; segundo, essa superfície torna-se o ponto referencial 

de uma perda de gozo, instaurando  uma tensão entre o dentro e o fora. Assim, o som parece 

ser uma via privilegiada da vinculação entre o interno e externo, que em sua peculiar 

característica é, paradoxalmente, intangível. Na busca do alívio dessa tensão constante, 

denominada pulsão, o sujeito projeta sua voz na tentativa de fazer um laço com o Outro, os seus 

objetos, ou mesmo com o próprio corpo, obtendo prazer. Entretanto, a supressão total dessa 

tensão não é possível pois, refere-se a uma distância irredutível que se impõe, a partir desse 

momento mítico, entre esse ser decalcado como superfície e o não-ser inapreensível. Resta algo 

intermediário entre a percepção interna e externa que não se fixa ao recurso acústico, algo de 

irrepresentável, exercendo um impulso constante e indestrutível. Por falta de uma nomeação 

melhor, como disse Freud, ele chamou-o de afetos inconscientes (1996, [1923]).  

Esse afeto inominável pode ser reconhecido como gozo, situando-o entre a inexistência 

de sua representação e a sua persistência em consistir como algo tangível, pois, “ele se reduz a 
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ser apenas uma instância negativa. O gozo é aquilo que não serve para nada” (LACAN,1985 

[1972-73], p.11). Inefável é um outro termo que se pode designar como gozo, por seu caráter 

indizível e, ao mesmo tempo, inebriante e saboroso, uma vez que, cifrado pela linguagem e 

somente por ela, ele pode ascender enquanto valor figurativo. O amor, Deus, a mulher, o Outro 

(como alteridade absoluta), são algumas formas de referências possíveis do inefável que podem 

assumir um valor de gozo.  

No poema Noite escura e, em seus subsequentes comentários, São João da Cruz 

discorreu justamente sobre a necessidade de sustentação do inefável, fora do sentido racional, 

para ascender-se ao caminho no qual a alma pode gozar em estado de perfeição unitiva com 

Deus. Ele afirmou que, “sobre as verdades da fé não podemos ter luz alguma de ciência natural, 

porque não são proporcionadas aos nossos sentidos. Somente pelo ouvido cremos o que é 

ensinado, submetendo cegamente nossa razão à luz da fé” (1988, p.189). Segundo o místico, 

trata-se de uma fé pelo ouvido, tal como expôs São Paulo em sua epístola: “será que eles não 

ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu sua voz” (Rm 10,18). São Paulo, em um trecho 

imediatamente anterior, diz: “como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como 

poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? (Rm 10,14). 

Nesse sentido, os limites da condição humana circunscrito pelo discurso cristão encontram 

consolo na promessa de salvação pela via da fé, ou seja, fé nas palavras que vem pela voz 

divina. A psicanálise, em seu ofício, também aposta na possibilidade do sujeito ter uma certa 

dose de fé na palavra para que ele possa advir como tal. Entretanto, o caminho bifurca-se entre 

a fé e a psicanálise no ponto onde a primeira é amparada por uma certeza e, a segunda por um 

sintoma, eis a distância irredutível dos campos.  De qualquer modo, para ambos, no princípio 

está o Verbo, como será visto adiante.  

O instante extático mítico, no qual a marca sensorial imprime-se no corpo graças a 

sincronia com o som, incita o ser a um laço com o mundo, condição de advento de um futuro 

sujeito. Tudo se passa como se, os ecos desse encontro, ressoassem ao longo da vida, a partir 

da transformação de um organismo em estado de indiferenciação e caos, em um corpo eregido 

pela linguagem, denominado, em certa orientação psicanalítica, como um corpo falante. Trata-

se de algo que literalmente entra pelo ouvido do recém-nascido, um sopro que lhe advém de 

fora a partir desse Outro inédito que de forma contingente comove uma partícula mínima do 

corpo do infans, momento de pura separação de um todo, sem o qual não seria possível supor 

um ser. A sonoridade da linguagem vinda de fora e sua relação com a fisiologia interna do 

organismo instrumentaliza a possibilidade de uma identificação primordial do sujeito ao Outro, 

pela via da incorporação de uma nota que ressoa no interior do aparelho auditivo, em uma  
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frequência que lhe é própria (LACAN, 2005, [1962-63]). As pesquisas efetuadas pelo campo 

da linguística moderna trouxeram uma ampliação de possibilidades para se pensar a questão da 

linguagem e sua relação com o sujeito da psicanálise, embora os campos não se confundam.  

O linguista Roman Jakobson realizou um interessante estudo sobre a aquisição da 

linguagem. Ele deteve-se no balbuciar dos bebês, indicando alguns aspectos interessantes desse 

momento. Por um lado, os balbucios apresentam-se como um delírio da língua onde os sons da 

fala são emitidos com uma riqueza de articulações sem nenhum referencial equivalente a 

qualquer idioma e, portanto, de cunho absolutamente criativo; de outro, o balbuciar demonstrou 

ser restrito a um jogo de caráter prazeroso e solitário, no momento em que a criança está 

acordando ou adormecendo. Tal exercício cessa na presença do outro. Mais adiante, tal jogo 

será relegado aos sonhos, afirmou o pesquisador (JAKOBSON,1980). A esse júbilo de 

fundação do ser, expresso no jogo sonoro do pequeno sujeito por vir, Lacan observou que, o 

balbuciar solitário do bebê em estado de sonolência, indica a precocidade das tensões 

primordiais do inconsciente, pois trata-se de um funcionamento linguageiro que ocorre em uma 

Outra cena, desvinculada da presença de qualquer pessoa e análoga a função dos sonhos 

(LACAN, 2005, [1962-63]). Assim como nos sonhos o homem cria uma realidade que lhe é 

própria a partir dos vestígios do dia, o bebê balbucia uma língua que lhe é própria, apreendendo 

os resíduos sonoros. Esse jogo solitário e prazeroso do pequeno infans  visa  antes de mais nada, 

o exercício de incorporação da voz, como Lacan indicou: “de início há um bebê balbuciante, 

há um ouvir e, gradualmente, há uma pessoa, a mãe, que é exatamente o mesmo que este 

balbuciar, exceto que é alguém encarnado que transmite essa lalação” (LACAN, 1974b). Cabe 

ressaltar, a diferença fundamental entre incorporação e assimilação da voz que reside, 

justamente, na possibilidade de uma subjetivação primeira do infans, diante do evento extático 

mítico. Nesse sentido, é que se torna possível conceber a incorporação da voz como um outro 

nome possível para o balbuciar, cujo exercício do infans, que lhe é próprio e solitário, organiza-

o corporalmente e instaura uma sonoridade de ambiguidade estética entre o que é exterior e 

interior ao ser. Um outro fator é necessário, qual seja, a contingência de um Outro capaz de 

ouvir e interpretar os primeiros apelos do bebê, pela via do equívoco (de ambos os lados), uma 

vez que o sentido ainda não é assimilável pelo recém-nascido, nem tampouco, pelo Outro, em 

relação ao apelo infantil. Tais eventos, tornam possível a instituição de um lugar de fala, ou, de 

sujeito-suposto-falante, para o infans.  
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Lacan cunhou o termo alíngua48 para denominar esse momento fecundo da 

possibilidade de inscrição simbólica na criança. Assim, para que a voz se torne, de fato, 

operante no circuito pulsional, ela necessita ser tomada propriamente como objeto voz, advindo 

como potência de significância, propicio a constituição do desejo de invocação de sentido. O 

fragmento sonoro em consonância com a modificação corporal produz o traço com o qual “o 

sujeito se identifica a um significante que afeta a substância viva e é sobre esse crivo (...) assim 

inscrito, que qualquer experiência pode adquirir o valor de gozo” (NUNES JR, 2016, p.37). O 

traço opera, por seus efeitos, como a representação material das sensações, sob forma de uma 

imagem acústica que se inscreve na superfície corporal. Abre-se a perspectiva para ter-se um 

corpo, passível de ser virtualizado simbolicamente.  

O processo identificatório contribui para compreensão do momento descrito acima, 

uma vez que, a identificação é a expressão do laço emocional mais precoce que se tem notícias 

clinicamente. Constata-se que o sujeito se identifica a um único traço do objeto e o incorpora, 

no intuito de se fazer ser, o próprio objeto. Daí por diante, esse exercício identificatório 

desdobrar-se-á em outras possibilidades, como sucedâneos que visam o retorno a essa matriz 

fundundante, instaurando o objeto em seu caráter libidinal (FREUD,1996, [1921]). Neste 

sentido, a voz é considerada o objeto primordial tomado pelo recém-nascido para o 

estabelecimento de sua relação com o mundo na medida em que o circuito da pulsão invocante 

possa declinar-se entre um ser chamado, um fazer-se chamar e um chamar. “Mas para chamar, 

é necessário oferecer a voz”, postulou Jean-Michel Vives (2009, p.187), é preciso um ato de fé 

na centelha sonora que subjaz na palavra, pode-se dizer. Assim, esse pequeno sujeito ainda 

desconhecido, tem que se constituir no Outro percebido como alteridade invocante, do qual o 

bebê elege um fragmento incorporando-o e, ao mesmo tempo, presentificando um vazio, uma 

falta-a-ser, o resto irrepresentável (LACAN, 2005, [1962-63]). Nesse sentido, o traço 

significante que inaugura o sujeito pode, ou não, fazê-lo advir à linguagem do Outro, naquilo 

que dela será retida. Lacan constatou que “o fato de que uma criança diga talvez, ainda não, 

antes mesmo de ser capaz de construir verdadeiramente uma frase, prova que há algo nela, uma 

peneira que se atravessa, através da qual a água da linguagem chega a deixar algo para trás” 

(LACAN, 1975). O traço, por fim, opera como o ponto referencial do sujeito (LACAN, 2003 

                                                           
48 Tal termo deriva da homofonia presente na língua francesa entre lalation, ou, lalala e lalangue, da qual Lacan 

fez uso. Optou-se, no presente trabalho, pela adoção da tradução de lalangue por alíngua, no sentido de facilitar a 

compreensão do leitor. Assim, alíngua marca uma diferença entre o termo língua, a partir da partícula “a” que 

insinua algo como fora da língua, mas que na explanação do tema revela-se como algo de mais íntimo presente no 

pequeno sujeito que emerge. Tal dubiedade nos parece propícia para o tema abordado. Na escrita, alíngua é 

definível, mas na fala não é possível discernir tal termo de a língua, assim desvela o equívoco que a fala apresenta.  
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[1961-62]), tanto em sua função de suposto unificador do ser, o instante de júbilo por sua 

entrada na existência, descolado do todo, quanto em sua irredutibilidade como marca 

significante, promovendo a abertura à significância. A voz torna-se som enigmatizado sob a 

forma de objeto voz para o sujeito, doravante articulado à demanda do Outro.  

O balbuciar é o jogo inaugural com o qual a criança extrai um gozo particularizado, na 

ilusão de fazer-se Um com o corpo pela via da experimentação da linguagem. É fazer consistir 

o litoral que demarca uma margem entre o dentro e o fora podendo ser ampliada na tentativa de 

captura gozosa, pela virtualidade sonora. Ao mesmo tempo, sempre resta algo que fica de fora, 

inapreensível que, no limite, vulnerabiliza esse mesmo limite entre o dentro e o fora. Ao eu 

definido por Freud como eminentemente corporal, Lacan contrapôs à concepção de corpo 

falante, ou ser falante, fazendo convergir tanto a noção de corpo, enquanto inscrito pela 

linguagem e tornado suporte do ser, quanto o que resta de indeciso no âmbito da significação 

(LACAN, 1985 [1972-73]). O que resta de indeciso pode-se nomear de reserva de libido, ou 

afeto inconsciente que visa a parte do corpo não subjetivada.  

O gozo do Um, ou gozo do corpo, enquanto única forma de apreensão substancial de 

gozo, radicalizou a concepção da não-relação sexual em Lacan. Desta forma, as diversas 

modalidades de gozo passam a ser consideradas na clínica psicanalítica como expressões de um 

mesmo gozo, o gozo do corpo. O gozo do Um, em suas inúmeras possibilidades, são formas do 

sujeito conseguir a ilusão de ser Um. Tais modalidades não se relacionam ao Outro enquanto 

tal, no sentido que, não se goza do Outro, da mínima fração que seja, a não ser imaginariamente, 

no amor, por exemplo, onde o sujeito poderá viver as miragens de uma fusão, de uma 

completude com o outro. Mas o que levaria, então, o sujeito a sustentar o laço com o Outro e 

não permanecer ensimesmado em seu corpo simplesmente?  

O mal-estar indicado por Freud, em obra já citada acima, indicou essa insuficiência do 

gozo do Um, ou seja, o corpo que serve para gozar também é fonte de angústia e de temor. Uma 

vez que, “a angústia é justamente alguma coisa que se situa alhures em nosso corpo, é o 

sentimento que surge da suspeita que nos vem de nos reduzirmos ao nosso corpo” (LACAN, 

1974a). Estreitar-se demais ao corpo e tentar reduzí-lo a um lugar de gozo promove um 

estranhamento angustiante, índice da presença de algo que não deveria estar lá. Aos sujeitos 

inseridos na linguagem, não há imaginário corporal que não seja fraturado pela constatação de 

sua pertença no campo do Outro como lugar de significantes, parcializando o corpo e, ao mesmo 

tempo, deixando um resto não absorvido. Tal resto funciona como reserva de libido a ser vivida 

no pedaço de carne que lhe falta, nesse sentido, “a carne é o corpo enquanto substância gozante, 
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isto é, o corpo empenhado em suprir um sentido que o falante não consegue reconhecer e que 

o põe em uma busca inquieta” (NUNES JR, 2016, p.35).  

A existência corporal do sujeito passa, do ponto de vista psicanalítico, pela 

autenticação do Outro da fala, que lhe empresta o olhar como espelho e antecipador de sua 

unidade corporal, bem como a fala que autentica sua pertença ao mundo. Este algo que emerge 

no âmago do sujeito sob forma de angústia, é a constatação de que “o homem encontra sua casa 

num ponto situado no Outro para além da imagem de que somos feitos” (LACAN, 2005, p.58) 

Portanto, o desejo de gozo é a presentificação da angústia diante de um desejo que lhe é íntimo 

enquanto causa e, estranho por se situar alhures, no Outro, como um obscuro objeto do desejo. 

O que assegura a relação do sujeito com o mundo, para além de si mesmo e de seu corpo, é 

supor que no universo de significações que lhe antecedem e depois ajudam-no a se constituir, 

em algum lugar, existe gozo. Entretanto, disto, “ele só pode se assegurar por meio de um 

significante, e esse significante falta, forçosamente. Nesse lugar de falta, o sujeito é chamado a 

dar o troco através de um signo, o de sua própria castração” (LACAN, 2005, p.56). Por um 

lado, o signo, ou sinal da angústia, perfila-se em uma relação com a reserva libinidal, algo que 

não foi investido no nível da imagem especular e irredutível a ela, permanecendo 

profundamente investido no nível do próprio corpo, um gozo autista; de outro, ele pode operar 

como “um alimento que fica ali para animar, eventualmente, o que intervirá como instrumento 

na relação com o outro” (LACAN, 2005, p.55). Para fins de articulação com o aspecto central 

do presente trabalho, tomar-se-á o signo, concebido pela psicanálise, como correlato a ideia do 

inefável presente na teologia mística, em especial, na forma como ela é trabalhada poeticamente 

por São João da Cruz. Deixar-se-á em destaque nesse ponto, a ser retomado no próximo 

capítulo, a voz como o inefável por excelência, capaz de estabelecer uma ordem nova no âmbito 

da criação, para o sujeito diante da angústia. São João da Cruz estabeleceu uma dimensão nova 

em sua experiência, a partir de suas declamações poéticas, reinserindo-se, a partir dai, em uma 

nova tradição: a dos poetas.  

Lacan chamou a atenção para o discurso cristão, em seu seminário intitulado Mais, 

ainda que, no título original em Francês Encore traz a homofonia com en corps, ou seja, no 

corpo. Ele disse: “Cristo, mesmo ressuscitado, vale por seu corpo, e seu corpo é o turgimão 

pelo qual a comunicação com sua presença é a incorporação (...) não tendo nada a esperar de 

uma cópula” (1985, [1972-73], p.154). O sacramento da eucaristia demonstra claramente essa 

dimensão incorporadora do corpo de Cristo. Santa Teresa, por vezes, entrava em estados 

extáticos após recebê-la. Trata-se de um gozo desnaturalizado, diferente daquele do encontro 

dos corpos na relação sexual, sempre precário, revelando seu caráter fugidio e parcial, 
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interditado dentro de certos limites. Lacan, em seu Seminário 20, prossegue a explanação sobre 

este gozo que se distancia da relação sexual, de fato, a exclui: 

 

De tudo que se desenrolou dos efeitos do cristianismo, principalmente na arte 

(...) tudo é exibição do corpo evocando o gozo, creiam no testemunho de 

alguém que retorna de uma orgia de igrejas na Itália. Quase chegando à 

cópula. Se ela não se apresenta, não é para inglês ver. Ela está tão por fora 

quanto na realidade humana, a qual entretanto ela sustenta com as fantasias de 

que é constituída (JACQUES LACAN, 1985, [1972-73],  p.154).   

 

O discurso cristão propicia um referencial importante para ilustrar de maneira elegante 

a inexistência da relação sexual, ou, sua ineficiência, por meio de arranjos sofisticados. Voltar-

se para si mesmo, para o homem interior em busca de Deus, não seria uma estratégia para 

ultrapassar o impasse do encontro com o outro em carne e osso, visando um suposto gozo 

suspenso de qualquer impossibilidade? Esse gozo, situa-se nessa dimensão onde o Outro 

representa uma alteridade que emerge do mais íntimo do homem, uma percepção interna que 

lhe é estranha, aquilo que insiste em não se inscrever simbolicamente, portanto, fora-do-sentido. 

A mística revela-se como o paradigma de um suposto gozo, cuja visada do místico não é outra 

que sua união com Deus na eternidade. A evitação do outro feito de carne e osso é a condição, 

por excelência, da suposição de perenidade. Entretanto, os místicos ao abandonarem o outro de 

carne e osso, na visada da satisfação sublime, do gozo divino, terminam por se deparar com os 

limites de seu próprio corpo, consumido pela experiência mística.  

 

 

2.5.1 A consistência da carne 

 

São Bernardo de Claraval apresentou um registro marcadamente afetivo sobre a 

questão mística, influenciando fortemente correntes posteriores como visto no capítulo anterior. 

Ele fez uma distinção entre aqueles que, como mercenários, só obedecem por medo ou ganância 

e, os filhos que obedecem por amor e piedade, ainda que em um estado inferior daquele da 

esposa, pois o amor dela (a esposa) é puro e desinteressado (Tome 10, colonne 388). Ele cita 

em seu Comentários sobre o Cânticos dos cânticos, no sermão 83, em relação ao amor e a sua 

perfeita conformação: “é a que estabelece uma espécie de matrimônio espiritual entre a alma e 

o Verbo (...) procura assemelhar-se a Ele por sua vontade, amando-o como é amada por Ele. E, 

se o ama perfeitamente, se faz sua esposa” (São Bernardo, 1995, p.706, tradução nossa).  
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Há uma interessante hagiografia sobre os esponsais místicos. No período medieval era 

possível ler-se na vida dos santos, canonizados ou não, sobretudo nas mulheres, a história de 

seus esponsais com o Cristo, com fenômenos marcadamente singulares. Pierre Adnès, forneceu 

dados do pesquisador A. Imbert-Gourbeyre, presente em seus estudos intitulados La 

stigmatisation. O autor diz que, normalmente, os esponsais são em forma de visão em que tem 

lugar as cerimônias nupciais; Cristo aparece com Nossa Senhora com uma corte celeste de 

virgens e anjos e, a presença da mãe de Deus parece obrigatória; muitas vezes, a celebração do 

casamento é acompanhada por uma música celeste. Os esponsais de Santa Catarina de Siena 

(†1380) mostrou-se um modelo do gênero, muito representada na iconografia (tomo 10, coluna 

388).  

Catarina nasceu em Siena em 29 de março de 1347, filha de um tintureiro e de uma 

mãe muito espirituosa. Aos cinco anos, ela subiu as escadas de joelho recitando a Ave Maria, 

aos seis, dizia-se gratificada por Deus com sua primeira visão: Cristo lhe apareceu sentado num 

trono, com vestes sacerdotais brilhantes e com a tiara papal. Essa visão foi acompanhada por 

uma espécie de êxtase. Pouco depois, quando ela começou a rezar, ela subiu gradualmente até 

a altura da abóbada. Existiram relatos da capacidade da santa levitar por longas distâncias, 

sendo transportada até o outro lado da cidade (MAXIME GORCE, tomo 2, coluna 327). As 

descrições do matrimônio espiritual assumem diferentes matizes, desde visões ricas de 

personagens e elementos esplendorosos meticulosamente detalhados, passando pela concretude 

física deixada pelas marcas impressas no corpo, até relatos mais sóbrios e poéticos. A 

diversidade de estilos sugere diferentes formas de lidar com o evento.   

Com grandes sentimentos de piedade, Santa Catarina de Siena, embora muito jovem, 

fez voto de virgindade e, aos doze anos, ela só pensava em imitar a penitência de Maria 

Madalena, para desgosto de sua família. A santa estabeleceu para si, uma espécie de vida 

religiosa, chamando a isto de célula interna ou, célula no coração. Santa Catarina dizia que, 

certo dia, em oração pedia que Deus levasse seu coração e ela teve uma visão de sua presença, 

parecendo que, de fato, o Senhor levava seu coração. Dois dias depois, Ele retornou, trazendo 

um coração vermelho e brilhante; aproximou-se da santa e abriu-lhe o peito: minha filha, disse 

Ele, outro dia peguei seu coração, hoje lhe dou o meu que te servirá doravante no lugar do teu. 

A partir deste momento, ao invés da santa de dizer “meu Deus lhe dou meu coração”, passou a 

dizer “meu Deus eu lhe dou vosso coração”, porque ela julgava sentir, verdadeiramente, a 

vontade e os afetos de seu eterno Esposo que lhe tinham sido dados em lugar de suas vontades 

e afetos humanos mesma (MAXIME GORCE, tomo 2, coluna 327).  
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Certa vez, ela teve uma visão com São Domingos que prometeu admiti-la, um dia, em 

sua família espiritual. Imprimir disciplinas diárias e sangrentas a si mesma, também era uma 

prática. Após sucessivas tentativas, Catarina de Siena consegue ser aceita na ordem terceira das 

dominicanas cuja vocação a que se propunham era exatamente aquilo que ela aspirava. Nesse 

ambiente favorável, um dia, ela estando em oração, ouve: pense em mim Catarina e eu penso 

em você. Nas suas orações, ela sentiu sua alma misticamente banhada do sangue de Jesus e, 

embora, os demônios a tentassem, Cristo a consolou e revelou-se sob a aparência de uma 

ausência, Ele, na realidade, manifestava-se como uma presença muito ativa e afetuosa, ela dizia. 

Catarina não sabia ler e era privada do prazer de recitar o ofício divino. De súbito, Cristo lhe 

ensinou a ler, e mais, Ele vinha recitar o ofício, alternando os salmos com ela. Dentro de uma 

familiaridade espiritual assim estabelecida, Cristo promete casar-se com ela na fé. O casamento 

místico teve lugar no último dia de carnaval de 1367. Cristo apareceu à Catarina e disse: 

porquanto desprezou as vaidades do século, e preferiu, para minha glória, afligir o seu corpo 

ao invés de compartilhar as festas do mundo, eu vim hoje celebrar com você uma festa solene 

e esposar sua alma na fé com grande pompa. Em seguida, apareceram a Virgem Maria, São 

João Evangelista, São Paulo, São Domingos e o salmista Davi segurando uma harpa dourada 

que ele começou a tocar. Cristo consente o casamento com um gesto de inclinação da cabeça e 

dá, à Catarina, um anel com quatro pedras preciosas e um diamante suntuoso. Ele colocou o 

anel no dedo de Catarina, proferindo as seguintes palavras: eis que eu, teu criador e salvador, 

te esposo na fé. Tu te conservarás pura e integra até o dia em que te unirás a mim, na alegria 

celeste. Permanecerás sempre plena de coragem e, armada pela fé, triunfará sobre todos os 

inimigos. A visão desapareceu, mas o anel permaneceu no dedo da santa, visível apenas, para 

ela mesma (tomo 2, coluna 327).  

Outro exemplo que fornece consistência ao evento do matrimônio espiritual, foi aquele 

de Santa Catarina de Ricci (†1590) que, no dia de Páscoa de 1542, Cristo ressuscitado a recebeu 

como esposa. Durante 42 anos até a sua morte, a santa sofreu com estigmas intermitentes e 

dolorosos. Nas mãos, ela possuía um inchaço de cor vermelha, sem irrupções na carne, no 

centro, insinuava-se um contorno redondo de coloração preta, do tamanho de uma moeda. Com 

frequência, tem-se nos relatos desse matrimônio a entrega de um anel à esposa, por parte de 

Cristo. Este anel, por vezes, tornava-se invisível aos olhos dos outros, como no caso de Santa 

Catarina de Siena, ou, ainda, pode insinuar-se sob a forma de um inchaço da carne, palpável e 

visível ao redor do dedo. Tais estigmas são chamados de estigmas anulares, muito estudados 

pelo jesuíta Herbert Thurston que se deteve, principalmente, nos casos de Santa Catarina de 
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Ricci e Santa Verônica Giuliani (†1727) (PIERRE ADNÈS, tomo 10, coluna 388). Pierre Adnès 

faz uma curiosa observação:  

 

Adoraríamos poder passar pelo crivo crítico de algumas dessas histórias. Qual 

foi a parte de reformulação e embelezamento, pelas quais elas passaram? 

Assim, Raymond Capoue disse que o anel das místicas esponsais de Santa 

Catarina de Siena eram uma aliança de ouro, com quatro pérolas e um 

diamante, enquanto que, nas cartas da santa aparece o anel como sendo mais 

próximo à ideia do santo prepúcio (tomo 10, coluna 388)   

 

Constata-se, nos relatos acima, a consistência da experiência mística, por meio da 

convocação corporal como testemunha do evento. A esse respeito, o psicanalista Ario Borges 

Nunes Jr. forneceu uma análise interessante, a partir do estudo desse campo específico de 

manifestação religiosa: 

 

Alguns místicos, convictos da transcendência de suas experiências de união 

mística com o divino, asseguram ter experimentado esse gozo pleno, no corpo, 

fato, aliás, que a estética barroca difundiu amplamente [...] O corpo-gozo é 

plástico: as entranhas abrem-se, chagas recobrem-no. Ele se abre em sentido 

literal, carnal, ao convite do Outro divino, o que é mostrado, por exemplo, nos 

chamados casos de estigmatização, nos quais o sujeito reproduz, no próprio 

corpo, os ferimentos do corpo de Cristo, decorrentes de sua paixão. O místico 

conforma-se ao Outro divino (2005, p.96). 

 

O anseio de amor místico cujas chagas desvelam o apelo radical ao encontro com o 

Outro, são ilustradas pelo autor, dentre os vários exemplos, na figura da Santa Verônica 

Giuliani, monja capuchinha e uma das figuras mais expressivas da mística barroca italiana. Sua 

vida religiosa foi descrita como permeada por atos de extrema austeridade e constantes arroubos 

místicos (2005, p.74). Foi destacado pelo psicanalista a seguinte passagem, presente no diário 

da visionária, onde ela realiza seu apelo incondicional: “Esposo meu, Amor meu, Vós estais 

pregado em uma cruz por nosso amor; e eu por vosso amor, quero ser crucificada. Não tardai 

mais. Já é tempo”, o Senhor responde: “agora te confirmo no meu querer e transformar-te-ei 

toda em mim”. Prossegue o autor, em sua análise: 

 

Imediatamente após esse diálogo apaixonado, tem-se início a inscrição das 

chagas no corpo da monja. Ao mesmo tempo que tal inscrição dá consistência 

imaginária ao Outro divino, pois põe em evidência a questão da identificação, 

o sofrimento, experimentado na carne, evoca o real, denunciando o vazio a 

que esse Outro, enquanto não totalmente dizível, remete (NUNES JUNIOR, 

2005, pp.96-97). 
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Os diversos graus que pode assumir o desponsório místico, como o presente nos relatos 

de santa Veronica Giuliani, em seu Diário, evidenciam um deslocamento dessa relação com o 

ser-suposto-completude, para um pouco mais além. A identificação carnal com o Esposo revela-

se como o ápice da união: “tenta-se, dessa forma, experenciar tudo o que Ele vivenciou, até os 

confins irredutíveis da carne. Vê-se, nesse movimento, a tentativa de superar a irredutibilidade 

intrínseca na relação com o outro” (2005, p.344).  Cabe ressaltar que, dentro dessa tradição, 

houve relatos mais sóbrios e distantes de uma manifestação física tão explícita, ao contrário, 

são insinuações ou paralelos entre o físico e o espiritual que não se equiparam, apenas 

tangenciam-se. Observa-se que a experiência mística ao passar para escrita, parece aproximar 

o inefável e o feminino como expressões de uma forte correlação. A seguir, um breve percurso 

ilustrativo contribuirá para a articulação entre esses dois aspectos. 

 

 

2.5.2 A parceria amorosa como metáfora do inefável 

 

Em articulação com a psicanálise, a experiência mística permite vislumbrar a questão 

de gozo feminino, tão enigmático, pela via estética naquilo que os místicos manifestam como 

um suposto Outro gozo. Trata-se de algo da ordem do indizível, afirmam os místicos que, em 

sua busca incessante pela face de Deus, lançam-se em uma criação constante e sempre 

renovada. A face do Outro, ou a face de Deus, desse mais-além engendrado pelos limites 

impostos pela linguagem, não os impedem que insistam um pouco mais...ainda49, uma vez que, 

o suposto gozo feminino faz-se de suporte interpretativo dessa possibilidade (LACAN, 1985, 

p.103).  

Marina de Escobar (†1633), originária de Valladolid, Espanha, tinha a saúde frágil 

desde pequena. Cedo manifestou uma verve religiosa, aos 27 anos declarou o desejo de entrar 

para a ordem das carmelitas descalças, mas seus pais se opuseram. Mesmo assim, ela fez votos 

de castidade, pobreza e obediência e seguiu a vida sempre sob a orientação espiritual de um 

religioso. Desde muito cedo ela foi orientada a escrever as comunicações divinas que costumava 

receber, muito resistente a esta orientação, cedeu, mas não sem antes receber o aviso 

diretamente dos céus: escreve o que eu tenho feito com você – Senhor, lhe disse um dia Marina 

– por que Vossa Majestade quer que eu escreva tudo o que se passa em minha alma? É porque 

tenho que prestar contas ao meu confessor? – Não, não se trata disto – e Marina retruca – E 

                                                           
49 Título do Seminário 20 de Jacques Lacan (1972-73),   
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por que então? – O senhor lhe responde – eu quero que tu escrevas para minha glória. Durante 

44 anos Marina irá escrever as memórias desses encontros. Dentre os muitos relatos, estão o de 

seu matrimônio espiritual que, por duas vezes aconteceram, aos 48 e, aos 55 anos de idade 

(ANTOINE IMBERT-GOURBEYRE, 1898, pp.233-234).  

Marina de Escobar escreveu, sobre a primeira vez que ela foi esposada pelo Senhor. 

Na ocasião, recebeu em sinal de sua aliança, um colar composto de joias preciosas. Na segunda 

vez, o casamento místico teve lugar em um templo magnífico, em frente a um altar, 

acompanhado pela música dos anjos, na presença da Santa Virgem e de São José. A mãe de 

Deus tomou-lhe o braço esquerdo e ofereceu sua mão ao seu filho que lhe colocou o anel. Sobre 

este anel de ouro puro estava gravado os mistérios da paixão. Após essa visão, a nova esposa 

viu, frequentemente, o anel em seu dedo por alguns dias; mais tarde, só era possível vê-lo de 

tempos em tempos (1898, pp.237-238).  Herbert Thurston, em relação a Marina de Escobar, 

comenta que somente ela tinha a percepção de tal anel nupcial, por vezes, cobria com uma linha 

para tornar imperceptível tal visão para si mesma (1961, p.172). 

Místicos como São Bernard-François de Hoyos (†1735), São Paulo da Cruz (†1775) e 

São Nicolas Fator (†1583) forneceram relatos similares aos das místicas, tornando-se esposos 

do Verbo divino, em cerimoniais semelhantes: com a presença da mãe de Deus, o cortejo de 

anjos e santos e a entrega do anel nupcial (PIERRE ADNÈS, Tome 10, colonne 388). 

Entretanto, é possível encontrar uma modalidade diferenciada de matrimônio espiritual, no qual 

os esponsais ocorrem entre o místico e o personagem feminino intitulado a sabedoria divina. 

Henrique Suso (†1366) e São Lourenço Justiniano (†1456) são alguns exemplos. Cabe ainda, 

ressaltar o casamento com a pobreza na figura de São Francisco de Assis (†1226). 

Henrique Suso, dominicano e discípulo de Mestre Eckhart, buscou associar em seus 

escritos o enfoque especulativo de seu mestre a uma psicologia mística que fosse concretamente 

verificável. Nas obras, O livro da sabedoria eterna e Relógio da sabedoria, escritas sob forma 

de diálogo, entre o discípulo e a sabedoria (esta ao mesmo tempo Cristo e a esposa), emerge o 

estilo próprio do amor cortês, porém, de caráter espiritual e com ampla difusão pela Europa, 

influenciando de forma intensa a mística posterior. Mas, é na obra do místico, intitulada La vie, 

que se verifica uma conjunção mais intensa entre sua literatura e a sua mística, utilizando a 

técnica narrativa da novela de estilo cortês (PETER OCHSENBEIN, 2000, pp.936-939): 

 

Esse jovem homem, cativado tal como o cervo o é pelo odor da pantera, se 

apaixona pela eterna Sabedoria. Um dia, durante a leitura a mesa ouviu as 

deliciosas palavras, dos livros de Salomão, então ele se pôs a gemer, a 

suspirar, a queimar como verdadeira chama por uma virgem tão adorável. Meu 
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coração, dizia ele para si mesmo, meu coração é jovem, ardente e carrega o 

amor; me é impossível viver sem amar; as criaturas não me satisfariam e não 

poderiam me dar a paz (...) obter as boas graças desta divina e boa namorada 

que diz coisas tão admiráveis e tão sublimes: que eu seria feliz se eu pudesse 

ter sua amizade e gozar de sua ternura! (HENRI SUSO, 1856, pp.27-28 – 

tradução nossa). 

 

Henrique Suso e tantos outros místicos, cada qual ao seu estilo, uns mais descritivos, 

outros mais poéticos, expressaram, por meio de seus escritos, o anseio pelo estreitamento ao 

divino, com um ponto em comum: eles recorriam às expressões do amor carnal como metáfora 

em direção ao sublime. O estilo presente no amor cortês inspirou, como já visto no capítulo I, 

um modo possível dos místicos expressarem seu amor e anseio pela busca da união com Deus. 

De que estilo se trata, no amor cortês? Aonde reside sua eficácia e a extensão de seu alcance à 

expressividade do amor místico?  

É notável, a pregnância do objeto feminino como ambíguo, claudicante e provocador, 

em contextos, aparentemente, tão distintos como no amor cortês e no amor místico, bem como, 

profundamente derrisório no contexto da inquisição. Tudo se passa como se a presentificação 

da mulher, na relação com o outro, só possa ocorrer pela via do interdito, ou seja, do entre os 

ditos de amor sublimado, de escárnio velado, de presença santificada ou, ainda, de participação 

demoníaca a ser expurgada. No amor cortês, há todo um repertório de gestos e dizeres 

destinados à dama, a fim de reverenciá-la, seduzi-la e conservá-la na posição de suserana do 

único reino que importa ao cavaleiro, o reino do amor: “pois sois vós que, pela melhor das 

escolhas, eu preferi a todas as outras como minha toda-poderosa dama [...] é à vossa glória que 

quero oferecer todas as minhas ações virtuosas” (ANDRÉ CAPELÃO, 2000, p.116). A 

perenidade do não encontro é o atributo de tal modalidade de amor definida como amor purus 

por André Capelão. Embora tal proposta não exclua o encontro carnal, definido como amor 

mixtus, no entanto, deixa claro que a recusa da recompensa suprema é um fator de 

aperfeiçoamento e de embelezamento do amor, no exercício do amor purus (2000, introdução). 

André Capelão enfatizou essa característica: “nunca houve ninguém que ficasse saciado ou 

cansado dos prazeres da parte superior; mas os que nos são reservados pela parte animal logo 

se tornam fastidiosos, e quem se lhes consagra é obrigado a lamentar o fato” (2000, p.187). A 

eficácia do amor cortês reside, justamente, em fazer crer, de modo refinado, que o próprio 

sujeito coloca as barreiras ao encontro sexual. (LACAN, [1972-1973], 1985, p.94).  

Destaca-se também, na estética cortês, a centralidade do objeto feminino, o seu caráter 

enigmático, ambíguo e mesmo, insuportável em sua proximidade. André Capelão, em seu 
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tratado, não poupou injúrias a este obscuro objeto em sua forma encarnada, presente no amor 

mixtus:  

 

Uma mulher não corresponderia a teu amor como esperas que o faça, pois 

nunca mulher alguma sentiu afeição por um homem ou pôde ligar-se a um 

amor por laços mútuos; se as mulheres amam, é para enriquecer, e não para 

dar ao parceiro as alegrias que ele espera; e não deve isso surpreender, pois é 

natural. Porque, pela própria natureza de seu sexo, todas as mulheres são 

contaminadas pelo pecado da avareza e da cupidez [...]Todas as mulheres são 

também naturalmente inconstantes: nenhuma delas tem firmeza suficiente em 

nenhum campo para que sua fidelidade deixe de ser abalada por algumas 

palavras persuasivas. As mulheres são maleáveis como a cera, que está sempre 

pronta para receber forma nova e modelar-se de acordo com a feição de algum 

selo (ANDRÉ CAPELÃO, 2000, pp.289-294).  

 

O contraste entre idealização e derrisão do feminino não foi uma prerrogativa apenas 

na obra de André Capelão, antes, foi uma característica presente no contexto de seu tempo, 

onde a mulher idealizada na arte do amor cortês e a mulher pouco valorizada e ultrajada na vida 

cotidiana, conviviam num mesmo espaço. O historiador José D’Assunção Barros traçou um 

panorama desse universo: “era o mesmo público que se encantava com a cortesia amorosa dos 

trovadores aquele que, nos bastidores da vida concreta, nos apresenta um maior ou menor grau 

de adversidade entre o masculino e o feminino” (2011, p.202).  

No século XV, a publicação da obra Malleus maleficarum, ou, Martelo das feiticeiras, 

elaborada por dois inquisidores dominicanos, Henrich Kramer e James Sprenger, funcionou 

como um manual oficial da Inquisição para caça às bruxas. Novamente, observa-se uma 

centralidade na figura feminina, desta vez, mais intensa e de consequências nefastas para 

aquelas que estavam sob suspeita de bruxaria. Ainda que existissem homens acusados, a 

maioria esmagadora foi de mulheres sujeitas a acusação, julgamento e condenação. O Malleus 

maleficarum trouxe uma explicação para tal destaque na questão VI (1ª parte), da seguinte 

forma:  

 

É um fato que maior número de praticantes de bruxaria é encontrado no sexo 

feminino [...] a razão natural está em que a mulher é mais carnal do que o 

homem, o que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E convém 

observar que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido 

ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja 

curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E como, em 

virtude dessa falha, a mulher é um animal imperfeito, sempre decepciona a 

mente ([1484] 2015, pp.112-116). 
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Apesar de toda força imaginativa presente nas explicações dos inquisidores, com 

analogias que hoje soariam como infantis, os fundamentos de suas razões estavam fortemente 

ancorados em uma interpretação peculiar dos textos bíblicos e filosóficos, cujo conteúdo obteve 

o pleno aceite em sua época, não só da Igreja, bem como da Universidade de Colônia. 

Interessante notar que, a extensão de muitas explicações possuía uma plasticidade, partindo de 

referências bíblicas, passando pela filosofia e chegando até o chiste. Como, por exemplo, no 

trecho a seguir: 

 

Há também a história de um homem que, tendo a esposa afogada num rio, 

começou a procurar o corpo para retirá-lo da água, caminhando, porém, em 

sentido contrário ao da correnteza. E quando indagado por que assim procedia 

já que os corpos pesados são sempre arrastados pela correnteza, respondeu: 

“quando viva, essa mulher, por palavras e por atos, sempre foi contrária às 

minhas ordens. Portanto, procuro-a na direção contrária porque, mesmo 

morta, talvez ainda conserve aquela disposição contrária à minha” ([1484] 

2015, p.118).  

 

O chiste ao romper a barreira da censura, extrai um prazer, por meio do nonsense. 

Guarda similaridade com os processos oníricos, mas seu êxito está em conseguir vencer a 

inibição em estado de vigília. Ao menos três pessoas estão envolvidas, o que comunica o chiste, 

o objeto do chiste e o ouvinte. Este último legitima a elaboração engenhosa, pela via do riso, 

ao reconhecer um conteúdo inconsciente, sob uma forma metafórica, que lhe é familiar 

(SIGMUND FREUD, 2017, [1905], p.256). Interessante notar o objeto feminino descrito aqui, 

como algo que ultrapassa o razoável, tornando o outro incapaz de apreendê-la em sua 

significação, é algo que ultrapassa a razão natural dos eventos e, ao mesmo tempo, revela um 

saber outro, indescritível e risível, nesse contexto.   

Os autores do Malleus maleficarum fizeram ressalvas quanto ao não aviltamento da 

mulher, ao a designarem como um ser: “a quem Deus confiou a Glória magna de espalhar 

largamente seu poder” ([1484] 2015, p.113).  Entretanto, não é possível saber em que 

circunstâncias esse ser feminino estaria a salvo de considerações mais severas quanto a sua 

natureza e seu destino, senão sob uma forma desencarnada, literalmente, queimando-o na 

fogueira. Tal ambivalência perdurará em períodos ulteriores, até a atualidade, de modo menos 

explícito. As incidências dessa constatação e suas respectivas tentativas de dissimulação estão 

presentes na organização sentimental do homem contemporâneo, mantendo sua marcha 

(LACAN, [1959-1960], 1997). Sobre essa mesma constatação, Freud disse: “o amor com uma 

finalidade inibida foi de fato, originalmente, amor plenamente sensual, e ainda o é no 

inconsciente do homem” (FREUD, [1929] 1996, p.108). Constata-se que, somente em um plano 
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metafísico seria possível abordar a mulher, sustentando, desse modo, ad aeternum a 

virtualidade do encontro.  

Frei Luís de León (†1591), também abordou a temática amorosa. Além de religioso, 

ele foi um poeta e um renomado professor da Univeridade de Salamanca. É provável que São 

João da Cruz tenha entrado em contato com suas aulas e traduções de textos bíblicos em sua 

passagem pela Universidade, como, por exemplo, a interpretação do Cântico dos cânticos, 

traduzida pelo frei diretamente do hebraico, imprimindo-lhe um ineditismo em termos de 

interpretação. O objetivo de Frei Luís de León foi atender a um pedido De Isabel Osorio, monja 

do convento do Espírito Santo de Salamanca que, por ignorar o latim, pediu ao poeta que o 

traduzisse para o espanhol, bem como, manter a beleza e o mistério inerentes a questão do amor 

pois, “na alma dominada por alguma veemente paixão, a língua não atinge o coração, nem se 

pode dizer tudo o que se sente, e mesmo tudo aquilo que se pode dizer não é dito em sua 

totalidade, mas fragmentária e entrecortadamente”(2013,p.24). Em sua obra interpretativa do 

Cântico dos cânticos, o religioso ao referir-se aos murmúrios da amada que em estado de torpor 

diz: “Já despi minha túnica, como a vestirei novamente? Já lavei meus pés, como os sujarei 

outra vez? (Ct. 5,3)”, fez o seguinte comentário:  

 

Aqui se descreve ao vivo um melindre – chamemo-lo assim – que é comum 

às mulheres: tornam-se esquivas quando não é necessário; e muitas vezes, 

desejando muito alguma coisa, quando a têm nas mãos fingem enfadar-se dela 

e dizem não que não a querem. A Esposa havia desejado que o Esposo viesse 

e dito que não podia viver sem ele nem por um segundo e suplicado que viesse 

e despertado com alegria e com presteza ao primeiro som de sua voz e à 

primeira batida na porta. E agora que viu que ele chegou, enche-se de orgulho 

e fica com preguiça de abrir-lhe a porta, fazendo-se de difícil para fazê-lo 

penar e conquistar mais essa vitória sobre ele (FREI LUÍS DE LEÓN, 2013, 

pp.113-114).  

 

Interessante notar, nesse breve comentário fornecido por Frei Luís de León, a 

dimensão carnal e cotidiana da relação amorosa. A questão do melindre, ao qual ele fez 

referência, não é tão diferente daquilo que a psicanálise tanto se ocupou, ao questionar sobre o 

desejo feminino. Onde ele se situa? Como defini-lo? Tal questionamento faz referência 

justamente ao posicionamento do feminino no par amoroso, ou seja, pode-se aproximá-lo da 

concepção de inefável, como indizível, inebriante e inalcansável. É a porção necessária para 

que algo de uma relação possível possa inscrever-se, diante do vazio que a fragilidade do 

significante presentifica ao ser incapaz de definir o Outro do sexo, no caso a mulher, ou, o Outro 

enfim, como alteridade. É pela via do engodo, portanto, que algo pode inscrever-se. Assim, o 
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melindre, indicado por Luís de León, é correlato ao desejo da histérica que sempre está de 

prontidão para denunciar a ineficácia fálica.  

A parceria no amor, sempre é uma parceria solitária em termos de gozo, uma vez que, 

como já visto antes, o gozo que se alcança é sempre um gozo de um fragmento do corpo próprio. 

Como bem definiu Lacan, “com o Outro só se goza mentalmente [...] como termo da relação 

que, desvanecendo-se por não existir, torna-se o lugar em que ela se escreve” (2012, p.110). 

Para além de qualquer aspecto depreciativo em relação ao parceiro ou parceira que possa se 

intuir dessa formulação, deve-se levar em consideração a abertura e o chamado a uma 

constatação do desencontro entre os amantes. A possibilidade de se fazer amor nesse sentido, 

pode ser definido como fazer poesia, deixar-se amar e ser amado, emoldurando o vazio que tal 

empreitada comporta, com belas palavras, por exemplo. Freud fez uma referência interessante 

ao inapreensível sobre o feminino. Ele recomendo que “se desejarem saber mais a respeito da 

feminilidade, indaguem da própria experiência de vida dos senhores, ou consultem os poetas” 

(FREUD, [1932-33] 1996, p.134).  

Por fim, Henrique Suso foi um pouco mais contundente nas impressões sobre o 

feminino: “encontrei as mulheres mais amargas que a morte; ela é semelhante a armadilha do 

caçador, seu coração é uma rede estendida e suas mãos verdadeiras correntes; o amigo de Deus 

fugirá, mas o pecador tornar-se-á sua presa” (HENRI SUSO, 1856, p.31).  As impressões do 

teólogo sobre o feminino parecem querer expurgar o aspecto angustiante presente no obscuro 

objeto do desejo presente na empreitada mística. Depositar na mulher essa parcela enigmática 

da vida, diante do limite que a linguagem impõe, parece apaziguar o caráter assustador que 

pode assumir a experiência ao estreitar-se demais nessa busca.  

Após esse percurso, retomar-se-á no capítulo a seguir, alguns aspectos presentes no 

Cântico dos cânticos, fonte inspiradora do Cântico espiritual de São João da Cruz, naquilo que 

comporta de semelhança, bem como, a distância que o místico imprime em sua criação, algo 

como, uma recriação do Cântico em seu caráter de presentificação do aspecto inefável que ele 

lhe imprimiu. O místico situa-se no período da lírica barroca espanhola cuja característica foi 

trazer modos de expressões marcadamente contrastantes entre o inefável e o concreto, a 

consistência e a inconsistência, o realizável e o almejado.   

Não é improvável, a tendência em considerar-se os êxtases das místicas e místicos 

católicos barrocos, em sua união com Deus, como portadores de um gozo do transcendente, 

consistente e efetivado. Pois bem, não é isso que se verifica, ao menos nessa pesquisa, em 

relação aos escritos místicos coligidos até aqui. Os místicos são os primeiros a deixar em 

suspenso qualquer possibilidade dessa ordem, ao menos nessa vida, como nos diz São João da 
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Cruz. O místico, ao discorrer sobre a empreitada mística poetizada em seu Cântico espiritual e 

em Chama viva de amor, esclareceu: “sem dúvida, tudo quanto se diz numas e noutras é próprio 

de um só estado de união transformante, o qual em si não pode ser ultrapassado aqui na terra”. 

A união transformante versa sobre a transformação da alma em Deus, segundo o santo. 

Entretanto, nas palavras dele, aquilo que é espiritual excede o sensível, sendo tudo o que se 

disser em relação a substância da alma: “muito inferior ao que nela há, tanto quanto uma pintura 

em comparação ao modelo vivo” (1988, pp.825-826). Há de fato, uma consumação do corpo 

na empreitada mística, seja de forma mais paulatina, ou, seja de maneira mais intensa sob a 

forma de estigmas. Mas, levando-se em conta as formulações de São João da Cruz, o 

matrimônio espiritual, compreendido como o ápice da experiência, não substantiva o gozo 

místico, ou seja, não lhe fornece substância efetiva. Neste sentido, o corpo participa enquanto 

uma tela, sob a qual só é possível pintar o vislumbre do modelo vivo. São João da Cruz 

expressou tal perspectiva de modo contundente, no trecho já citado, ao referir-se à proximidade 

da alma junto a Deus, nas visitas que o amado realiza à esposa descrito na canção XIII, do 

Cântico espiritual: “por vezes é tão grande o tormento sentido pela alma em semelhantes visitas 

de arroubamentos que não há outro que cause tão forte desconjuntamento dos ossos [...] se Deus 

não providenciasse, acabar-se-lhe-ia a vida” (1988, pp.654-655).  

Lacan chamou a essa constatação dos místicos, diante do engodo imaginário, de 

realismo do desejo para quem: “qualquer tentativa de atingir o essencial deve superar o que há 

de mais cativante numa aparência que nunca é concebida senão como aparência visual” 

(LACAN, 2005, [1962-63, pp.263-264]). Santa Teresa em seu Livro da vida, enfatizou, por 

diversas vezes, que a verdadeira visão divina é aquela que se vê com os olhos da alma que é 

“muito maior do que as que se vêem com os olhos do corpo, consideradas as mais baixas, 

aquelas que mais admitem ilusões” (2001, p.182). São João da Cruz, por sua vez, expressou de 

modo contundente a necessidade de um total esvaziamento do imaginário para o caminho de 

união com Deus. Ele diz: “ora, para unir dois extremos – a alma humana e a sabedoria de 

Deus[...]torna-se indispensável, em consequência, que a alma se revista de pureza e 

simplicidade, deixando de prender-se às concepções particulares e aos limites de formas, 

espécies e imagens” (1988, p.243). Ao questionar sobre o componente de fascínio que a função 

olhar comporta e, onde toda subsistência subjetiva parece perder-se, sair do mundo, Lacan 

indica que seria algo de profundamente enigmático. Entretanto, esse mesmo caráter enigmático 

seria o ponto de irradiação que permite questionar o que a função do desejo revela no campo 

visual. Ele diz: 

 



 
 

103 

Nesse campo da relação com o desejo, o que aparece como correlato do 

pequeno a da fantasia é uma coisa que podemos chamar de ponto zero, cuja 

extensão sobre todo o campo de visão é fonte, para nós, de uma espécie de 

apaziguamento, traduzido desde sempre pelo termo contemplação. Há nesta 

suspensão do dilaceramento do desejo – uma suspensão frágil, por certo, tão 

frágil quanto uma cortina sempre pronta a se reabrir para desmascarar o 

mistério que oculta (LACAN, 2005, [1962-63, pp.263-264]). 

   

São João da Cruz, em Chama de amor viva, forneceu a expressão poética da opacidade 

do desejo frente ao ilusório, sob forma de um apelo: “Ah! Rompe a tela deste doce encontro” 

(1988, p.827). O místico nomeou de tela aquilo que indica a ligação que há entre o espírito e a 

carne; o que estabelece a separação entre Deus e a alma e, por fim, o que deixa transparecer a 

luz (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1988). Segundo a teologia mística carmelita, a alma possui duas 

regiões: a exterior, na qual se move a imaginação, que cria e fornece imagens e, uma região 

mais interior, onde encontra-se a essência da alma, mais próxima das fontes da graça divina 

(FREI MARIA-EUGÊNIO DO MENINO JESUS, OCD). A partir daí, é possível traçar uma 

correlação entre a ideia de que o desejo visual, no campo escópico é o que melhor se presta a 

tamponar a angústia de castração, uma vez que “a minha imagem, minha presença no Outro, 

não tem resto” (LACAN, 2005, p.277). Eis que o apelo que São João da Cruz faz para o 

rompimento da tela é, em uma leitura psicanalítica, antes de mais nada, uma invocação pelo 

vazio, pelo despojamento das imagens, para constituição de um desejo mais essencial, que resta 

por significar.  

Entre o amor tangível e o amor intangível, há um mundo que, lentamente, se desvanece 

na experiência mística, delineando um horizonte mortífero cifrado pela angústia. São João da 

Cruz deu testemunho deste estado em seus escritos, como por exemplo, no trecho de sua poesia 

intitulada Coplas da alma que sofre por ver a Deus: “e assim a vida que vivo é privação de 

viver; é um contínuo morrer até que viva contigo; meu Deus, ouve o que te digo: que já não 

quero viver, que morro de não morrer”50 (1991, pp.60-61). O efeito evanescente da poesia de 

São João da Cruz, contrasta com a concretude corporal fornecida por algumas místicas no ápice 

da experiência mística, como Santa Catarina de Ricci ou Santa Catarina de Siena e tantas outras, 

como visto acima. São João da Cruz imprimiu às marcas de sua experiência um tom poético, 

de tal forma que, sua compleição já frágil adquirisse ainda mais leveza, desocupando o corpo e 

ocupando a alma. O apelo do místico à escrita teria inaugurado uma marca nova diante da 

angústia?     

                                                           
50 Coplas del alma que pena por ver a Dios: “esta vida que yo vivo és privación de vivir; y así, es contino morir 

hasta que viva contigo. Oye mi Dios, lo que digo: que esta vida no la quiero, ‘que muero porque no muero’” 
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3. A POESIA INVOCANTE DE SÃO JOÃO DA CRUZ  

 

 

São João da Cruz não deixou uma única linha sobre sua biografia, mas um abundante 

repertório sobre sua vida religiosa pôde ser apreendido pela tradição oral dos claustros 

femininos e masculinos da ordem dos carmelitas descalços. A vida mística do santo é, antes de 

tudo, uma obra coletiva falada, da qual fazem parte aqueles que o conheceram ao tratá-lo em 

seus momentos de enfermidade; outros que, como seus companheiros, viviam em intimidade 

de vida conventual, viajando e pousando com ele em hospedarias; seus súditos nos mosteiros 

em que o místico exerceu a função de prior; secretários que o auxiliavam em suas visitas 

canônicas quando o religioso foi vigário geral da ordem, bem como, penitentes que a ele 

recorriam. O abundante material informativo sobre o místico deve-se ao esforço daqueles que 

conviveram ou ouviram de pessoas próximas algo a respeito dele e comoveram-se, a ponto de 

acumularem documentos escritos, objetos e informações, delineando uma personalidade 

instigante que viria a se tornar Doutor da Igreja (SILVERIO DE SANTA TERESA, OCD, 1931, 

pp.VII-VIII).  

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 vivido 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 Baltasar de Jesus que conviveu 

com o místico durante 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 feitos do místico, ao que ele 

lhe replicou que não os recordasse, senão que lhe recordasse somente seus pecados (1931, 

p.141).  

Há uma sucessão de matizes, na biografia de São João da Cruz, que seguem 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 carentes de sua região, o pouco de educação e saúde que se podia dar naqueles 

tempos, o tom é de um cinza denso, cujas perspectivas de futuro do menino pareciam incertas. 
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Em 1563, o jovem João entra na ordem do Carmo e assume o nome religioso de frei João de 

São Matias, ingressa em um momento de estudos e tarefas dedicadas a vida religiosa. 

Entretanto, algo o inquieta, procura 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, inflamado e sedento de Deus, segundo escreveu frei Jerônimo de São José, em 1641, 

na primeira biografia do santo. Nesse momento, o cinza começa a dissipar-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 manifestam-se na vida religiosa do santo. Ele adere 

à proposta da reforma da ordem, acalentada por Santa Teresa e torna-se fundador do ramo 

masculino dos carmelitas descalços. Fundou-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, o relançará à uma noite escura que ele poetizará sob forma de um recomeço, doravante 

como místico-poeta.  

 

 

3.1 Da opacidade ao anseio impetuoso: a poesia mística como caminho  

 

A corrente da poesia cantada, surgida no ambiente carmelitano, provavelmente, 

contribuiu para inspirar São João da Cruz em suas criações poéticas. Entretanto, a singularidade 

do místico revela-se como a marca essencial de sua criação. É notório as esquivas do santo 

diante do comportamento comum e dos pressupostos institucionais estabelecidos, em qualquer 

ambiente em que estivesse inserido, ainda que se submetesse as 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 inquietava-se 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 é tomado pela 

certeza de que não é isso que queria, ele procurava Deus, não os homens. Conforme descreve 

o biógrafo Jerônimo de São José, na curiosa passagem que segue: 
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Pareceu ao nosso sacerdote uma ocasião propícia e, já estando ele no altar 

celebrando o santo sacrifício, depois de tê-lo consagrado, vendo Deus em suas 

mãos como aquele que poderia preenche-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” (1993 [1641], p.149).   

 

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 ouvir, mais 

uma vez, como confirmação do anseio místico do santo em 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: trabalho e esquecimento de si mesmo51.   

A impressão que se tem, ao entrar-se 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. Como indicou Felipe Jiménez: 

 

É provável que os surpreendentes achados estéticos de São João da Cruz 

devam-se precisamente à pouca importância que ele dava aos códigos e aos 

padrões dominantes. O fato de não pensar como artista profissional permitiu-

lhe não se agarrar, consciente ou inconscientemente, aos moldes admitidos e 

venerados em seu tempo. Usou-os na medida em que seu gênio se achava à 

vontade nesses moldes e rompeu com eles ou transcendeu-os quando o 

exigiam novas necessidades expressivas, mais amplas e radicais que as que 

campeavam por cancioneiros cortesãos e italianizantes (SÃO JOÃO DA 

CRUZ, 1991, p.17). 

 

O místico soube conjugar com maestria o contexto cultural de seu tempo, a sua 

convicção religiosa e os recursos intelectuais que adquiriu em sua formação, para forjar uma 

nova possibilidade para si mesmo, a partir da expressão mística sob forma de poesia, bem como, 

seu desdobramento em prosa, não menos relevante.  

                                                           
51 Ver capitulo 1, p. 33, do presente trabalho. 
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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 alguns mosteiros. Entre 1572 e 1577, São João 

da Cruz, a pedido de Santa Teresa, foi ser confessor e vigário do mosteiro de carmelitas da 

Encarnação, 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 experimentava 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 atividades, bem como, com as questões 

políticas entre os calçados e os descalços. Ele é detido, pela primeira vez, em 1576, mas logo 

libertado pela intervenção do núncio apostólico. A posição de destaque que São João da Cruz 

teve é evidente nesse período, seja pelas suas convicções e o modo como conduzia seus 

afazeres, ou mesmo, pelo papel que Santa Teresa lhe imprimia dentro da 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, seus 

afazeres, seu contato com o mundo e com a reforma. Hostilizado e submetido ao julgo das 

convicções dos monges, ele se vê 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 nesse momento de sua vida? O que o levou a planejar durante 

dias, calcular e 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 autobiográfica do místico sobre o 

acontecido. No entanto, os três grandes poemas de São João da Cruz, iniciados nesse período, 

parecem traçar o relato desse percurso. Sua poesia ofereceu uma espécie de suporte à opacidade 

de sua biografia, sustentando a impossibilidade dele mesmo se dizer, mas, ao mesmo tempo, 

servindo-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 angústia, 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 sentidas como perdidas; segundo, a instauração de algo que lhe causa o desejo de poesia e 
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de retorno ao mundo. O ímpeto que levou São João da Cruz a 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.  

A poesia é capaz de engendrar uma “hiância que abre para esse algo radicalmente novo 

que todo corte da fala introduz” (LACAN, [1959], 2016, p.520), ou seja, ela utiliza de recursos 

que brincam com a linguagem. O significante em sua materialidade, enquanto imagem acústica, 

e em sua possibilidade de deslocamentos de sentido, pode sempre fazer surgir um sentido novo 

e inédito, uma nova metáfora. As expressões poéticas jogam com as aliterações, as oposições, 

as reinterações e as repetições, cuja sonoridade fonética está o tempo todo em jogo, uma vez 

que, “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” (LACAN, [1957], 1998, p.507). 

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 

posições e oposições que se pode extrair um efeito, seja de sentido, de estupefação, de mistério 

ou mesmo de expectativa pela próxima nota. Quanto menos vinculada a tradição e a norma, 

mais eficaz torna-se seu efeito estético, 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 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 Granada e La Peñuela (EULOGIO PACHO, 1997, 

p.574).  

A poesia do místico divide-se em dois blocos de significação e relevância diferentes. 

Por um lado, têm-se os chamados poemas maiores, Cântico espiritual, 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 relacionadas 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 
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estreita relação entre si, pela técnica do simbolismo 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 

espiritual, do narrativo na Noite escura e do lírico na Chama viva de amor” (SÃO JOÃO DA 

CRUZ, 1991, p.30). 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, pp.17-30).  

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, 

posteriormente 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 

(OROSCO DÍAZ, 1994, p.225). Com igual grau de importância, há a incidência de elementos 

literários influenciadores 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. 

Entretanto, foi no poema bíblico de máxima expressão de amor, dentro da tradição 

mística, o Cântico dos cânticos, que São João Da Cruz encontrou a referência principal para 

compor seu Cântico espiritual, bem como, é clara a inserção de outros elementos de amor 

profano presentes na poesia de seu tempo. Se, por um lado, tais aspectos são universais dentro 

do movimento místico, de outro, a extrema liberalidade e espontaneidade com que o místico 

realizou a imitação do texto bíblico, reduzindo-o ao essencial, qual seja, a expressão espiritual 

de sua busca em direção ao divino (DÁMASO ALONSO, 1966, pp.264-267). Orozco Díaz 

(1994, p.227) observou que, a parte das aproximações possíveis entre o Cântico espiritual e o 

texto bíblico, há uma renúncia, por parte do místico, em fazer referências ao ambiente em seus 

pormenores e as imagens que correspondessem ao mundo artificial. Não aparecem em seus 

versos menções a ruas, praças, torres, aposentos, tampouco, objetos preciosos, como prata, 

safira e pérolas. O único objeto que se mantém desse mundo artificial e inanimado é o leito, 

elemento essencial e inevitável para a expressão figurada do matrimônio espiritual.  
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Certas passagens do texto bíblico fazem referências a elementos presentes na literatura 

do Oriente antigo, em particular do Egito e da Mesopotâmia. Encontram-se evocações à 

natureza, com suas paisagens, flores, plantas, colinas e vinhedos, bem como, menções aos 

perfumes e aromas e, ainda, a animais como pombas, gazelas, raposas e leões (RAVASI, 2003, 

pp.195-196). Tais descrições estão presentes, igualmente, no Cântico espiritual. 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 remetem 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 carregadas 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!... 

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. 
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(...) 

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: 

 

Havendo entrado a esposa 

Naquele ameno horto desejado, 

O colo reclinado 

Sobre os braços dulcíssimos do Amado52. 

                                                           
52 CE(B) estrofe 22 (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.101). 
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Conforme explicou São João da Cruz, 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 torna Deus por participação, tanto 

quanto é possível nesta vida (Ct 22, 3)(SÃO JOÃO DA CRUZ, 1988, p.713).  

 

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. Entretanto, ele ressaltou que não há uma 

progressão exatamente idêntica entre os dois poemas. Ele definiu as etapas do poema, da 

seguinte forma: canções I-XI versam sobre a espera da união divina; canções XII-XXVI, o 

noivado espiritual e, canções XXVII-XXXIX, o matrimônio espiritual. 

Após o primeiro impulso criador de São João da Cruz, ocorreram diversos 

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 intento de tangenciar o inefável. Tudo se 

passa como se, diante da criação poética 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.  

São João da Cruz buscou o inefável pelas palavras, mas não de maneira convencional, 

senão brincando com suas sonoridades e efeitos. Para a psicanálise, é no endereçamento ao 

Outro que as palavras podem reencontrar-se, tal como aconteceu com o místico que, ao lançar 

seu apelo, este lhe retornou sob forma de criação. Sobre a importância das palavras, 

propriamente seus efeitos, Lacan afirmou que “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, [1958], 1998, p.754). 
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3.2 Da fala ao som  

 

Um acontecimento significativo alterou a vida do místico, durante sua prisão. 

Conforme alguns biógrafos, como Jerônimo de São José, e ainda, segundo alguns testemunhos 

descritos nos manuscritos referentes ao processo de beatificação e canonização do místico, São 

João da Cruz teve uma experiência, 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!53” (JERÓNIMO DE SAN JOSÉ, [1641],1993, 

p.351). O místico atribuiu a esse evento, um caráter divino, sob forma de uma voz angelical, 

enviada por Deus, para consolá-lo de seu sofrimento. Dias depois, ele começou a criar suas 

próprias canções poéticas e continuamente as declamava em momentos de profunda tristeza e 

desalento. O Cântico espiritual emergiu nesse momento, em suas primeiras estrofes que, 

posteriormente, ganhariam um novo arranjo e acréscimos. 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 ido54. 

 

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 intimidade 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” 

(OROZCO 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 

                                                           
53 Muérome de amores, Carillo, ¿qué haré?Que te mueras, ¡alahé!. 
54 Cântico espiritual, primeira versão, estrofe 1 (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.39). 
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no cancioneiro popular da época. Eram comuns tais expressões poéticas e faziam parte do 

cotidiano das pessoas. No entanto, o momento de angústia do místico, diante do sofrimento 

físico e psíquico, 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 particular. São João da Cruz não 

foi afetado pelo sentido das palavras, ao contrário, ele enfatiza uma voz angelical, uma 

dimensão vocal, uma imagem acústica que lhe arrebata de uma situação de angústia, que lhe 

retira de um caos e o apazigua. Um pouco depois, ele passa a balbuciar na solidão do cárcere, 

sob forma de apelo ao Outro, suas primeiras canções: “mas onde te ocultaste, Amado, e me 

deixaste com gemido? ” (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.39). Tal evento, descrito dessa forma, 

contribui para pensar-se, 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 encadeamentos, 

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 (PHILIPPE JULIEN, 

2005, p.99). 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, a referência ao 

som como signo da presença divina é patente. O místico declama: 

 

Ó amado, as montanhas, 

Os vales solitários nemorosos, 

As ínsulas estranhas, 

Os rios sonorosos, 

O murmúrio dos ventos amorosos55 

 

Nos comentários efetuados pelo místico dessa passagem, ele faz referências ao som, 

ao murmúrio, como um momento de júbilo, onde o desposório 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, 

                                                           
55 Cântico espiritual, segunda versão (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, p.99). 
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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 comunicação à alma [...] produz efeito de imensa voz” (Ct 14, 10). Na concepção 

apresentada por São João da Cruz, a voz de Deus não fornece um sentido, e sim um som onde 

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 a 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 incompletude ao 

sentido. Lacan 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” (LACAN, [1957-58], 1999, p.60). 

Diante dessa vacância de sentido, a palavra da demanda do Outro reencontra-se com 

o indizível, ou seja, com uma questão para o sujeito em relação ao que o Outro afinal deseja. 

Nesse sentido, instaura-se abertura para o possível de se dizer, na medida em que o sujeito 

busque responder 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” 

(PHILIPPE JULIEN, 2005, p.99), assim, os versos de São João da Cruz ressoam não como 

palavra, mas como o som da voz do homem que se endereça ao Outro.  

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 convento de Baes, local onde ele 

encontrou abrigo após sua fuga do cárcere de Toledo 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” (EMILIO OROZCO DÍAZ, 2004, 

p.244).   
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3.3 A inconsistência do Outro  

 

O Outro, para psicanálise, emerge da constatação na clínica de sua manifestação, 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, “em 

síntese, a psicanálise é uma experiência dialética, e essa noção deve prevalecer quando se 

formula a questão da natureza da transferência” (LACAN, [1951] 1998, p.215-grifo do autor).  

Uma das formas de pensar-se o drama humano é a constatação da vacilação 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 aspecto, desvela sua parcela de alteridade em relação ao sujeito, naquilo que dele 

escapa ao controle e ao anseio humano de infinitude, tornando presente sua caducidade. Como 

bem poetizou o filho de David, Salomão56:  

 

Vaidades das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o 

trabalho com que se fadiga 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 continuam a correr. Todas as palavras estão 

gastas e ninguém 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). 

 

O fato de Salomão poetizar o tédio existencial, permite-lhe sair do lugar comum da 

mera constatação de sua finitude, ao alcançar perenidade e transcendência, 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 provocado 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 corporal, 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 

significantes” (LACAN, [1964] 1998, 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 

                                                           
56 Há controvérsias sobre a autoria de fato do texto, mas isso não cabe ao escopo desse trabalho.  
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alteridade instaurada pelo pacto da fala, onde esse Outro latente, interpõe-se na relação 

imaginária entre o sujeito e o outro como seu semelhante (ANTONIO QUINET, 2012, p.25).   

O sujeito, em seu momento de constituição mítico, é esse ser decalcado do todo, a 

partir do encontro contingente de um fragmento sonoro em sincronia 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 demarca 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, [1964] 

1998, p.828). O objeto da necessidade, ou do instinto animal, é insubstituível e mantém uma 

relação unívoca, pois mata-se 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, primordialmente, um lugar onde se coloca a 

questão de sua existência, de sua sexualidade e de sua história. Nesse sentido, a demanda 

introduz uma dimensão onde a particularidade do objeto que responderia a necessidade caí, 

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, dispensa seu significado)” 

(ANTONIO 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 desse mesmo Outro fornecer um significante último como resposta às questões 

sobre a vida e história do sujeito. Em última instância, trata-se de um Outro inconsistente, 

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, enquanto 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, 
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primordialmente, refere-se à 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 referenciada a 

uma identificação de pura falta, sucetível 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 no Outro feminino a pura falta e trabalhar no sentido de eregir nesse lugar a 

garantia fálica, transformando a esperança em certeza, não menos vascilante. O imaginário 

humano está permeado pelas infinitas possibilidades de simbolização do feminino, como visto 

anteriormente, as bruxas, a dama do amor cortês, enfim, em seus intermináveis matizes. Na 

posição feminina também está presente a lógica fálica, mas não totalmente, resta algo a ser 

significantizado, o enigma, por excelência. Talvez por isso, o feminino jogue mais com o corpo, 

ele revela-se mais sensível as 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” (SERGE 

ANDRÉ, 1998, p.28). 

São João da Cruz naturalizou o feminino em seu Cântico espiritual, esvaziando-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, faz uma comparação direta com uma estrofe do 

Cântico dos cânticos, na qual também o Amado dirigi-se à amada: 

 

Como és bela, minha amada, 

como és bela!... 

teus olhos escondidos sob o véu. 

Teu cabelo...um rebanho de cabras 

ondulado pelas faldas do Galaad 57. 

 

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 

                                                           
57 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.  
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àquele que ela amou 

Entre as verdes ribeiras encontrou58 

 

A amada do Cântico dos Cânticos é descrita como misteriosa, sua beleza insinua-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 amorosos” (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, opacificando-a. 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. Seria esse fato, 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, ainda que por vias diferentes 

alcançam um mesmo ponto. Porém, no campo da mística 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 são engendrados para a manutenção desse vazio. O 

amor cortês, em seu contexto, aproxima-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, [1972-73], 1985, p.94).  

No contexto da arte, da religião e mesmo da ciência há modo peculiar do sujeito lidar 

com a sua falta fundamental, para além de qualquer modo 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, [1959-60], 1997, pp.140-141), conferindo à pulsão uma busca de 

satisfação diferente 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 

                                                           
58 CE (B) 34ª estrofe (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1991, pp.104-105). No idioma original, tem-se: La blanca palomica 

/ al arca com el ramo se há tornado; / y y ala tortolica / al sócio deseado / em las riberas verdes há hallado.  
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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 sujeito pode criar a partir daí. 

Lacan privilegiou esses três campos onde a instauração 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 determinadas 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 (LACAN, [1959-60], 1997, pp. 

156-164). Cabe ressaltar que, no âmbito da mística, propriamente dos místicos, as 

particularidades como 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, bem como, o modo peculiar de tal 

reverencia, 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: 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.  

São João da Cruz expressou sua experiência na busca de Deus, por meio de uma 

linguagem simbólica e poética. Ao mesmo tempo, ele apontou para a condição humana, em seu 

limite na possibilidade de apreensão dessa mesma causa. Isso não o impediu de sustentar-se e 

manter-se nessa condição, qual seja, circundando o inefável, pela via de um embelezamento 

poético. O poema 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, 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 

aspirar gostoso/de bens e glória cheio/quão delicadamente me enamoras, o místico declara: 

“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” (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1988, p.930).  
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Considerada como a última grande obra do poeta místico, Chama viva de amor 

apresenta-se como uma continuação do Cântico espiritual59. 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, pp.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, 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. O domínio da realidade, 

propriamente místico, pressupõe a destruição desse aspecto imaginário do fenômeno e não do 

fenômeno em sua essência60 (1961, p.348 - grifo nosso), conduzindo 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 absoluto, mas não atingem a sua 

essência. O que conduz à essência da manifestação do absoluto é a constatação de que não há 

                                                           
59 Cf. Capítulo II, p.56, do presente trabalho.  
60 O autor traz no bojo de suas argumentações ideias presentes em Aristóteles e São Tomás de Aquino. Deixar-se-

á, apenas como nota, sem a pretensão de abarcar temas tão densos 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).  
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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, p.348) responde a esse questionamento, 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 sentido, 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 possibilidade de transcendência61 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 contexto, 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 corpo fornece a materialidade para o Outro, 

em outros termos, tenta-se incorporar 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 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, p.269) expôs de maneira elegante o tema, ao formular 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, retirarando o pequeno infans do estado de inércia e intemporalidade, 

ao inaugurar uma dimensão 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.  

                                                           
61 Adota-se nesse trabalho o sentido de transcender como aquilo que pode ser usado do fazer humano, para além 

de seu aspecto ordinário. 
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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.  

 

 

3.4 Desocupação do corpo e ocupação da alma: o inefável como objeto   

 

São João da Cruz soube engendrar um corpo para sua alma, um corpo feito 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 dizer 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 corruptibilidade 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 relação não 

convencional entre o significante e seu significado, ou seja, entre a imagem acústica da palavra 

e seu sentido. Do ponto de vista literário, a forma 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, imprimindo-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 (DÁMASO ALONSO, 1966, p.50). 

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 harmonias que se pode alcançar, utilizando as caixas de 

ressonâncias presentes no corpo, como, os pulmões, a faringe, as cavidades nasais, a boca e os 
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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 significância que ela promove.  “Que agitação, que ruído 

transbordante nas entranhas do poema! ” (1966, pp.49-50). 

O grande valor de uma criação humana é a possibilidade que ela fornece de apreciar-

se a arte pelos seus efeitos. O trato que o artista fornece 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 interpretação 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, [1917], 1996, p.153). Esse mal-estar é inerente ao 

fato do homem ter um corpo desnaturalizado, fruto dos efeitos da linguagem que advém de um 

Outro, absolutamente, intangível e enigmático. Há uma disjunção entre o sujeito e seu corpo, 

este último é sentido como uma espécie de entidade exterior da qual o sujeito 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 eregido pela linguagem, ou seja, o 

corpo existe enquanto demarcável 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 reder-nos à evidência: não estamos verdadeiramente dentro” (SERGE 

ANDRÉ, 1998, p.236). 

O sujeito tenta habitar, a todo custo, esse corpo, ou seja, de atingir o (corpo) 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 Outro do gozo, que não existe. O que a psicanálise, 

ao longo de anos, constatou, como indicou Lacan é:  

 

 



 
 

125 

Não há outro bem senão o que pode servir para pagar o preço ao acesso ao 

desejo – na medida em que esse desejo, nós o definimos alhures como a 

metonímia 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 [1959-60], 1997, 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, determinadas obras artísticas suscitam. A função de um 

lugar vazio que não tem nada a ensinar, a fazer consistir, senão uma abertura a 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. Entretanto, 

isto não impede 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 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 momento de um trauma. O sujeito é arrebato 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 perder-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. Entretanto, o 

estupor que a iminência da morte pode ser, também é, o que permite ao sujeito apostar na 

possibilidade de transcender ao natural. Um filme, lançado em 2016, intitulado Silêncio ilustra 

esse momento limite e a entrada da pulsão invocante como recurso derradeiro a um aplacamento 

da angústia diante da morte.  

O filme Silêncio, dirigido por Martin Scorsese, inspirado no romance de Shusako 

Endo, narra uma história ficcional baseada em fatos reais. A temática do filme gira em torno da 

saga dos missionários portugueses no Japão no século XVII, período em que os cristãos locais 

eram reprimidos e pressionados a abandonar sua fé na religião católica. O protagonista é um 

padre jesuíta idealista chamado Sebastião Rodrigues que vai secretamente ao Japão, junto com 

outro padre. Eles partem, em busca de notícias sobre seu antigo professor, o padre português 

Cristovão Ferreira, enviado ao Japão pela Companhia de Jesus, diante das notícias que ele 

apostatara após ter sido submetido ao suplício do poço (SHUSAKU ENDO, 2016, pp.27-37). 
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A intenção do governo local japonês, exercido pela figura do xogum representante direto do 

rei, era promover a tortura psicológica como forma de convencimento para que a população, de 

determinada região, renegasse sua adesão ao cristianismo. A persistência de muitos padres em 

manter sua missão pastoral em curso, levou o governo a confrontá-los diretamente, para que 

eles também apostatassem ou se retirassem do Japão. Eles eram obrigados a presenciar cenas 

de torturas físicas executadas na população local, na tentativa de demovê-los de seus ideais 

pastorais. Há uma cena no filme, que pode ser lida em detalhes no livro homônimo, cuja força 

estética transcende a discussão do choque de culturas, de crenças ou de modos de vida 

absolutamente distintos de duas civilizações. É a cena de um homem que diante do evitável 

naquele momento, ou seja, sua morte, escolhe silenciar a palavra que o libertaria de um destino 

funesto e canta. O relato é do protagonista Sebastião Rodrigues que presencia de soslaio o 

acontecimento, após os fatos narrados a seguir.   

O padre Rodrigues percebe, de seu esconderijo, no alto de uma montanha, um silêncio 

incomum da aldeia situada logo abaixo. Ele decide descer, de modo cuidadoso, próximo ao 

local para verificar o que estava acontecendo e se inquieta: “não se ouvia ruído algum. O sol 

ofuscante do meio-dia incidia sem dó, sobre a estrada e a aldeia. Tudo o que enxergávamos 

com clareza era a sombra negra das casas da fazenda à beira mar. Por que não havia sinal 

nenhum de vida? ” (SHUSAKO ENDO, 2016, p.86). Logo, ele vê a cena de um senhor idoso 

amarrado e puxado por um cavalo, sendo arrastado no meio da aldeia pelos guardas do governo, 

como exemplo de intimidação e ameaça, para que os aldeões revelem os cristãos do local. Todos 

silenciaram e não entregaram o esconderijo dos padres no alto da montanha.  

Os guardas retornam à aldeia uma segunda vez, para propor que os aldeões elegessem 

três representantes para seguir com eles, como reféns, para verificarem se de fato não há cristãos 

entre eles. No dia seguinte retornariam para pegá-los. Três homens foram destinados para essa 

tarefa: Kichijiro, de modo forçado e, Ichizo e Mokichi voluntariamente. Os três homens foram 

levados para Nagasaki e seriam submetidos a um interrogatório, mas antes de partirem 

perguntaram ao padre Rodrigues o que deveriam fazer, caso os guardas pedissem para pisar na 

imagem de Nossa Senhora, como um dos modos de tortura psicológica. E ele respondeu, de 

modo abrupto, para que o fizessem. No interrogatório, os três foram submetidos ao esperado, 

pediram-lhes que pisassem na imagem, não satisfeitos, pediram que cuspissem na imagem e 

ofendessem a Virgem com palavras chulas. Ichizo e Mokichi recusaram-se a proferir tais 

palavras e confessaram-se cristãos, apenas Kichijiro sucumbiu pelas ameaças e fez o que lhe 

pediram (2016, pp.87-95). 



 
 

127 

Dias depois, os guardas retornam à aldeia, trazendo com eles Mokichi e Ichizo para 

serem submetidos ao suplício da água. Duas cruzes feitas de galhos e troncos de madeira 

estavam fincadas à beira da água. Ichizo e Mokichi foram amarrados a essas estacas. A altura 

das cruzes era calculada de tal modo que, ao anoitecer a maré subiria até a altura do queixo dos 

supliciados, sem, contudo, cobrí-los por completo. Somente após dois ou três dias é que a morte 

seria certa, por exaustão física e mental. O padre Rodrigues observa tudo escondido e 

angustiado, distante de um grupo de pessoas que assistiam a tudo no mais absoluto silêncio. Ele 

relata: 

E então, misturado ao som das ondas, ouviram o que parecia ser a voz de Mikichi. 

Fosse para dizer às pessoas que sua vida ainda não se esvaíra, fosse para fortalecer o ânimo 

próprio, o moço entoou com voz débil e entrecortada um hino cristão: 

 

Estamos a caminho, estamos a caminho... 

Estamos a caminho do templo do paraíso... 

Do templo do paraíso... 

Do grande templo... 

 

Todos ficaram escutando em silêncio a voz de Mokichi; os guardas também 

escutavam; e repetidas vezes, em meio ao ruído da chuva e das ondas, aquela 

voz lhes chegava ao ouvido [...] A única indicação de que ainda estavam vivos 

era o gemido sombrio de uma voz que parecia a de Mokichi. O gemido às 

vezes cessava. Mokichi não tinha sequer forças para animar a si mesmo com 

um hino como o da antevéspera. No entanto, após uma hora de silêncio, o 

vento levou novamente a voz aos ouvidos das pessoas (2016, pp.96-100).  

 

O canto persistente de Mokichi ecoava na mente do padre Sebastião Rodrigues, o 

atormentava e o remetia, parodoxalmente, a constatação de um silêncio. Ele diz: “por trás do 

deprimente silêncio desse mar, o silêncio de Deus – a sensação de que, enquanto os homens 

erguem angustiadamente a voz, Deus permanece de braços cruzados, calado” (2016, p.100). 

O silêncio, nesse contexto, apresenta-se em sua dupla dimensão, a partir dessas duas 

personagens, o padre e Mikichi. Para Mikichi, não consentir em ceder sua palavra ao Outro, 

naquilo que é esperado, o introduz em uma dimensão enigmática pois, ele não sabe ao certo 

qual será o seu destino. Ele se mantém em silêncio na presença de seus algozes, mas não silencia 

diante do destino natural, ao contrário, invoca o canto, na aposta de uma transcendência. O 

padre constata que, após a morte de Mikichi, os aldeões iam à beira do mar onde ele tinha sido 

supliciado e entoavam seu canto. Para Sebastião Rodrigues, tudo isso o angustia, o silêncio o 
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aterroriza, não faz sentido e ele cede, tornando-se budista. Ele passa a exercer a função de 

investigador de vestígios cristãos e, de modo automático, faz triagens de objetos recolhidos em 

portos e aldeias, que possam remeter a sua antiga fé. O padre salva seu corpo, ao preço de tornar 

opaca sua existência, não menos efêmera.  

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, 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 por-vir. A pulsão invocante é, portanto, transferência no 

tempo”. 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 seguinte 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 recusava-

se a entrar na sala, ficava recolhido no canto e falava palavras quase incompreensíveis. 

Entretanto, algo chamava a atenção, 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 fundamento: ele compreendia a fala, a linguagem, mas não a tomava como sua 

também, salvo a sonoridade nela presente. Assim, dentre outras intervenções, lhe era repetido 

seus próprios vocábulos, fato este que não lhe passava desapercebido, pois ele tentava corrigi-

los e repreendia 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, ocasionando visitas 

esporádicas da analista para acompanhar os desdobramentos de seu paciente na nova escola. 

Em uma destas visitas, a analista caminhava 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 impossível de ser contornada. No entanto, a maneira 
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como ele emergiu, desde que o seu balbuciar confuso foi considerado em sua materialidade 

sonora, promoveu uma possibilidade de ser para esse menino. Ao final dos atendimentos, 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 sentido, ele tornou-se 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 rebotalho da falta de sentido. 

Assim, pode-se supor que, o poeta, também em suas maquinações linguageiras, viabilizaria a 

construção 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, 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” (1991, 

pp.17-18).   

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. 

 

   

       

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 

CONCLUSÃO 

 

 

O Cântico dos cânticos (na exegese cristã), o amor cortês (transmutado em amor 

místico) e o matrimônio espiritual em sua plena sistematização nas obras de Santa Teresa e São 

João da Cruz, demonstram a dificuldade, e mesmo a impossibilidade do encontro com o divino, 

ao menos nesta vida. Frente ao amor carnal fugaz e fugidio demais, só resta triunfar a promessa 

do encontro com o amor absoluto, pleno e perene. O inefável é posto em cena.  

Há,então, uma abordagem da sexualidade humana no campo místico, desvelada pelos 

impasses que se impõem na experiência dos místicos e trazidos à cena metaforicamente no 

matrimônio espiritual  

O universo místico revela-se como um campo interessante de interlocução com a 

psicanálise, uma vez que, ele expressa, por meio de um manejo sofisticado, as experiências 

humanas, em seus desencontros, em suas aflições, em seus amores e em suas tentativas de 

buscar caminhos para os percalços da existência. Por vezes, as expressões místicas assumem 

coloridos mais fortes, como as místicas estigmatizadas, outras vezes, são mais sutis, como São 

João da Cruz que estetizou ao máximo sua experiência humana, por meio da poesia. Ele elevou 

ao cimo a proposta de união mística e, praticamente, encerrou um período de forte presença da 

teologia mística do cristianismo.  

No século XVI, São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, companheiros de ideal na 

proposta de reforma da ordem carmelita, elaboraram formulações sobre o desposório e o 

matrimônio espiritual, tornando-se um referencial dentro da teologia mística. A familiaridade, 

o amor, o desejo em seus graus mais intensos emergiu na escrita de ambos os místicos, a partir 

de suas experiências místicas, por vezes, muito próximas. Elementos também presentes na vida 

cotidiana das pessoas. 

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, 

assumem, ao mesmo tempo, uma promessa de um porvir. A gênese e inspiração poética de São 

João da Cruz apresentam duas dimensões, em momentos 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, após sua saída do cárcere; de outro, encontra-se a criação 

espontânea, propriamente, 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. 
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Momento de criação inaugurado na prisão. 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.  

A escrita de São João da Cruz revelou um vigor que contrasta claramente com a 

opacidade que imprimiu a sua biografia, engendrando uma história pessoal na qual o místico 

sobrepõe-se ao homem comum. Neste sentido, a sua criação poética fez ressoar o impossível 

de dizer sobre sua própria existência. É na fronteira situada entre o místico e o poeta que, São 

João da Cruz ressignifica sua vida, inscrevendo-a, para sempre, no cimo da literatura espanhola 

e da mística. 

Pierre Hadot em Exercícios espirituais fez uma distinção entre o método teológico 

negativo como sendo de ordem racional e, a experiência unitiva como sendo de caráter 

transracional, assim, ele afirmou: “essa apreensão obscura do indizível nos permite dizer que 

há um indizível e falar dele de forma negativa; mas, ao mesmo tempo, ela nos proíbe de falar 

de outro modo que não a forma negativa” (PIERRE HADOT, 2014, p.227). A acumulação de 

negações não proporciona a experiência, a não ser como um provocador na alma de um vazio 

que predispõe a mesma, revelando, ao final, a derrota de toda descrição possível do indizível. 

Ele conclui afirmando que: “diante do enigma da existência, a linguagem atinge seus limites 

insuperáveis” (2014, pp.227-228). Em parte, pode-se concordar com Pierre Hadot, no entanto, 

com modéstia, pode-se dizer que em toda atividade linguageira um resto precioso subjaz, qual 

seja, sua sonoridade. Tal como a bricolagem, atividade leiga de um pretenso artesão, pode-se 

apostar na possibilidade do sujeito recriar, a partir dos restos desse indizível, relançando-o para 

um tempo futuro e, articulando um presente.  

A exterioridade que funda o sujeito humano é enigmática e indizível. É, a partir da 

voz, tomada como objeto que a abertura a uma significância se estabelece e pode assumir sua 

função de desejo, uma vez reconhecido sua origem, a partir da suposição de que há um desejo 

do Outro, inapreensível e, ao mesmo tempo, inebriante. Trata-se de uma transmissão da marca 

que uma vez assumida, ressignifica um a um, pela via de uma interpretação originalíssima e 

particularizada. Tal engenho rompe com a tradição pela via da invenção sempre renovada que 

desdobrar-se-á, por sua vez, em tradição. A voz é o objeto impensável, por excelência, mas por 

isso mesmo pode ser tomado em sua função, como móbil criador.  

Abordar a questão da sonoridade, também implica o silêncio, naquilo que ele 

presentifica sob forma de uma ausência esperançosa. O trecho do filme Silêncio traz essa 

dimensão fundamental da experiência humana. Martin Scorsese (2016, p.9) no prefácio do 
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livro, de mesmo nome, fez um depoimento tocante sobre a impressão que lhe causou o tema: 

“Silêncio é a história de um homem que aprende – tão dolorosamente – que o amor divino é 

mais misterioso do que imagina; que Ele deixa muito mais aos caminhos humanos do que 

percebemos; e que Ele está sempre presente...mesmo em seu silêncio”. As observações de 

Scorsese ressaltam as possibilidades de expressão estética e metafórica no enigmático presente 

na existência humana. 

De qualquer modo, é a acolhida ao mistério, ao não saber que, viabiliza um 

aplacamento da angústia e a utilização desse afeto como força motriz do fazer humano. É essa 

expressão humana, da dor de existir, e seus possíveis manejos que se buscou detalhar, nessa 

pesquisa. São João da Cruz, nesse sentido, foi a fonte de inspiração.  

Daquilo que não foi possível simplesmente falar, São João da Cruz declamou. O 

místico inaugurou sua escrita com o poema Cântico espiritual, foi a primeira coisa que escreveu 

e também a última a finalizar. Poema de amor místico, plenamente inspirado no Cântico dos 

cânticos que, por sua vez, conhecia de cor e lia de joelhos. Nos momentos finais de sua vida, o 

santo, doente no leito, pediu que lhe fosse lido o texto bíblico (SÃO JOÃO DA CRUZ, 1988, 

p.17).  

Mokichi, por sua vez, também não entreteve-se com o sofrimento do corpo, ele cantou, 

até o último suspiro, na aposta de um porvir.  
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