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O debate em torno da questão da feminilidade na psicanálise recebe uma 

contribuição importante de Lacan, à medida que este avança quando postula, para além 

do impasse da sexualidade feminina concebida por Freud a partir da ideia da inveja do 

penis, a existência de um gozo a mais. Suas ideias a este respeito encontram-se no 

Seminário XX, Mais Ainda no qual ele apresenta as formulas da sexuação e a partir 

delas propõe modalidades de gozo associadas às posições feminina e masculina, ao 

mesmo tempo, se refere ao gozo místico como uma face do gozo feminino.  Neste 

trabalho, procuramos compreender por qual razão Lacan utiliza-se da mística e da 

história de alguns místicos para falar do gozo feminino. Quais elementos da mística ele 

recolhe para falar do gozo feminino. 

Importa primeiramente entender como Lacan define a Mística. Ele começa pelo 

que a Mística não é “... Eu não emprego o termo mística como o empregava Péguy. A 

mística não é tudo o que não é a política... Para Lacan a mística é algo bem diferente: “É 

algo de sério, sobre o qual nos informam algumas pessoas, e mais frequentemente 

mulheres, ou bem gente dotada como São João da Cruz [...]” (p. 102). Charles Peguy, 

foi um poeta e ensaísta francês que viveu de 1873-1914 e foi influenciado pelo 

socialismo, catolicismo e também pelo misticismo; o misticismo era para ele um ideário 

de fraternidade e respeito mútuo que pautava sua visão no socialismo. Entretanto, seu 

contato com a prática político partidária dos movimentos socialistas mostrou-lhe uma 

realidade bem diferente. Daí a conhecida ideia, a ele atribuída, de que tudo começa no 

misticismo e termina na política 

O substantivo misticismo, de cunhagem mais recente, tem sua origem em um 

adjetivo antigo, “mystikos”, o qual remetia aos mistérios, sobretudo os eleusinos, que 

eram guardados em segredo e só transmitidos a novos iniciados. Tais mistérios 

referiam-se aos ritos de iniciação, ao culto das deusas agrícolas– deusa da vida, da 

agricultura e da fertilidade, significando também o regresso das plantas e da terra viva 

após o inverno. Era a Doutrina da vida universal que se encerrava no simbólico grão de 
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trigo de Eleusis, que deveria morrer e ser sepultado nas entranhas da terra para que 

pudesse renascer como planta à luz do dia depois de abrir caminho através da escuridão 

em que germinava (Gellman, 2005) 

Por sua vez, a palavra mistério se originou da raiz my (ou mu), da qual derivaram 

verbos gregos como myeô ( iniciar nos mistérios, sagrar, instruir) e myô ( fechar a boca 

ou os olhos, guardar silêncio). Dessa mesma raiz deriva o termo latino “mutus” (mudo) 

e deriva também o termo grego “mythos”, revelando uma associação entre silêncio e 

mito.  

O adjetivo mystikus passou a significar, posteriormente, o que era secreto ou 

misterioso, em sentido amplo. Num sentido específico descreve um fenômeno humano 

aparentemente muito comum em diversas culturas ao longo da História: a experiência 

direta do Divino e/ou de Deus à qual ela se refere (Houaiss & Villar, 2001). 

Dentro desse entendimento, a Mística comporta sempre uma vivência muito 

particular que é chamada geralmente, de experiência mística: o sentimento de 

transcender os limites do self (si mesmo) e estabelecer uma espécie de fusão com a 

divindade, com o universo, com o mundo natural ou simplesmente com algo mais vasto, 

além do próprio sujeito (Terêncio, 2007).  

William James (1997[1902]) classificou em quatro as características mais essenciais 

da vivência mística em suas diversas formas de manifestação: 

1) Inefabilidade: experiência com uma qualidade impossível de definir em 

palavras, de forma que ela nunca pode ser corretamente comunicada. Como a 

linguagem não é suficiente para dar conta da experiência, diz-se que apenas a 

vivência direta pode trazer seu entendimento. 

2) Qualidade noética: estados de conhecimento, revelações, iluminações, cheias de 

significância e importância, não resultantes de uma elaboração intelectual. 

3) Passividade: suposição de estar sendo conduzido por uma força superior, ficando 

temporariamente suspensos a vontade e o controle. 

4) Transitoriedade: momentos fugazes de curta duração após os quais a pessoa 

retorna a um estado de consciência normal. 

Prince & Savage (1993) e Owens (1993) destacam mais duas características 

importantes na definição de misticismo: a experiência de fusão do “eu” com algo mais 
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amplo e a experiência fusional, ou seja, uma sensação de júbilo e completude com 

qualidade mais intensa que qualquer outra experiência já vivida. Observa-se que o 

denominador comum presente nos místicos é a busca da “Vida Unitiva” que consiste na 

completa e definitiva absorção do sujeito no Absoluto.  

  No centro da experiência mística existe então, a busca de um ponto de gozo, de 

um encontro fusional que evoca a figura de completude, além disso, o êxtase místico 

permanece obscuro, não se pode falar dele. O testemunho dos místicos revela ser esse 

justamente o seu bem mais precioso. O mistério do gozo místico torna-se indizível, pois 

se apoia na falta de uma palavra que possa dizer tudo.  

Em uma passagem do Seminário XX Lacan diz:  “... Para Hadewijch em questão, é 

como para Santa Teresa - basta que vão olhar em Roma a estátua de Bernini para 

compreenderem logo que ela está gozando, não há dúvida. E do que é que ela goza? É 

claro que o testemunho essencial dos místicos é justamente o de dizer que eles o 

experimentam, mas não sabem nada dele” (Lacan, 1985, p.103).  

No século XII, um dos movimentos que se desenvolveu como alternativa de vida 

religiosa leiga, na região da Renania e dos Países Baixos foi o movimento Beguinal.  

Formadas por pequenas casas agrupadas, as comunidades beguinas constituíam-se com 

promessa (e não voto) de pobreza, obediência e castidade, inseridas num contexto social 

urbano. Solteiras, casadas ou viúvas, as mulheres nestas comunidades viviam do próprio 

trabalho: bordado, costura, tecelagem, ensinamento de crianças e serviços de damas 

idosas. Viviam alheias a toda e qualquer autoridade, livres, ativas e solidárias com um 

trabalho intelectual tão brilhante que causavam admiração e surpresa nos religiosos de 

sua época (Miranda, 2011). 

 O “movimento beguinal” está inserido num movimento de renovação da vida 

religiosa que se espalha por todos os países da Europa Ocidental a partir do século X. 

No século XII, esse fervor popular ganha intensidade constituindo-se numa multidão de 

homens e mulheres fervorosos tocados pelo clima de reforma, dentre os quais se 

destacam as beguinas e os begardos dos Países Baixos e das regiões Renanas (Miranda, 

op. cit.). 

Segundo Dunker (2012), o modelo dominante – as estratégias de identificação – 

acerca da experiência religiosa até então, constituíam-se de: um modelo representado 

pela imitação de Cristo, ou seja, a verdadeira vida foi a de Cristo, portanto, viver uma 
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vida que já foi vivida, tentar se aproximar dela usando-a como uma espécie de 

parâmetro; o segundo modelo apoiava-se na idéia de que existiam certas trajetórias de 

vida que se repetiam, que aconteciam mais de uma vez, devendo, assim, cada um 

encontrar qual seria a vida à qual foi destinado. 

Ainda segundo Dunker (op. cit.), as místicas inventaram uma coisa diferente 

radicalmente de tais modelos: “As místicas dizem que aconteceu com elas uma coisa 

totalmente inusitada, que a vida delas não é uma imitação de outra vida que já foi 

vivida, seja ela uma vida paralela seja ela a vida de Cristo; a vida delas é uma coisa 

nova que vale a pena ser contada pelo fato de ser uma coisa nova” (p.68). Ou seja, essas 

místicas criaram uma nova forma de existência que não estava referida ao universal.  

Eram mulheres que não queriam ir para o convento, não eram virgens e nem 

queriam permanecer virgens. Elas gostavam de escrever e se aventuravam a contar as 

suas vidas. Essas mulheres não eram bruxas, pois a bruxa falava outra língua, a bruxa 

era uma bárbara, uma pagã. Já a mística era uma mulher culta que não queria viver no 

convento nem na floresta.  Elas moravam na cidade, circulavam dentro da cidade, 

queriam a sua própria casa, sair e voltar para sua casa. Para tanto, inventaram a vida de 

pedinte, podendo sair e voltar para casa, escrever e fazer parte de uma comunidade. 

 Além da intensa vida espiritual e mística destaca-se a literatura espiritual que 

produziram. Eram relatos de epifanias, revelações, textos sem precedente para a época, 

originais, indicativos da genialidade e do caráter inovador dos mesmos bem como de 

sua forma de viver. 

Uma das místicas citadas por Lacan no Seminário XX é Hadewijch de 

Antuérpia, também chamada de Hadewijch de Brabante, poetisa do século XIII. Se 

aceita na atualidade que ela foi a “ grande senhora”, isto é, a líder religiosa de um grupo 

de beguinas. Pouco se sabe sobre sua vida. Há indícios que escreveu entre 1230 e 1250, 

mas não necessariamente só nesse período. 

Hadewijch foi a maior representante do chamado misticismo de amor em seu 

século. O misticismo do amor era um fenômeno exclusivamente feminino, em que a fiel 

tem experiências religiosas extasiantes e, por vezes, até violentas. Seu resultado é um 

amor místico intenso que resulta em efeitos psicossomáticos e visões. O amor descrito 

por ela é como um turbilhão apaixonante, arrolador, uma fúria, um fogo devorador, que 
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vindo de fora toma o ser até o êxtase deslumbrante: no abismo se consuma a relação 

amorosa com Deus. 

Seu foco principal foi a paixão de e por Cristo. Hadewijch evidencia em seus 

textos que o amor divino deve ser livre e orgulhoso, o qual cria autonomia e 

autoconsciência ao sujeito que o sente. Ela se movia sempre com uma liberdade 

desconcertante em um caminho ascendente sem ataduras e manejava as imagens e 

figuras bíblicas desde sua experiência sem interesse algum de parecer correta. Na 

passagem abaixo, atribuída a Hadewijch, evidencia-se um aspecto importante destacado 

por Lacan em relação ao gozo místico, ou seja, o indizível, a falta de uma palavra que 

possa dizer tudo. 

Para tudo o que é terreno se encontram palavras e se pode dizer em neozelandês, mas 

aqui não me servem o neozelandês e nem tão pouco as palavras. Apesar de conhecer 

a língua o mais a fundo possível não me serve para o que acabo de mencionar e não 

conheço meio de expressá-lo (HADELWIJCH, carta XVII, citada em CIRLOT, 

GARÍ, 2008, p.83). 

Lacan dedicará no Seminário XX, um olhar atento à conhecida escultura de 

Bernini – O Êxtase de Santa Tereza. Santa Tereza d’Avila, cristã e ortodoxa, foi 

considerada a maior mística do século XVI. Nasceu em Ávila, Espanha em 1515 e 

faleceu em 1582. Era de família originalmente judia e pertencia à casta dos novos 

cristãos. Depois de passar uma infância virtuosa e prazerosa, na adolescência, a despeito 

de seus pais que procuravam afastá-la de “más companhias”, Tereza dedicava-se 

unicamente ao que lhe dava prazer. Entregava-se exclusivamente a atender a sua 

sensualidade e vaidade. Transformou-se em uma adolescente tão bela e sedutora, que 

embora não tivesse interesse pelo casamento, arranjou um noivo e “quase” perdeu a 

virgindade aos 16 anos com seu primo.  Em função de suas vaidades, ela não conseguia 

servir a Jesus, como mandava sua consciência. Entretanto, buscava a iluminação que 

Deus lhe havia concedido e procurava ensinar a outros, as vantagens da oração, como 

meditar, de maneira que servissem a Ele no lugar dela. O maior sofrimento de Tereza 

era ver-se diante do todo misericordioso, como pecadora e mundana; era ver-se sendo 

vista por aquele a quem traía (Miranda, 2011). 

Entrou para o convento Carmelita da Encarnação aos 21 anos e, separada da 

família, tornou-se freira. Na juventude foi uma religiosa contemplativa, fase em que 
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seus orientadores espirituais acompanharam, em confessionários, seus êxtases, 

ocorridos quando do encontro da alma com Deus. Considerava a vida religiosa precária 

e desinteressante.  

É talvez a figura mais conhecida do misticismo católico por conta de seus 

escritos religiosos. Escreveu vários livros dentre os quais se destacam: o Livro da vida, 

sua biografia até os 52 anos, Caminho da perfeição, para educar suas próprias monjas, 

O livro das fundações, em que relata como estabeleceu os conventos e o Castelo 

interior ou moradas (1577[2005]). Neste último, utiliza a metáfora de uma exploração 

pelas moradas de um castelo a fim de descrever os períodos e estados pelos quais passa 

o místico em direção ao amor pleno de Deus e à união transformante. 

Diz-se que Tereza teve seu primeiro êxtase aos quarenta e três anos, após graves 

estados de adoecimento. A metáfora do castelo surgiu-lhe a partir da visão de um globo 

belíssimo de cristal, que Deus lhe mostrou, à maneira de um castelo com sete moradas. 

Como um castelo rodeado de muralhas, Tereza expressará o íntimo da vida humana, o 

lugar onde se dá o encontro com o Divino. Na sétima morada, a central, encontra-se o 

Rei dos céus, que com grandíssimo esplendor ilumina e embeleza todas aquelas 

habitações. 

Desde a primeira infância, a partir da leitura sobre a vida de santos e mártires, 

foi tomada pela vontade de um gozo ilimitado e infinito. Implorava, aos sete anos de 

idade, para ter o mesmo tipo de sofrimentos e de morte dos mártires. Ela queria gozar 

“dos grandes bens do céu”, interessando-lhe saber que os castigos assim como as 

recompensas podiam durar para sempre, “um para sempre, para sempre, para sempre”, 

que ela repetia com um gozo infinito, ou seja, demandando sempre mais [e  “ ... porque 

o amor, ele sim, demanda o amor, e não cessa de demandá-lo sempre mais ( encore) 

(LACAN, 1985, p.12)] 

Aos 52 anos, solicitada pelos seus confessores para escrever sobre seus êxtases, 

tenta dar conta de passar à Igreja o que foi o encontro da alma com Deus. No capítulo 

20 do Livro da vida ela escreve: 

queria saber explicar, com favor de Deus, a diferença que há entre união e 

arrebatamento ou elevação ou voo de espírito ou arroubo, pois é tudo uma coisa só. 

Digo que esses nomes diferentes são todos uma coisa só, que também se chama 

êxtase. O êxtase leva vantagem sobre a união que se dá no interior do ser, porque ele 
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se dá no interior e no exterior. Explique-o Senhor, como explicou o restante (Santa 

Tereza, 1977, p. 177). 

Nos arrebatamentos, a alma não anima o corpo que sente muito o calor natural faltar. 

Ele vai esfriando ainda que com enorme suavidade e deleite, não adianta resistir. [...] 

Já na união, como estamos em nossa terra, ainda que com sacrifício e força, pode – 

se sempre resistir [...] Nos arrebatamentos sem o pensamento prevenir, vem um 

ímpeto tão acelerado e forte que você vê e sente levantar-se essa águia poderosa que 

lhe colhe com suas asas (ibidem, p.168) 

Nessa passagem, ela faz a distinção entre o gozo da união desejada e efêmera 

(gozo fálico) “estamos em nossa terra”, e o arrebatamento, gozo indizível, não-todo 

fálico, no qual o corpo se eleva e contra o qual não adianta tentar resistir. (Consta na 

história dela que quando queria resistir aos êxtases, parecia que algo impossível de 

dominar lhe advinha: “debaixo de meus pés levantavam-se forças tão grandes que não 

sabia a que compará-las. Todo meu corpo era suspenso de tal maneira que eu não podia 

mais tocar a terra” (Santa  Tereza,2010, p.179). 

Ainda sobre a experiência de arrebatamento, ela quer se assegurar de que o 

Outro ao qual ela se entrega, consentindo em se dar em pleno abandono, e a quem ela 

dedica sua adoração é o Bom Deus e não o Demônio. Nas palavras de Santa Tereza:  

Não me parece outra coisa senão um morrer quase totalmente a todas as 

coisas do mundo e ficar gozando em Deus. Não conheço outros termos para 

expressá-lo. Não sabe então a alma o que fazer: se fala, se fica em silêncio, 

se ri, se chora. É um glorioso desatino, uma celestial loucura na qual se 

aprende a verdadeira sabedoria. Para a alma é uma maneira deliciosa de 

gozar. (Santa Tereza, 1977)  

Segundo Valas (2001), “As mulheres místicas mostram a existência de um gozo 

de Deus, que elas querem servir sem esperar a menor recompensa. Elas dão assim à 

existência de Deus uma outra consistência, questionando o estatuto do Deus da 

tradição” (p. 89). Acrescenta que foi um erro da Inquisição interpretar tal gozo 

“místico” em termos de gozo fálico, dando-lhe assim, uma significação sexual 

(demoníaca), `a qual ele é estranho. 
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Um dos pontos fundamentais destacado por Lacan é que o gozo místico e o gozo 

feminino têm uma mesma característica: experimenta-se sem sabê-lo “... são da ordem 

do indizível porque se apoiam em um Nome-Divino, o Deus-pai, o pai da horda 

primeva, que escapa às regras da linguagem. Todas as palavras se definem por outras 

palavras até o ponto limite do indizível onde colocamos Deus, que responde pelo 

impossível, pela vacância que existe em todas as palavras. O mistério do gozo místico 

torna-se indizível porque se apoia sobre a falta de uma palavra que possa dizer tudo. O 

depoimento dos místicos afirma isso” (Miranda,  2011,  p.275). Nas palavras de Lacan:  

 

 Há um gozo dela, desse ela que não existe e não significa nada. Há um gozo 

dela sobre o qual talvez ela mesma não saiba nada a não ser que o 

experimenta - isso ela sabe. Ela sabe disso, certamente, quando isso 

acontece. Isso não acontece a elas todas (Lacan, 1972-1973, p.100). 

Lacan acrescenta que o que as místicas ensinam é que elas gozam do Outro sem 

representação, gozam de Deus para além da imagem (Lacan, 1975-1976, p.62). Há tanto 

no gozo feminino quanto no gozo místico, um desespero, uma ausência irremediável 

que permanece fora do simbólico. O amor ao homem único divinizado de uma mulher 

assim como o amor de um místico a Deus tem a justa medida dessa aflição extrema. 

 Quando um sujeito ocupa a posição feminina e experimenta o gozo do Outro, 

parece vivenciar uma espécie de loucura. Há relatos de experiências, tais como, sentir-

se estranha, sem ancora, solta no ar com a vontade em suspenso, sendo conduzida, 

transportada, arrebatada, ultrapassando o sujeito em momentos de êxtase, gozo. Tais 

relatos sugerem um sujeito perdido no Outro, pura alteridade, condição que impôs a 

 Lacan a referência aos místicos. Ele associa o gozo místico ao gozo Outro que 

sexual, gozo suplementar próprio à posição feminina enquanto não toda regulada pela 

função fálica.  

 Assim, a posição feminina é um efeito possível, entre outros, da sexuação dos 

sujeitos homens e mulheres. Na impossibilidade de ser A mulher, resta ser uma mulher, 

uma a uma. 
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