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O SUPEREU NA LEI MOSAICA: RESENHA DO FILME BATA ANTES DE 

ENTRAR 

Pedro Brocco1 

RESUMO 

A presente resenha procura apresentar o articular o filme Bata antes de entrar 

(KnockKnock), lançado em 2015, com formulações da psicanálise acerca do 

supereu e da relação entre psicanálise e religião, sobretudo às formulações de 

Freud sobre o monoteísmo judaico. Neste sentido, o filme abre-se para 

interpretações que o ligam à noção de supereu que subjaz à Lei mosaica e às 

formulações de Lacan sobre a ética da psicanálise.  
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É a Lei a Coisa? De modo algum. Mas eu não conheci a Coisa senão pela 
Lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a Lei não dissesse – Não 
cobiçarás. Foi a Coisa, portanto, que, aproveitando-se da ocasião, que lhe 
foi dada pelo mandamento, excitou em mim todas as concupiscências; 
porque sem a Lei a Coisa estava morta. Quando eu estava sem a Lei, eu 
vivia; mas, sobrevindo o mandamento, a Coisa recobrou vida, e eu morri. 
Assim o mandamento que me devia dar a vida, conduziu-me à morte. 
Porque a Coisa, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me, e 
por ele fez-me desejo de morte. (Jacques Lacan, O Seminário 7, AÉtica da 
Psicanálise) 
 
Portanto, as palavras do Apóstolo: A letra mata, mas o Espírito comunica a 
vida não devem ser entendidas apenas no sentido literal, mas também e 
principalmente naquele outro expresso de um modo claro na sentença: Eu 
não teria conhecido a concupiscência, se a Lei não tivesse dito: Não 
cobiçarás [...] quando não há a intervenção do Espírito Santo, inspirando, 
em lugar da má cobiça, a boa cobiça, ou seja, a caridade que ele difunde 
em nosso coração, a mesma Lei, embora boa, aumenta o mau desejo pela 
proibição. (Santo Agostinho, O espírito e a letra, cap. IV, “A doutrina da Lei 
é letra que mata”) 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem origem na fala de título homônimo apresentada na XII 

Jornada da Formação Básica do Corpo Freudiano, seção Rio de Janeiro,de modo 

que a apreensão da construção do sentido do tema se deu da fala à escrita. O 

objetivo central foi o de pôr em evidência o conceito psicanalítico de supereu (ou 

superego, nas traduções mais antigas de Freud, em especial aquelas oriundas da 

tradução inglesa, que traduz Über-Ich por super-ego), o direito e, em sentido mais 

amplo, a Lei. Tomei por paradigma a Lei mosaica que aparece em Deuteronômio, 

capítulo 5. Ali tem-se o desfile dos famigerados mandamentos da tradição judaica, 

cuja irradiação marca profundamente a nossa cultura. 

Lacan trabalha com o tema ao fazer um movimento, em 23 de dezembro de 

1959, que passa pela Crítica da razão prática; por A Filosofia na alcova; pelos Dez 

Mandamentos; e, por fim, deságua na Epístola aos Romanos. Seria este o percurso 

que leva ao Espírito que comunica a vida, de Agostinho?  

O “fazer sintoma”, como sintoma de defesa, mantendo-se afastado de das Ding 

na medida em que já não lhe pode suportar o extremo bem quanto mais se situar em 

relação ao mau objeto: das Ding, um mau objeto? O fato é que seguindo o caminho 

a partir do qual a ética kantiana aparece relacionada ao princípio de prazer e seu 

correlato dialético, o princípio de realidade, Lacan poderá formular enfim sua 

urdidura entre Kant e Sade, pois em Sade está em jogo um funcionamento que Kant 

já reconhecera, aquele segundo o qual um correlato sentimental da lei moral seria a 

própria dor. “O extremo do prazer, na medida em que consiste em forçar o acesso à 

Coisa, nós não podemos suportá-lo” (Lacan, 2008, p. 100). Coisa fascinante essa, 

na medida em que força a ética kantiana para fora de seus templos assépticos. De 

forma muito grosseira, depois desse caminho, traçado por Lacan, não é digno de 

espanto que ele volte para os Dez Mandamentos: pois a lei moral se encarna em 

certo número deles. 

Ora, mas que interessante é o fato de Lacan marcar que a estrutura da fala de 

Deus, preparando, aos poucos, os mandamentos, aproxima-se sobremaneira da 

língua inglesa: “Devo deixar de lado as imensas questões que são colocadas pela 

promulgação desses dez mandamentos por algo que se anuncia como – Sou o que 
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sou. Convém, com efeito, não solicitar o texto no sentido de uma metafísica grega 

traduzindo aquele que é2, ou até mesmo aquele que sou. I amthat I am, a tradução 

inglesa, é mais próxima, no dizer dos hebraístas, do que significa a articulação do 

versículo. Talvez eu me engane, mas, não conhecendo o hebraico e esperando o 

que poderia ser-me trazido como complemento de informação, refiro-me às 

melhores autoridades e creio-as sem equívoco” (Lacan, 2008, p. 101). Algo que 

aponta para a articulação, justamente, sobre o funcionamento dessa Lei numa obra 

audiovisual fruída pelas massas, por todos que fazem parte dessa indústria da 

fantasia, com origem nos United StatesofAmerica. Mas se o hebraico fala bem inglês 

e instaura um funcionamento psíquico amparado nessa Lei, que tem como essência 

o amor de Iahweh (Dt, 5, 32), e certamente, também, um temor de Iahweh, como 

nos situarmos com relação ao olhar daquilo que destitui esse Deus, esse Outro, 

reconhecendo-o ali numa falta ou, se bem quiserem, num furo? Eli, Eli, 

lamásabáctchâni3. Um assassinato, sem dúvidas, no reconhecimento da falta, da 

ausência e do nada. Mas também, por parte do filho, um fazer-se sacrificar, 

transformando a segunda eleição, que escolhera entre o povo eleito, os judeus, o 

redentor da humanidade, filho de Deus, no esvaziamento de todo conteúdo judeu. 

Isso que vai depois reconhecer Paulo na Epístola aos Gálatas como essência do 

cristianismo: não há grego nem judeu, não há escravo nem livre, não há homem 

nem mulher (Gl 3, 28). Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, 

então sim, realmente a justiça viria da Lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do 

pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que 

creem (Gl 3, 21-22). Essa comunicação da vida, de que também nos fala Agostinho, 

não seria a comunicação pela fala ouvida aos borbotões por aí? E onde se apoia 

essa fala senão nela mesma, em seu próprio mecanismo, além de em ouvidos 

caridosos? E esse filho se fez sacrifício para ocupar o lugar das ovelhinhas 

                                              
 

2 Na edição consultada por mim, a tradução está no sentido da metafísica grega: Eu sou aquele que é 
(Ex, 3, 14). Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2012, p. 106. 
3 Não importando a forma correta de pôr essa formulação no papel, que traduziria “Deus, Deus, por 
que me abandonaste?”, o Deus aqui como Pai, o fato é que o radical saba/sabá, de sabátchani, 
aparece, talvez, formando a via do termo remetendo ao sabbath, ou shabat, “essa suspensão, esse 
vazio, introduz seguramente na vida humana o sinal de um furo, de um para além em relação a 
qualquer lei de utilidade. Parece-me haver por aí a conexão mais próxima em cuja pista estamos aqui 
caminhando” (Lacan, 2008, p. 101).  
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sacrificadas diuturnamente, cujas vísceras e adiposidades viravam fumaça no 

templo, enquanto as carnes boas viravam banquetes obscenos nos quais 

regalavam-se os sacerdotes, os doutores da Lei4? O filho se colocar como sacrifício, 

reconhecendo, de alguma forma, a impotência do pai, liga-se também ao episódio 

do sacrifício de Abraão, de seu filho Isaac, em Gênesis, 22. Sobre esse episódio, 

Lacan falará em seu Nomes-do-Pai, sobre a metáfora paterna e a ligadura, na 

tradição judaica: Akedah. Sobre isto, fala também Gisálio Cerqueira Filho: “A cena 

fundamental está remetida a Abraão e à ordem divina de sacrificar o filho Isaac. 

Abraão amarra, ata, seu filho Isaac (alligare em latim) no altar do sacrifício a fim de 

degolá-lo. Sensibilizado pela submissão de Abraão, Jeová dispensa-o de consumar 

tal homicídio e um carneiro acaba por tomar o lugar da vítima (Gênesis, 22). Isaac é, 

assim, sucessivamente ligado e desligado por seu pai” (Cerqueira Filho, 2002, p. 

57).  

É preciso, antes de mais nada, auscultarmos os limites dessa Lei, como ela se 

faz e incide em nossa cultura e em nosso tempo, ainda. 

Inicialmente, portanto, coube-me examinar e aquilatar os limites do que poderia 

ser chamado de corpus mosaico de leis. Se os Dez Mandamentos são inscritos na 

cultura por intermédio do Dedo de Deus, dadivoso por nos tornar recebedores e 

sabedores de Sua vontade, a verdade é que a tradição judaica, em suas várias 

ramificações, carrega consigo formações mandamentais de extensão não 

irrelevante, como a Torá, que conta com 613 mandamentos. O batel da Torá fora 

então conduzido pelos Doutores da Lei, grandes Mestres dos ensinamentos de Deus 

inscritos nos mandamentos. Esses Doutores são realmente parte de uma casta 

especial, específica. Sua nomenclatura deriva do grego φαρισαιοϛ, que dará origem 

ao termo fariseu, designando “o separado”, ou apartado. Partes escolhidas a dedo 

quando do parto dos mandamentos divinos dadivosos, seria verdadeiramente um 

                                              
 

4 Cf. Aslan, Reza. Zelota: a vida e a época de Jesus de Nazaré. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 32: 
“Um assistente coleta o sangue em uma tigela para espargir sobre os quatro cantos cornudos do 
altar, enquanto o sacerdote cuidadosamente estripa e desmembra a carcaça. A pele do animal é para 
ele; ela alcançará um bom preço no mercado. As entranhas e o tecido adiposo são arrancados do 
cadáver, levados por uma rampa para o altar e colocados diretamente sobre o fogo eterno. A carne 
do animal é cuidadosamente retirada e colocada de lado para os sacerdotes se banquetearem após a 
cerimônia”. 
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ato insolente chamá-los de “porteiros da lei”, como fizera, ou dera a entender, certa 

feita, um escritor tcheco. No entanto, este lembrete serve para nos fazer sempre 

checar a homologação dessa tradição em relação à lei e seus doutores em nossa 

cultura, dita contemporânea. 

BATER ANTES DE ENTRAR 

Entendi por bem articular o tema com um filme lançado recentemente sobre as 

telas de cinema: trata-se da película de Eli Roth, Bata antes de entrar, de 2015. No 

filme, Keanu Reeves interpreta Evan Webber, um arquiteto de relativo sucesso, bom 

pai de uma família banal em algum subúrbio de alguma cidade nos Estados Unidos. 

Sua esposa e filhos resolvem passar uns dias em algum balneário banal, deixando-o 

livre para projetar os artifícios que o engenho humano produz diferentemente de 

outros bichos, como as aranhas e as abelhas (a frase de Marx nunca é inoportuna, a 

de que o homem, diferentemente das abelhas, idealiza a obra antes de lhe pôr as 

mãos, de concretizá-la: “Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, 

e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que 

distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção 

antes de transformá-la em realidade”). Pois bem: este sujeito será assaltado em uma 

noite chuvosa por duas mulheres, aeromoças perdidas em meio à torrente, vindas, 

portanto, do céu, ou caídas em meio aos pingos, como um maná. Uma delas atende 

pelo nome de Genesis, como se não bastasse. 

Essas mulheres tentarão seduzir Evan, falando-lhe sobre fazer sexo off 
limits, sem regras, sem limites, o que dará o contorno de seu fruto proibido. 
E quando conseguem o feito, se consuma a tortura que se insinua, na 
segunda parte do filme, quando este vira um thriller de terror psicológico e 
Evan passa a ser por elas torturado, e seu santuário conjugal, maculado. 
Até o momento em que o enterrarão, deixando apenas sua cabeça fora da 
terra, e lhe mostrarão um vídeo gravado no celular mostrando para ele 
mesmo sua transgressão, a cena de sexo fora dos limites. Essa, enfim, é a 
morte prometida, não a morte física. Mas seriam essas mulheres reais ou, 
apenas, um mecanismo psíquico de Evan, de seu próprio funcionamento e 
posição no mundo? No seguinte diálogo, tirado do filme, podemos perceber 
esse entrelaçamento da morte com a transgressão da Lei: 



Pedro Brocco 
 

 Psicanálise & Barroco em revista | v.14, n. 02 | dez. de 2016 303 

Evan Webber: Death? Death? You're gonna kill me? You're gonna fucking 
kill me? Why? WHY? Because I fucked you? You fucked me! You fucked 
ME! You came to MY house! You came to ME! I got you a car, I brought you 
your clothes, you took a fuckin' BUBBLE BATH! You wanted it! You wanted 
it! You came on to me! What was I supposed to do? You sucked my cock, 
you both fucking sucked my cock! It was FREE PIZZA! Free fuckin' pizza! It 
just shows up at my fuckin' door! What am I supposed to do? "We're flight 
attendants. Come on, fuck us! No one will know. Come on, fuck us!" Oh, 
twosomes, threesomes. It doesn't matter! Starfish! Husbands! You don't give 
a fuck, you'll just fuck anything, you'll just fuck anything! Well, you lied to me, 
I tried to help you! I let you in, I was a good guy, I'm a good father! And you 
just fucking fucked me! What? Now, you're gonna kill me? You're gonna kill 
me? Why? Why? 'Cause you fucked me? What the fuck-FUCK-FUCK, this is 
fucking insane! 

E, também, no mesmo momento, um diálogo entre as duas mulheres, Genesis 

e Bel, colocando em cena duas coisas importantes: o jogo infantil muito 

característico da América do Norte: o knockknock, título inglês do filme, e a trapaça 

(o cheating, que também tem som de shitting) e o chiste com o nome do 

personagem: 

Genesis: Knock, knock.  
Bel: Who's there?  
Genesis: Cheating Evan.  
Bel: Cheating Evan who?  
Genesis: Cheating Evantually gets you killed.  

Essas mulheres, seriam mulheres de um outro, ou de um Outro? 

Coincidentemente, uma das atrizes é esposa, na “vida real”, do diretor do filme, Eli 

(Roth). Essa relação que coloca o sujeito diante da mulher do próximo evoca mesmo 

o mandamento: Não cobiçarás a mulher do próximo. Não cobiçarás sua casa, nem 

seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, 

nem nada do que lhe pertence. Lacan dirá que essa lei, sempre viva no coração dos 

homens que a violam a cada dia, “deve certamente ter alguma relação com aquilo 

que é aqui nosso objeto, ou seja, das Ding”. E acrescenta: “das Dingcomo o próprio 

correlato da lei da fala em sua mais primitiva origem, nesse sentido que esse das 

Ding estava já no início, que é a primeira coisa que pôde separar-se de tudo o que o 

sujeito começou a nomear e a articular, que a própria cobiça em questão se dirige, 

não a uma coisa qualquer que eu deseje, mas a uma coisa na medida em que é a 

Coisa de meu próximo” (Lacan, 2008, p. 103). 

Neste sentido, Eugène Enriquez reconhece: “O vínculo social se apresenta, em 

princípio, como um vínculo trágico: ele nos faz compreender que os outros existem, 

não como objetos possíveis de nossa satisfação, mas como sujeitos de seus 

http://www.imdb.com/name/nm4448022/?ref_=tt_trv_qu
http://www.imdb.com/name/nm1869101/?ref_=tt_trv_qu
http://www.imdb.com/name/nm4448022/?ref_=tt_trv_qu
http://www.imdb.com/name/nm1869101/?ref_=tt_trv_qu
http://www.imdb.com/name/nm4448022/?ref_=tt_trv_qu
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desejos, em outras palavras, como tão suscetíveis de nos rejeitar quanto de nos 

amar, de manifestarem vontades contraditórias às nossas, de representarem perigos 

permanentes não apenas para nosso narcisismo, como também para nossa simples 

sobrevivência, e de serem, para nós, apesar de tudo isso, tão indispensáveis quanto 

o ar que respiramos. O semelhante, o irmão, é um adversário em potencial, às vezes 

até mesmo um inimigo cruel. [...] O outro é sempre um traidor, o Iago de Otelo, que 

pode nos destilar seu veneno de maneira lenta e segura, mas é também Pílades, o 

amigo fiel, finalmente encontrado. Mas se o outro, ao mesmo tempo, nos ama e nos 

detesta, se ele é nosso semelhante (sempre sob a imagem da diferença), isto 

significa que nós mesmos nos amamos e nos detestamos” (Enriquez, 1990, p. 158). 

Mas então como entrar numa relação temperada com esse próximo, além dos 

limites da lei? Seria através do deslocamento do funcionamento psíquico calcado no 

supereupara aquele do ideal do eu? O que se consuma não é a morte desse olhar 

do Outro vigilante da Lei, instaurando uma nova maneira de lidar com o furo, a falta 

no Outro? Paulo busca marcar o tempo todo o vazio sem sentido de uma vida vivida 

segundo a Lei: Eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos 

servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar: ele é obrigado a 

observar toda a Lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na Lei; caístes 

fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos, no Espírito, a esperança da justiça, que 

vem da fé. Pois, em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, 

mas apenas a fé agindo pela caridade (Gl 5, 2-7).  

Um funcionamento mediado pela fé, pela caridade, ou ação pela fé caridosa 

(mediante ouvidos caridosos), artífice do verdadeiro parto humanizado, na medida 

daquilo que nos torna humanos; a comunidade que vem fazer a comunicação da 

vida, seria capaz, como foi já, de transformar a Lei mosaica em vivos mosaicos que 

contam a vida de um simples camponês nazareno? Comunicar a vida é fazê-la (em) 

comum.  
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   Catedral no interior do Espírito Santo: posição do Pai e ideal do eu. Arquivo pessoal. 
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THE OVERHEAD IN THE MOSAIC LAW: REVIEW OF THE FILM BATA 

BEFORE ENTERING (2015) 

ABSTRACT 

This review seeks to present and articulate the movie Knock Knock (2015) with 

psychoanalytic formulations about the superego and the relationship between 

psychoanalysis and religion, especially of the formulations of Freud's Jewish 

monotheism. In this sense, the film opens to interpretations that connect the notion of 

superego that underlies the Mosaic Law and the formulations of Lacan on the ethics 

of psychoanalysis. 

KEYWORDS: Superego. Mosaic Law. Ethics of Psychoanalysis.  
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LE SURMOI LA MOSAIQUE DROIT : CRITIQUE DU FIILM FRAPPER 

AVANT D'ENTRET (2015) 

RÉSUMÉ 

Cette critique vise à présenter le film Knock Knock (2015) avec des 

formulations psychanalytiques sur le surmoi et la relation entre la psychanalyse et la 

religion, en particulier pour les formulations du monothéisme juif de Freud. En ce 

sens, le film ouvre à des interprétations qui relient la notion de surmoi qui sous-tend 

la loi mosaïque et les formulations de Lacan sur l'éthique de la psychanalyse. 

MOTS-CLÉS : Surmoi. Loi Mosaïque. L'Éthique de la Psychanalyse.  
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