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Palavra de abertura para Antígona 

Taciana de Melo Mafra 

 

Foi muito trabalho que nos trouxe até aqui, neste ponto de um projeto apaixonado. 

Trabalho tecido com muito envolvimento e satisfação por parte dos  membros do Traço-

Maceió, que diante da compilação de sua produção nas atividades institucionais, especialmente em 

seus grupos de estudos, viram construído um material disposto para uma interlocução  ampliada. E 

nada mais oportuno para efetivar esta interlocução do que o registro da escrita.  

Encheu-nos de entusiasmo a idéia de uma publicação que pudesse abarcar o conjunto dessa 

produção, fazendo inscrever-se a contundência das palavras para os analistas. 

E aqui, desejo de pronto dar um acento grave ao nosso agradecimento a tantos que nos 

apoiaram na realização do projeto que daí se constituiu. Encontrar neste caminho os que se empenham 

no investimento da cultura e da ciência foi uma das gratas revelações ao longo da trajetória desse 

projeto editorial. E não posso deixar de citar um a um estes amigos de Antígona. 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretarias de Comunicação Social e de Saúde do Governo do 

Estado de Alagoas, Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Pacheco, Colégio Maria Montessori, Empresa de 

Transportes Urbanos Massayó, Cidade de Maceió e Piedade, Livraria Nobel, Pró És Colha, Vitória 

Vídeo, Agetur Turismo, Maceió Bebidas, Tantã, e ainda a nossa retribuição à atenção  especial de 

Daniel Bernardes e Antônio Vilela. 

Resta ainda sublinhar nossa homenagem à participação de Jeanine Toledo e seu belíssimo 

trabalho, que iluminou com seu olhar para Antígona a feição que demos a ela. Com a imagem da 

pintura desta artista ficou para nós norteado o tom da moldura que escolhemos para apresentá-la em 

nosso projeto gráfico. 

A todos esses, nosso agradecimento pelo apoio,  sem o qual a alegria de ver hoje cumprido 

nosso projeto não seria possível. 

Convocada a esta fala, fiquei pensando quais poderiam ser as minhas palavras na abertura 

desta comemoração. 

O verbo COMEMORAR  vem do latim commemorare,  vale dizer: trazer à memória, 

recordar, relembrar. 

Desta forma, encontrei o fio da meada. 

Nada mais oportuno do que relembrar, aqui, histórias importantes, com apropriada brevidade. 

Antes de tudo, o nome: Antígona. 

Encontramo-lo a princípio na mitologia, para em seguida vê-lo retornar na aura esplêndida da 

grande arte do teatro grego,  onde se situa a  tragédia sofocliana. 

 A Antiguidade nos legou 7 tragédias completas dentre as 123 peças escritas por Sófocles ao 

longo de trinta e alguns anos de uma prodigiosa atividade literária.  
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 De sua Tragédia, a parte conhecida como a trilogia tebana é composta por Édipo Rei, Édipo 

em Colono e Antígona, embora esteja posta topologicamente como derradeira na diacronia do enredo, 

foi escrita antes de Édipo em Colono, obra que Sófocles concluiu pouco antes de sua morte. 

 Esses escritos estão a uma distância de 24 séculos dos atuais registros do legado humano. 

Sófocles viveu entre 496 a 406 a.C., e diante disto tomamos uma lição grave e curiosa: a de que certos 

textos perenizam-se pelo teor de sua letra e alguns rejuvenescem com o passar do tempo, o que é 

efetivamente o caso do texto sofocliano. 

 Sobre Édipo Rei talvez não seja impertinente afirmar que, embora o estrato dela emanado 

represente a eminência de um dos pilares da cultura universal, coube a Freud impregnar com tônico 

embalsamador o que difunde esse rejuvenescimento. 

 Nenhum dos personagens da trilogia tebana fez-se conhecer tanto quanto Édipo.  

Como desconhecer nos tempos modernos as metáforas que se desdobram desse mito, fazendo 

com que, muito raro, encontremos quem diga não haver jamais ouvido  falar em Édipo?  

O nome de Édipo  tem seu eco reverberado pelo estrondo propagado por Freud no começo do 

século passado. As razões que levam o pai da psicanálise a nomear o complexo circuito da 

subjetividade humana, por ele forjada, de Édipo – no tão difundido e pouco entendido Complexo de 

Édipo –, ancoram antes de tudo no elemento do desconhecimento, que leva este personagem a rodar 

em círculos, constituindo na ignorância o vaticínio do oráculo consultado por seus pais antes de sua 

existência de vivente, mas certamente existente na história, na anterioridade que o precede. 

Parricídio e incesto são os horrores com os quais Édipo terá de se ver, e por isso mesmo é que 

furará os olhos.  

De dentro de uma malha perfeitamente articulada, Édipo cumpre o terrível destino: mata seu 

pai e desposa a mãe como prêmio da prodigiosa decifração do segredo da esfinge, suspendendo a peste 

nefasta que dizima os tebanos como castigo dos deuses. 

Rei morto, rei posto. E com todas as honrarias concedidas a um bem-sucedido herói. 

Daí a um bom tempo as coisas parecem bem instaladas, com os tebanos orgulhosos de seu 

soberano que, tão ordeiro e fiel aos costumes e aos deuses, assim como contínuo revelador das 

virtudes gregas, segue cumprindo seus direitos e deveres segundo as leis dos deuses e dos homens. 

No entanto, com tudo isto estava lá, nosso rei tebano ao mesmo tempo que urdia seu reinado 

do alto de magnânima dignidade acometido dos assombrosos crimes no terreno do que os gregos 

chamavam sua Até. 

Édipo diante da cifra do adivinho Tirésias, de que da nova peste Tebas só se livrará descoberto 

o assassino de Laio, irá com pujança investigar até o fim o crime do qual era ele mesmo o autor em 

absoluto desconhecimento. 

Mas após reconhecer-se acometido da autoria do crime num encarrilhado que vai se impondo 

pouco a pouco a seus olhos em seu inquérito, Édipo passará toda a restante existência defendendo-se 



 3 

da culpa; não cometera o parricídio e o incesto em sua consciência, mas era prisioneiro na teia 

horrenda das culpas de sua ancestralidade. 

Havia decretado morte para o assassino de Laio, mas descoberto ele próprio o destinatário de 

sua ordenação, lamenta não poder acabar com a vida pela total impossibilidade de, morto, confrontar-

se como pai levado ao Hades por seu próprio punho e com a mãe, Jocasta, que se enforca diante da 

tragédia desvelada.   

Odiará para sempre os filhos que o condenam ao exílio, enxotando-o de seu reino, de forma 

que do trono sobrevém a penúria. 

Pobre Édipo, caminhará exaustivamente, de pés inchados como era o significado de seu nome, 

por ter sido encontrado pendurado pelos pés  após seu nascimento, mas muitíssimo bem acompanhado, 

guiado nas trevas pelo olhar preciso de Antígona. 

Em Édipo em Colono o rei expurgado de seu reino por Creonte e seus próprios filhos Polinices 

e Etéocles, segue em um exílio doloroso. Estes infelizes mover-se-ão nesta parte da trilogia, atônitos e 

suspensos pelas consequências das revelações que o inquérito de que Édipo fez questão, enquanto rei, 

lhes imputou. 

Édipo irá encontrar num outro reino, que é o de Atenas, a acolhida calorosa de Teseu, seu rei, 

que com ele se compromete identificado ao desígnio compartilhado do parricídio em total 

desconhecimento. Será prodigiosa a terra que possuir a sepultura de Édipo. É isso que irão revelar os 

oráculos, enquanto Édipo segue tenaz as andanças de seu exílio junto da filha inarredável, Antígona. 

Creonte tenta em vão trazer Édipo de volta às terras tebanas, para com isso obter as venturas 

preditas. Mas, já comunicado por Ismênia do oráculo, Édipo recusa-se a retornar a Tebas. Comunica a 

Teseu o renovado vaticínio e, desta maneira, obtém do rei ateniense os cuidados para que ali 

permaneça. 

A ira de Édipo para com os filhos e a gratidão às filhas faz-se reconhecer em toda a peça e o 

ódio dos filhos constitui uma maldição do pai a estes, que é a de se matarem mutuamente na disputa 

pelo poder. 

Deste ponto se monta a terceira parte da trilogia, “ Antígona”, que principia com um diálogo 

das irmãs sobre um edito há pouco proclamado no reino, por Creonte. Este decreto difunde uma ordem 

contundente proibindo dar-se sepultura a um dos irmãos, Polinices, acusado de traição a Tebas, após 

haver tombado morto, junto ao irmão, como fora posto pelas palavras malditas do pai.  

Este longo circunlóquio pode parecer digressão, mas circunscrita entre as breves e importantes 

recordações que me propus provocar-lhes. 

Então comemoremos, ou seja, relembremos mais um pouco a narrativa sofocliana de nossa 

Antígona. 

 Para isso convém uma informação: a etimologia da palavra Antígona, que do grego, bipartida, 

toma a significação de “ ante o nascimento”.  
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 Ficamos muito contentes quando descobrimos mais esse sentido para o nome que havíamos 

dado ao projeto que aguardávamos vir à luz. Estamos sempre a descobrir novos sentidos para um 

nome a cada vez que o colocamos entre outros.  

 Aliás, sobre isso, aprendemos ao longo da história da psicanálise que se Freud nos legou o 

personagem mítico de Édipo, Lacan nos deixa uma rigorosa articulação conceitual da leitura 

freudiana, apontando-nos um para além do Édipo. 

 Para isso, ele recorre ao desdobramento da maldição dos labdácidas, nome ancestral de Laio, 

o pai morto por Édipo, destacando as direções que a personagem de Antígona nos deixa entrever. 

Lacan reserva um capítulo especial no seu brilhante seminário sobre A Ética da Psicanálise 

para Antígona. 

A mitologia grega prima por avisar que os erros para com as leis dos deuses, que determinam 

a reverência aos laços consanguíneos, serão punidos nos descendentes daquele que os comete. 

A tragédia repetida nesse destino tecido de fatalidades tem em Antígona uma metáfora de seu 

termo ético. Afirmar isso não é uma inovação que se erige inaugurada no terreno da psicanálise. São 

inúmeros os estudiosos da mitologia e do antigo teatro grego que bradaram sobre a posição ética da 

personagem de Antígona. 

Lacan bebe com frescor nessa fonte, aliando o que aí encontra aos instrumentos da psicanálise.  

Diante do edito do tio Creonte, soberano de Tebas, com o  fratricídio dos filhos de Édipo, 

Antígona se rebela. Não há nada que possa fazê-la recuar do propósito de dar sepultura a Polinices. 

Nada, nem a morte a faz recuar.  

Num magnífico diálogo interpelado e interpolado pelo coro com sua função de implicação dos 

personagens na trama, diálogo que, por sinal, teremos a imensa satisfação de contemplar daqui a 

pouco, representado por Otávio Cabral e Eucy de Melo sob a direção de René Guerra, pois bem, neste 

diálogo Antígona faz tremer a todos com tão absoluta determinação e afirmação do cumprimento do 

seu dever para com a lei que rege seus atos. 

No clarão do foco da lanterna que Lacan nos empresta faz-se ver que este dever cumprido por 

Antígona a confronta com duas leis: a lei da terra e a lei dos deuses; que diante da pena de morte ela se 

põe a desejar e que a defesa da inumação coloca nossa heroína numa posição de defensora da 

gravidade, que tem o simbólico no que concerne à fundação do humano. Sepultar é inscrever, e disso 

Antígona não abre mão; com tudo isso ratifica a lei, reconhecendo o crime como próprio ao humano e, 

dessa forma, faz honras à morte do irmão e aos laços que os ligam para além da morte. 

Bem, Antígona enterra seu irmão, depois de convocar Ismênia para ajudá-la sem sucesso, pois 

o que vem daí é uma longa tentativa da irmã mais nova de dissuadi-la do ato que a conduzirá à morte. 

É tarde quando Creonte decide voltar atrás. A essa altura todo o encarrilhado está bastante  

bem ajustado em seus trilhos, como é próprio aos círculos da tragédia, e Hêmon, seu filho amado e 

noivo de Antígona, acaba por matar-se ao encontrá-la morta, enforcada com os torçais de suas vestes 

no túmulo para onde foi levada a morrer enterrada viva. 
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Morto Hêmon, ainda irá cumprir-se a derradeira desgraça: mata-se também sua mãe Eurídice, 

pelo desespero do que não poderá deixar de conhecer. 

Lacan dirá, sobre o caminho escolhido por Antígona, que é mesmo o de ir às últimas 

consequências em seu ato; que de dentro da impossibilidade de ver se desfazerem as repetições, campo 

da pulsão de morte, em Antígona encontramos o que de dentro da repetição  é possível alterar-se da 

posição do sujeito na construção simbólica que uma renovada ação, sempre referente à linguagem, 

inscreve. Com o veredito da morte, Antígona põe-se a desejar o perdido em sua condição de filha e 

herdeira fiel de um nome.  

A parte do texto de Sófocles reconhecido como de mais extrema beleza é o da fala do coro, 

intercalada aos lamentos da donzela, quando está diante da entrada do túmulo e se contorce, pondo-se 

a desejar. 

É por esses caminhos que Lacan faz de Antígona uma metáfora para a ética da psicanálise, a 

ética do desejo e da singularidade. 

Espero assim tê-los feito desejar ler a Antígona de Sófocles e esta nova Antígona.  

Inarredável Antígona, estamos aqui para comemorá-la. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 


