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Três caminhos vindos de Roma  - Conferência para o Simpósio de Psicanálise 

Taciana de Melo Mafra 

 

Para abordar a Transferência decidi iniciar situando meu destinatário.  

Certamente falarei para um Outro que, só imaginariamente, se presentifica neste auditório. 

De modo que não poderei escapar de um sincopado sujeito ao descompasso em minha fala, ou 

melhor, em minha escrita que se presta a falar, o que assim já anuncia alguma dificuldade, que 

espero transpor, guiada pelo circuito transferencial que aqui suporta o meu endereçamento. 

Dessa forma, algumas vezes falarei mais próximo a um ou outro ouvido e algumas vezes a 

eles parecerei distante. Esse Outro deve estar sujeito a uma barra para que, apesar de tudo, o que o 

suponha saber, possa permitir-me falar e dizer, quem sabe, mais um, um novo que é novo só por ser 

um renovar do dizer, que não deve ser pouco, mas que será sempre velho, concomitantemente.  

Assim, estamos diante do impasse inevitável do drama da comunicação e, ao mesmo tempo, 

no campo próprio à Transferência. 

Dito isso, quero recontar, a título de homenagem, uma história centenária. 

J. Breuer, mestre e amigo de Freud, nos idos de 1882, partilhou com este um caso clínico, o 

qual o levou a utilizar um método, por ele chamado “catártico”. Tal método tinha como 

proveniência uma brincadeira da paciente dos dois médicos, conhecida como Srta. Anna O., que 

durante um de seus atendimentos, aliviada de seu sintoma, atribui essa suspensão à narrativa de sua 

primeira aparição e, espirituosamente, chama o episódio de “limpeza da chaminé”.  

O que, no entanto, é marcante e decisivo está no que se segue: Breuer se envolve, 

sobremaneira, com sua paciente a ponto de produzir uma notável tristeza em sua esposa. Em meio 

ao já instalado embaraço, o médico resolve interromper o tratamento. Anuncia sua decisão a 

paciente, que, nesse tempo, apresentava-se em um estado de saúde bastante melhorado. A notícia de 

Breuer altera o rumo das coisas e ela piora de tal forma que é preciso convocá-lo às pressas. 

Estranhamente, Anna O., que lhe parecera tão assexuada, encontra-se, naquela noite, em trabalho de 

parto. Assim termina essa relação que gestara um filho imaginário, para espanto do médico 

implicado na histérica paternidade. 

Mais tarde, em 1932, Freud escreve uma bela carta a Stephan Zweig, onde diz: “Naquele 

momento, Breuer tinha na mão a chave que abre (o que Goethe chama) a porta das Mães, mas ele a 

deixa cair [...] Tomado de um horror convencional, ele foge e abandona sua paciente a um colega. 

Ela passa os meses seguintes em uma clínica, lutando para recuperar sua saúde”.1 

                                                   
1 Citado por º Mannoni in Freud, Collection Ecrivains de toujours (seuil, 1968, p. 44) (N. da A) – citado no Dicionário de 
Psicanálise da ágalma, p. 260. 
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Freud aproximou-se de Anna O. e construiu, a partir daí, o conceito de Transferência. 

Abordar a Transferência é, precisamente, estabelecer uma rede na qual a fala vetoriza-se, 

posicionando o sujeito em seu endereçamento. Isso está posto desde a fundação da Psicanálise, no 

ponto dessa clássica novela científica que já podemos chamar pelo título conquistado: Breuer e 

Anna O. Tal novela, porquanto não tenha sido escrita por um grande nome da literatura, não possui 

a plastia de outras tantas como Tristão e Isolda, Abelardo e Heloísa, Romeu e Julieta etc., porém o 

seu registro feito com a pena do primeiro psicanalista do mundo, para narrar um caso clínico 

estonteante, remete-nos aos mesmos elementos dos grandes amores universais. 

Freud indica-nos, como protótipo da novela humana, o sexo, o amor, a procriação e a morte. 

Mas como um cientista do desejo pode dar conta das operações em torno desses elementos 

estruturais do humano? Ele recorre à tragédia grega, particularmente ao mito de Édipo, onde se 

estampam elementos para encaminhar sua hipótese sobre a engrenagem de suas construções. 

Antes de tudo, Freud subverte todos os cânones até então estabelecidos deflagrando uma 

balbúrdia com sua afirmação de que o homem é sexualidade, que nele há, em todas as ações, uma 

determinação inconsciente e que sua topologia na ordem da existência situa-se numa perversão da 

ordem natural. 

A partir desses pilares, já no tão controvertido “Projeto para uma Psicologia Científica”, 

texto referencial da releitura lacaniana, sobressai na hipótese de Freud um lugar Outro, como ponto 

gravitacional na edificação da subjetividade. 

É em torno desse Outro lugar, distinto daquele onde o sujeito se encontra, à deriva, às voltas 

com sua existência, que será possível formular uma resposta que o situa.  

A metáfora para descrever esse complexo, tomada como elaboração metapsicológica, é o 

Édipo freudiano, que, durante um tempo marcado de equívocos na transmissão do pensamento de 

Freud, foi tratado, por supostos analistas, como uma reprodução do texto sofocliano. 

Vê-se bem que é necessário, de princípio, demarcar os terrenos para tratar desse exigente 

conceito. 

A distinção que se impõe logo de pronto é: Qual a natureza desse amor? Não era um amor 

literário o de Breuer e Anna O, era um amor de fato. Mas de que natureza seria esse fato? 

Freud, tomado pela obstinada disciplina de suas observações, chega a uma conclusão que 

funda a prática psicanalítica: Transferência. Ou seja, o amor daquela moça era amor de 

transferência. Com isso Freud afirmava uma primeira conceitualização para o fenômeno: a condição 

na qual o médico se encontra na relação com a paciente é de tal influência que a paciente transfere 

para ele as mesmas impressões outrora vividas com os pais e/ou seus substitutos e demais figuras 

parentais. 
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 Já foi dito que o amor é uma questão filosófica sobre a essência da relação do sujeito com o  

outro que ele deseja. Mas é preciso recolocar a questão no âmbito da análise, já que analista e 

analisante estarão situados, na Transferência, diante de seus impasses. 

E se está sublinhado que, desde os primórdios da clínica analítica, o que reverbera é o amor, 

devemos cumprir a exigência de articular o que vem a ser seu estatuto no terreno da Transferência. 

 Freud situava o desejo entre os termos Eros e Libido. Ocorre que o termo Eros era utilizado 

por ele, indiscriminadamente, como relativo ao amor, à pulsão e ao desejo. Isso produziu uma 

imprecisão que coloca dificuldades para a engrenagem da questão. 

 Em 1912, em “A dinâmica da transferência”, Freud afirma que na Transferência o sujeito 

vive sua vida amorosa, integrando o médico nas séries psíquicas que já teria inscrição em seu 

psiquismo. Diz, também, que a Transferência está ligada à imago paterna, como também às imagens 

maternais e fraternais. 

 Com Lacan, a Transferência sofre um avatar, deixando de ser uma atualização dos afetos da 

infância sobre a figura do analista para ser uma recombinatória desses elementos, afetada pela 

presença real do analista. 

Era preciso fazer ressoar as palavras mais elaboradas de Freud sobre o móbil de sua técnica, 

para progredir nas vicissitudes desse conceito com os desdobramentos que a prática da Psicanálise 

seguirá alçando. 

A descoberta de Freud é sacada de gênio, mas ele próprio reconhece os problemas que sua 

teoria precisa ultrapassar, deixando isso claro nos casos clínicos que  apresenta, os quais são 

atravessados de uma insuficiência dos elementos para o manejo da transferência.  

Entre esses problemas estava a teoria do ego; a quase indiferenciação dos conceitos de 

desejo, demanda, pulsão e amor; o inconsciente como um lugar onde se armazena o recalcado, que 

a partir dos sonhos, chistes, lapsos e sintomas poderia encontrar interpretação; e a impossibilidade 

de definir o dispositivo que desse conta de como as três instâncias da segunda tópica relacionavam-

se entre si e com sua determinação. É claro que os elementos para articular tais problemas já 

estavam presentes no trabalho freudiano, nas entrelinhas de suas elaborações, mas foi preciso um 

leitor que o acompanhasse, que fisgasse essas filigranas, sem minimizar seus achados, para que se 

estabelecessem soluções teóricas que ampliassem a descoberta freudiana.   

Lacan forja dispositivos, operadores onde faltaram instrumentos a Freud: o RSI, que 

permite resolver os impasses da segunda tópica; o conceito de Outro, retomado de Hegel, 

demarcando o lugar do inconsciente como tesouro dos significantes; o conceito de sujeito do 

inconsciente assimétrico ao eu, moi, que ratifica os primeiros raios do pensamento de Freud no 

“Projeto”, de forma articulada, apontando a dimensão imaginária da instância egoica; os equívocos 
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do manejo da Transferência como cristalizadora da ilusão encobridora da castração, propulsora do 

simbólico e, ainda, o objeto “a”, causa do desejo, que permite complexizar o tratamento do objeto. 

Até 1964, depois do Discurso de Roma, onde marca a história da Psicanálise com o 

aforismo: “O inconsciente é estruturado como uma linguagem”, Lacan esteve ocupado com a 

construção desses instrumentos para recuperar a gravidade da descoberta de Freud e deslocar os 

impasses de suas dificuldades técnicas. 

Quatro anos antes, dedicar-se-á a um Seminário sobre a Transferência, onde com minúcia 

poética desbravará o texto freudiano, forjando, com todo rigor, um texto ímpar acerca da clínica da 

Psicanálise e seu manejo. 

Ele desenha uma cartografia que estampa três caminhos para percorrer a Transferência: a 

Filosofia, a Linguística e a Literatura. 

Vejamos de que maneira ele traça o conceito utilizando cada um desses recursos e quais os 

elementos fundamentais que daí se depreendem. 

Comecemos pela Filosofia.  

Lacan inicia o Seminário da Transferência falando de como os analistas desconhecem o 

amor, seguindo daí para um tratado sobre o tema, partindo da Grécia. 

Portanto, irá, no campo que é próprio ao amor, garimpar os elementos que lhe permitirão 

articulá-lo. 

O texto de Lacan principia pela retomada de uma obra clássica, “O Banquete” de Platão, 

que revela a dialética da falta no amor e o jogo de engano entre amante/amado, o segundo, suposto 

detentor de um objeto jamais existente.  

No amor há algo que será sempre da ordem do Real, não cessando de não se inscrever, 

sendo o que dele se inscreve, operado pela mediação do imaginário, onde o amor é pura 

significação. 

Dessa forma podemos situar o amor na relação dos três registros: no Real enquanto 

impossível, no Imaginário como significação e no Simbólico como elemento do discurso que vela a 

falta ao tempo que a revela. 

Numa análise, as posições amante/amado conformam-se numa báscula dialética, mas ao 

analista cabe, enquanto função de suporte dessa escuta, não se confundir com esse agalma a ele 

atribuído, porquanto não haverá jamais coincidência entre o que falta a um com o que possa existir 

oculto no outro. 

Portanto, o amor vela a falta constitutiva, ao mesmo tempo que é a única possibilidade de 

expressividade do desejo. Para urdir essa fenda originária, o Simbólico forja um objeto, um 

substituto metafórico para o objeto faltoso, causa do desejo. 
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A ilusão assim produzida é tessitura linguageira que transfere a demanda do faltoso sempre 

para mais um significante sacado do Outro, suporte da Transferência. 

Desse modo, chegamos no ponto de articular de que maneira o endereçamento da demanda 

de reconstituição do objeto faltoso se endereça a um Outro, situando o sujeito na linguagem. Isso 

Lacan fará com os elementos da Linguística.  

Adentremos, então, por esse caminho. 

Pensar a Transferência pela perspectiva da linguagem é demonstrar que é só pela via da fala 

que se pode circunscrever e estabelecer sua função. 

Em “função e campo da fala e da linguagem em Psicanálise” Lacan nos diz: “Mostremos 

que não há fala sem resposta, mesmo que depare apenas com o silêncio, desde que ela tenha um 

ouvinte, e que é esse o cerne de sua função na transferência” (Escritos, p. 249). 

Já vimos, com os elementos platônicos, o que o amor deve ao símbolo e o que a fala 

comporta de amor. Isso também foi apontado no Discurso de Roma. 

Mas a verificação de tais operações se configura de forma muito articulada quando as 

acompanhamos com os instrumentos que Lacan nos oferece ao subverter os recursos saussurianos 

em “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”, em 1957. 

Antes de galgarmos essas articulações é preciso estabelecer a relação entre amor e desejo. 

Em 1964, em seu Seminário sobre os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise, Lacan 

diz que há algo que situará de forma a estabelecer uma função mais geral a estes conceitos, a saber, 

o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão, algo que os engloba e que demonstra seu 

valor operatório. A isso ele chamará a função do significante. 

Lacan sublinhará o percurso de Freud que, através das histéricas, dos seus sintomas, 

chegará ao desejo. Destaca que isso Freud o faz ao ouvi-las falar, conectando nesse ponto, que se a 

histérica ao falar constitui seu desejo, expondo-o aos olhos do Outro como desejo insatisfeito, 

revela para ele, dessa forma, a relação do desejo com a linguagem e, consequentemente, o campo da 

transferência. 

O apelo à satisfação das necessidades vitais do homem é sempre endereçado a um Outro e, 

por isso mesmo, ganha um estatuto de demanda de amor. 

Mas essa demanda jamais poderá ser atendida em absoluto, o que faz por onde se sublinhe 

ou repita isso que está perdido na impossibilidade de haver uma ordem biológica que se baste a si 

mesma. 

Esse Outro, portanto, seria o lugar de onde, na impossibilidade de responder simetricamente 

a uma demanda, estrutura a relação do sujeito com a linguagem. 



 6 

O desejo, portanto, é algo constituído nesse vértice entre a necessidade e o amor, do ponto 

em que essa necessidade se transforma em demanda por sua contingência insuficiente e esse amor é 

alienado por essa necessidade.  

Assim se dá o salto de Lacan a partir da referência freudiana do desejo, enquanto retorno 

alucinatório do objeto, sublinhando a inadequação e a falta do objeto como constitutivas da 

linguagem. 

Já vimos que desde Freud está dada a virada do que toma o desejo como um fato biológico, 

algo da ordem da necessidade e do campo do natural, para tratá-lo como um fato de linguagem. 

Temos isso bem demarcado n’ “A Interpretação dos Sonhos”, marco que define que a expressão dos 

desejos só se pode revelar no trabalho de interpretação ao nível da linguagem. 

É diante disso, admitido por Freud desde os primórdios de sua obra, que Lacan fará a sua 

grande aposta. 

“O Inconsciente é estruturado como linguagem”. Estamos diante do principal aforismo 

lacaniano, do qual devemos extrair as consequências relativas à articulação da teoria do desejo e, 

consequentemente, da transferência. 

Encontramos no desejo uma peculiaridade que é esta de, naquilo que possa parecer 

insuficiente, a saber, o fato de jamais encontrar um objeto que o corresponda, efetivar sua eficiência 

na medida em que se torna indestrutível. 

Mas como se dá essa engrenagem de um desejo perene, para o qual não há objeto possível, 

no nível da linguagem? 

Lacan vai dizer que a presença do desejo é a articulação temporal de um significante com 

outro significante, ou seja, a cadeia significante. 

Então o desejo estaria posto na cadeia significante, e já dissemos que a ele faltará um 

objeto, mas como caracterizar esse desejo? 

Até aqui, portanto, podemos sintetizar dizendo que desde Freud o objeto do desejo é 

perdido, uma falta que se presentifica. 

Em busca da realização desse encontro decorrerá uma série substitutiva que manterá a 

condição faltosa desse objeto, uma rede tecida pela contingência faltosa e, portanto, deslizante 

perenemente. Isso estabelece a irredutibilidade do desejo à necessidade e constitui a operação que 

Lacan chamará de metonímia. 

O desejo é da ordem do simbólico e pressupõe a cadeia significante. Essa cadeia 

significante, por sua vez, é engrenada na relação com o significado e segundo dois eixos: de 

contiguidade e de similaridade. 
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Metáfora e metonímia representam esses dois processos, respectivamente, e correspondem 

em Saussure ao eixo paradigmático e sintagmático, que executam no 1º caso a substituição de um 

termo pelo outro e no 2º caso possibilitam a idéia de contexto e de ligação. 

O desejo, como nos ensina Lacan, é sempre desejo de desejar, não havendo jamais um 

objeto que lhe corresponda.  

Isso nos deixa a pensar que se demandamos um objeto, que supostamente dê conta da falta 

radical a que estamos submetidos, então o amor seria a aura desse objeto, enquanto bordejamento 

essencial da falta. 

É por isso que Lacan nos diz, no Seminário da Transferência, que aquilo que se vai procurar 

na análise é esse objeto perdido, no entanto, o que aí se encontra é uma falta radical, o encontro com 

o desejo de nada, e isso, diz-nos ele, na análise, aprende-se amando. 

Lacan demonstra tal operação na linguagem: 

 

  S1 -----------------------S2 

                    Amado                        Amante 

 

Ou seja, para existir o amado é preciso existir o amante. 

Do ponto de vista do instrumento linguístico pode-se dizer, a partir da afirmação de Lacan 

em Subversão do sujeito e dialética do desejo, “o desejo do homem é o desejo do outro”, que o 

desejo não é outra coisa que fazer passar ou tender a fazer passar do segundo significante para o 

primeiro. 

Ou seja, se tomarmos esse “um” e esse “outro” como termos que estabelecem a cadeia 

significante, então temos como S1, ou significante unário, o primeiro significante, aquele que 

aparece como desejável, e S2, ou significante binário, como esse outro significante, a partir do qual 

o primeiro pode estabelecer-se em sua significância. 

De onde concluímos que ser segundo o significante é, efetivamente, desejar, e que o 

significante desejável não é o “um” em si mesmo, mas se constitui a partir do outro significante. 

Daí resulta o modo de ser desejável e, consequentemente, uma radical desilusão, ou seja, S1 

só se torna desejável a partir de S2. Assim, se impõe a condição irrefutável da singularidade do 

desejo e, por isso, Lacan dirá que o significante em relação ao objeto nele desejado é sempre um 

semblante. 

O par significante S1___S2 constitui o protótipo da fala em seu sentido, que é sempre um 

vetor que direciona a fala, conduzindo o sujeito em sua evanescência entre o par significante.  
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O sujeito suposto saber é uma noção introduzida por Lacan para determinar o lugar 

específico daquele a quem o sujeito endereça sua demanda, visto que supostamente detém a chave, 

o saber sobre o inconsciente. Poderíamos dizer que o sujeito suposto saber (S.s.S) é o lugar ocupado 

pelo significante da Transferência. 

É preciso colocar essa topologia como tendo se articulado pelo efeito discursivo, que 

encaminha a demanda de amor. Lacan dirá que:  

 

   S                         Sq 

                                __________________ 

      s (S1, S2...Sn) 

 

Nessa equação, o primeiro termo (S) é o significante da Transferência, que representa o 

sujeito em sua demanda na análise. Demanda que é significada para o Outro por um significante 

qualquer, S______Sq. A barra é o que resiste a essa relação, ou a fala, que é suportada pelo termo 

abaixo, onde se inscreve o s resultante da relação S______Sq e o saber constituído pelos 

significantes no inconsciente. 

Assim é que, para Lacan, desde que haja, em algum lugar, o sujeito suposto saber, há 

Transferência. 

Mas se o que conduz a Transferência é a miragem do objeto causa do desejo contido no 

Outro suposto detê-lo, sabê-lo, desdobrado em todos esses termos, o que então determina a lei 

propulsora das representações dessa cadeia?  

Questão imbricada que evoca a lei e a afirmação de Lacan de que não há lei possível de ser 

dada sobre o que possa ser o bem nos objetos.  

Para abordar a questão da lei, de dentro da dialética do bem e do mal, Lacan recorre a duas 

metáforas da Literatura: Antígona de Sófocles e a trilogia claudeliana. 

Passemos então à Literatura. 

É por essa porta que Lacan entra na segunda parte do Seminário da Transferência, 

recorrendo à trilogia claudeliana: O refém, O pão-duro e O pai humilhado. Não é por acaso que 

Lacan escolhe esse texto para balizar o caminho das elaborações que está propondo e, depois de ler 

o texto de Claudel, podemos compreender a contundência dessa referência.  

O texto claudeliano mistura um clima de tragédia grega, um tônus shakespeariano e 

imagens muito próximas de uma tomada surrealista, de modo que isso termina por produzir um 

efeito de muita beleza num estilo inconfundível e instigante.  
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 O comentário de Lacan sobre essa trilogia conta com o brilhantismo de um francês versado 

apresentando uma pérola de sua língua, mas, mais do que isso, ressalta o deslizamento dos 

elementos da tragédia grega na Literatura moderna. E o que encontramos, sublinhado por Lacan, 

novamente num contínuo iluminado, são os desdobramentos significantes marcados pelas 

consequências do "Deus Morto", alterando o lugar do herói na tragédia contemporânea.  

As consequências que daí decorrem não são poucas, e tampouco fáceis de percorrer, 

embora o envolvimento com a trama vá revelando a gravidade das questões que aí estão postas, 

principalmente se nos aproximamos da fonte que conduz Lacan a essas elaborações. 

  São três tragédias às quais Lacan se remete em torno dessa trilogia, para estabelecer a 

heroína de "O Refém", Sygne de Coûfontaine, uma posição que ultrapassa a de Antígona: A 

Maldição dos Atridas, particularmente a posição de Orestes em seu matricídio, Antígona e Hamlet. 

 E o que poderia ser a razão de estarem essas tragédias reunidas nesse comentário? Devemos 

lembrar que Lacan passa por aí, para conduzir-nos em seu Seminário, no trilho da Transferência, e 

está a fazê-lo guiado pelos auspícios do amor, fazendo disso a vereda por onde nos encaminhará à 

questão do desejo do analista. 

 Essas questões, que aí ganham relevo, têm, no entanto, o fio do novelo puxado no 

Seminário da Ética, particularmente quando Lacan fala de Antígona. E essa fala se insurge a partir 

de uma questão que ele coloca: que é como Antígona impõe interrogar-nos sobre um conflito que a 

todos dilacera, na relação com a lei apresentada em nome da comunidade como uma lei justa. 

 É porque é uma tragédia que Antígona palpita como referência ao que é da ordem da 

experiência dos analistas. Esse nos foi o caminho muito bem indicado por Freud e ferrenhamente 

seguido por Lacan. 

 A primeira centelha a iluminar tal caminho vem da afirmação de que o desconhecimento é o 

elemento relevante e definitivo do circuito da tragédia, percorrida sempre em círculo, de modo que 

a repetição tem aí um papel fundamental.  

Esse desconhecimento, que não é outro senão o desconhecimento de um desejo e de uma 

verdade jamais revelados, levará adiante toda uma série de infortúnios sofridos pelas gerações 

marcadas pelo nome, que através dele diz parcialmente de sua sina. É então assim que se pode 

mapear o campo do desejo. 

Desejo não há que não seja destinado pela lei que dita o que é metáfora da falta radical à 

qual os humanos estão fadados. Portanto, se pensamos no estatuto do desejo para a Psicanálise, 

estamos de frente com a questão da lei. 

É esse confronto com a lei o que parece ser o pano de fundo do que trata Lacan quando 

discute sobre Antígona e Sygne para falar de Transferência. 
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É imprescindível recorrermos a quatro palavras gregas, citadas na discussão lacaniana, as 

quais formam entre si uma verdadeira malha no que diz respeito à questão da lei: hamartia, Até, 

khthonos e Dike. 

Lacan cuida de prevenir-nos de que a Até não é a hamartia. A Até é, segundo Lacan, o lugar 

onde Antígona se situa; a Até é do campo do Outro, diferente da hamartia, que é propriamente o 

campo da errância, a posição de Creonte, que comete um engano. 

Essas duas posições estão referidas, tal como Lacan as utiliza, para fazer-nos acompanhá-lo 

a khthonos e Dike, que se dividem em duas distintas dimensões: as leis da terra e as leis dos deuses, 

respectivamente. 

Parece haver aqui, no entanto, uma pequena sutileza, que é onde encontramos mesmo as 

maiores dificuldades. É que quando Creonte faz confundir as leis dos deuses com as leis da terra em 

sua errância, o que parece se mostrar é que Antígona a isso se opõe, como se se opusesse às leis da 

terra, que são na verdade aquelas às quais ela está fatalmente comprometida. 

Sobre essa ordenação dos deuses, Lacan dirá que: "Trata-se da evocação do que é, com 

efeito da ordem da lei, mas que não está desenvolvido em nenhuma cadeia significante, em nada."  

Lacan vai nos levando por esse caminho, fazendo-nos pensar entre duas leis, ao tempo que 

dirá que, em Antígona, o que podemos essencialmente encontrar é um desejo puro.  

A propósito dessa lei não escrita dos deuses, vislumbramos aí o que é da ordem do Real, e 

esse ponto mítico que Freud nos apresentou na forma do Recalque Originário, o de uma tal 

articulação onde esse ponto mítico do recalque originário se situa como consequência de um trauma 

inaugural de amor. 

Constitui-se assim o drama posto pela impossibilidade de responder à falta da mãe. 

Esse primeiro recalque, o da significação fálica do corpo, é o núcleo do desconhecimento da 

castração da mãe e propulsor do amor ao pai como senha para a libertação da insistente perseguição 

do falo materno. Assim se instala a dimensão da castração pela via da edificação da potência 

paterna, outro trauma e segundo amor não menos castrador.  

O pai tem o falo ao passo que o sujeito não o é. Essa metáfora que substitui o desejo da mãe 

pela inscrição do Nome-do-Pai conduzirá o trilho por onde se buscará, na Transferência, a 

significação recalcada do corpo. 

O recalque originário articula-se, assim, com o recalque secundário. Não ficamos, portanto, 

diante de duas leis em que podemos situar respectivamente a castração materna e a castração pelo 

pai? 

O que existe, no entanto, não são leis de deuses e dos homens, mas sim leis de linguagem. 

Há a lei da língua, na qual o sujeito é instalado, falado pelo seu nome que o precede, e a lei do 
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falante, que podemos chamar o justo, a forma própria de fazer um puro desejo expressar-se pela via 

dos objetos, que são os bens, combinados linguageiramente numa sintaxe singular. O humano só é 

na e pela linguagem.  

O corpo que se recusa a responder à demanda da mãe obedece à lei da recusa, a 

identificação ao falo acedendo à humanidade e introduzindo-se no assujeitamento à palavras dantes 

já transferidas. 

A culpa dessa recusa será a corrente que perenemente demandará ao pai a absolvição. Preso 

na malha linguageira, o sujeito transferirá a esse Outro um saber que ignora, concernente a seu 

corpo, e endereça a ele a atribuição de recuperá-lo.  

Pelo caminho da literatura, Lacan demonstra que para além da demanda o desejo ancora 

num puro e simples desejo de morte, encarnado por Antígona.  

Assim, fica posta por Lacan a aproximação da posição de Antígona com o lugar do analista. 

Mas se a expressão de Antígona é da ordem do autônomos, como nos mostra Lacan, isso se 

dá essencialmente por causa do que ela porta, ou seja, o significante, pois "Antígona não evoca 

nenhum outro direito senão este, que surge na linguagem do caráter indelével do que é – indelével a 

partir do momento em que o significante que surge a detém como uma coisa fixa através de todo o 

fluxo de transformações possíveis. O que é, e é nisso, é nessa superfície que se fixa a posição 

inquebrantável, intransponível de Antígona." 

Para ir adiante e encontrar uma certa articulação entre a lei e o desejo na perspectiva em que 

Lacan utiliza essas tragédias, é preciso voltar a falar da trilogia claudeliana. Antes, porém, há dois 

elementos a pontuar, os quais retomaremos adiante: o fato de que Antígona é levada por uma paixão 

e que o que leva Antígona ao seu sacrifício, leva-a voluntariamante. 

Isso não é, efetivamente, o que se passa com a heroína contemporânea, Sygne de 

Coûfontaine.  

Um dos diálogos2 mais preciosos da trilogia de Claudel está em "O Refém", e esse diálogo 

acontece, justamente, entre  Sygne e o cura Badilon.  

Sygne de Coûfontaine é uma fiel e obstinada defensora dos laços advindos do nome e da 

monarquia. Essa é a paixão que a faz com todo o rigor manter tudo que preserva essa ordenação, 

após seus pais terem perdido a cabeça na lâmina de Toussaint. 

É preciso narrar para aqueles que não conhecem a peça, que foi esse mesmo Toussaint que, 

aliado do imperador, chantageia Sygne, ameaçando-a com a morte do Papa que está sob seus 

cuidados, levado por seu primo e amado George de Coûfontaine. 

                                                   
2 Toda a Trilogia de Claudel é construída em forma de diálogos. Em cada peça, de um ato a outro, o que se vai tecendo vai 
transcorrer pela via das conversas dos personagens, que têm sempre a forma de um diálogo.  
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O objetivo da chantagem do carrasco não é outro senão o de, através do seu casamento com 

Sygne, ver como que amalgamar-se no seu nome esse Coûfontaine. Por esse nome, que pertence aos 

patrões de seus pais mortos, desenrola-se um jogo perverso onde vale tudo. 

A mãe de Toussaint era criada e ama de Sygne e George, e seu pai era uma espécie de 

bruxo. 

Postos esses dados, que custa aludir dessa forma, podemos situar o lugar que toma o 

diálogo de Sygne com o cura Badilon. 

Esse abade não era menos que o confessor de Sygne e o conselheiro da família. E é 

investido dos efeitos do que se encontra posto pelo lugar que ocupa nessa relação, que com todo o 

sucesso leva adiante esse longo e infernal diálogo, no qual a contundente resposta de Sygne ao 

chantagista vai de águas abaixo. Badilon termina por convencer Sygne a casar-se com Toussaint,  

sustentando ruidosamente, em toda a conversa, que depende dela manter-se o elo que liga Deus aos 

homens, através do sagrado lugar que tem o Papa. 

Essa conversa é mesmo uma conversa dos diabos, na qual Sygne capitula ao sagrado, 

abjurando do pacto com seu primo George, de manter fielmente o grito ancestral: "Coûfontaine 

Adsum" (Coûfontaine unidos)3, trilho das repetições.  

Bem, está posto por que Lacan nos diz: "Eis-nos, portanto, através daquilo que chamo 

provisoriamente essa tragédia contemporânea, levados aos limites da Segunda morte, que lhes 

ensinei a abordar no ano passado com Antígona, com a diferença de que, aqui, pede-se à heroína 

que o atravesse”. 

Se é possível demarcar dessa maneira a diferença entre a posição de Antígona e Sygne, 

então devemos reconhecer o valor desse interventor que, junto a Sygne, o que faz, sobremaneira, é 

defender a lei de Deus pela qual ela sacrificará a tudo que lhe é próprio: seu nome, seus bens. 

De certa maneira, essa renúncia também Antígona a faz, e Lacan nos mostrará que seus 

lamentos só serão feitos no limite entre a vida e a morte, no momento em que ela está entrando em 

seu sepulcro de morta-viva, invertendo sua condição de viva-morta. Esse é também o momento em 

que se faz visível o "fenômeno da beleza" no texto de Sófocles, quando o coro irrompe cantando 

"Eros invencível no combate". 

Portanto, se Antígona segue apaixonadamente seu destino, é um: "Contra-senso insensato, 

pois para Antígona a vida só é abordável, só pode ser vivida e refletida a partir desse limite em que 

ela já perdeu a vida, em que ela está para além dela – mas de lá ela pode vê-la, vivê-la sob a forma 

do que está perdido”. 

                                                   
3  Coûfontaine unidos. 
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É aí que encontramos o mais comovente, esse desejo visível que se depreende das pálpebras 

da moça, o clarão da beleza que coincide com o momento de realização da Até de Antígona. 

Sublinhemos esse desejo visível e voltemos, mais uma vez, o olhar sobre Sygne.  

O efeito do que se produz com sua decisão é o de um esgar absoluto, um isolamento 

sepulcral. 

A obstinação de Sygne e a fidelidade a seu ato é o de quem perde a possibilidade de 

cumprir com um dever; Sygne dirá não ao seu pacto com a terra, à repetição. Onde Antígona 

afirma, é que Sygne sinaliza com a cabeça, num tique a que apenas a morte põe fim; sinaliza um 

não que nem sequer faz-se palavra. 

Tudo isso parece embaraçar-se de forma a parecer confuso o conceito do entre-duas-mortes, 

ou talvez, melhor chamá-lo assim, este postulado. 

Mas é então num determinado ponto dos ditos de Lacan sobre Sygne que parece que ele nos 

empresta a lanterna: "Aí está algo que nos conduz, não aos limites da vida, pois sabemos que é uma 

mulher que faria de bom grado o seu sacrifício, como o demonstrou no passado, mas sim ao 

sacrifício daquilo que, para ela, como para todo ser, vale mais que sua vida
4  - não somente suas 

razões de viver, mas aquilo em quê ela reconhece seu próprio ser”. 

Em nenhum momento do texto Lacan diz claramente de que se trata essa segunda morte, e é 

mesmo no "entre-duas-mortes" que estarão contidas todas as suas elaborações. Quando fala da 

segunda morte é propriamente apontando sua fronteira: "é evidente, e desde sempre, que a situação 

do homem se inscreve no seguinte: que essa fronteira
5 não se confunde com a da segunda morte, 

que se pode definir sob a fórmula mais geral, dizendo que o homem aspira a aniquilar-se para se 

inscrever nos termos do ser. A contradição oculta, o detalhe a se compreender é que o homem 

aspira a destruir-se na própria medida em que se eterniza”. 

Vejamos bem que Lacan nos diz nessas imediações que utiliza o "entre-duas-mortes" para 

dar uma topologia de base do desejo. 

Os paradoxos e contradições ganham sentido quando articulados, é isso que Lacan nos 

ensina. Pois bem, o que parece é que aquilo que ele nos aponta ao afirmar que Sygne ultrapassa a 

posição de Antígona não parece conter nenhum encômio. Não é de um elogio que se trata quando 

Lacan diz dessa "ultrapassagem" de Sygne à posição de Antígona. É mesmo do que é depreensível 

da lógica dessa posição. 

Para chegar até aí me ocorreu pensar que "entre-duas-mortes" aponta um intervalo lógico, 

que é o campo do significante suportado pelo desejo, entre a morte biológica e a morte do desejo. 

                                                   
4 O grifo é meu. 
5 Grifo meu - referência à fronteira da primeira morte. 
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Pontuo a radical diferença entre desejo de morte e morte do desejo.  

A morte do desejo não é a morte do sujeito, visto que o sujeito não se erige no entre dois 

significantes numa evanescência que reincide, sem que haja a cadeia que os articula e que é 

articulada por esse desejo representado.  

O sacrifício de Antígona valia sua vida. Pelo seu sacrifício ela se eterniza, fazendo valer o 

seu nome, perpetuando-o ao afirmá-lo, desdobrando-o e desdobrando-se. Talvez por isso Lacan 

diga que Antígona o que é, é Antígona "[...] desejo que se encarna numa afirmação de 

imortalidade”. 

Esse desejo que a carrega afirmado não termina por levá-la à morte, mas a faz propriamente 

desejar, diante da barra. Não encontramos aí o Outro barrado do qual Lacan tanto nos fala? 

É assim o sacrifício de Antígona e é provável que seja a isso que Lacan alude quando diz 

que essa é uma posição inultrapassável. Do ponto de vista do sujeito não havia como pensar de 

outra forma. O que poderia ir além do simbólico? 

Quanto a Sygne, nem podemos dizer pobre Sygne, como diz o coro de Antígona, não se 

trata aí de penúria; ela abre mão de tudo, não há mais o que pedir, o que reclamar. O sacrifício de 

Sygne vale mais que sua vida. É gozo do Outro, é morte do desejo. 

Lacan nos indica, em seu comentário sobre Claudel, a presença do crucifixo na trilogia. E 

quando lemos o texto encontramos isso lá, realmente, saltando aos olhos, seja na composição do 

cenário, seja nas palavras dos personagens, seja se movendo na cena, está lá.  

E não é à toa que Lacan nos faz essa indicação, assim como é importante que fiquemos 

atentos quando ele nos diz, repetidamente, a heroína contemporânea, referindo essa posição aos 

vinte séculos de era cristã. 

O diálogo de Sygne com o cura Badilon é evocador, insistentemente, de um velho: "Pai, 

afasta de mim este cálice". 

Está aí Sygne, plenamente anulada pelo desejo de Outro. Assim como o Cristo, sobre o qual 

sabemos que a vida só teve seu valor pelo valor do sacrifício que a destitui, ao fazer valer o desejo 

do Outro. 

E é para conceder o perdão a toda a humanidade que é feito esse sacrifício, que esse filho é 

imolado. A esse propósito, nos dois diálogos entre Sygne e o cura Badilon, as últimas palavras são 

pedidos de perdão. 

O ato de Sygne, posto sob a pena de Claudel nessa tragédia cristã, é mesmo revelador de 

uma posição onde a insuficiência paterna só encontra saída numa sustentação imaginária, onde não 

é possível que se faça sujeito, o sujeito é fisgado na malha do Outro como objeto. Para salvar o pai, 
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morre o desejo do filho, que lhe empresta esse remendo. Lugar do gozo, como nos diz Lacan. Essa é 

uma posição do desejo refém do imaginário na relação com o Outro. 

Não podemos entrever, por esse caminho, como os avatares do desejo na sequência das 

gerações podem fazer com que surja da dignidade a iniquidade? De Cristo aos inquisidores, de 

Sygne a Louis6, as iniquidades de uma descendência perversa nos revelam as armadilhas do desejo 

e sua tragédia, assim como nos deixam diante da gravidade da posição do analista. 

 Estar diante da ética de um desejo e do nó da estrutura é radicalmente distinto de estar 

diante da ordália que dita a ordem do bem supremo. 

Acompanhar Lacan nesse "entre-duas-mortes" é procurar, com muito esforço, uma bússola 

que norteie tantas direções expostas à vista em torno disso, e se encontramos algo que melhor nos 

instala aí, nisso que parece bola de mercúrio, esse algo é mesmo a perspectiva topológica. 

Então, se Lacan coloca toda a ênfase nessas fronteiras, fica posta a pertinência dessas duas 

heroínas lhe valendo como metáfora, desde que, em cada uma das fronteiras, trata-se de encontrar a 

dialética entre vida e morte, que no humano encontra no "entre-duas-mortes" o segmento entre a 

morte biológica e a morte do desejo. O que se produz nesse "entre" parece ser justamente a tessitura 

simbólica trançada pelo significante. Antígona e Sygne carregam encarnadas a dialética da báscula 

do morto/vivo, vivo/morto. Aliás, é essa a posição de todo herói. O que distingue Antígona de 

Sygne é em que ponto dessa topologia o ato de cada uma colocará a relação do desejo e da lei. Que 

operação se efetiva de modo que de um lado seja possível a barra desse Outro e seus 

desdobramentos, enquanto do outro o que há é uma soberania desse Outro às custas do sujeito, do 

desejo? Não está aí o imponderável da legalidade com as consequências da sua suficiência ou 

insuficiência? 

Essas perguntas colocam a clínica à nossa frente, e não é por acaso que Lacan, ao 

encaminhá-las assim, está elaborando a questão do desejo do analista. Esse desejo, o qual a função 

de analista impõe reconhecer em sua singularidade, naquilo que ele produz de amor e ódio, e isso 

advém da cicatriz da castração de seu érôs, de onde se põe a possibilidade de suportar o lugar que 

ele oferece vago ao desejo do analisante, para que se realize como desejo do Outro. Esse lugar, todo 

analisante constrói para destituir, destino de toda análise. Lacan chamava isso de pureza tópica, 

campo do "entre-duas-mortes", onde o desejo se esvazia como tal, tornando-se desejo de discurso; o 

que um analista deve ser capaz de reconhecer como a Ética da Psicanálise: a Ética do Desejo posta 

na transferência. 

Chegamos ao fim. 

                                                   
6 Louis de Coûnfontaine é o filho perverso de Sygne e Toussaint, ao qual Sygne dedica absoluta indiferença, morrendo ao 
jogar-se na frente de uma bala que George dispara para Toussaint, no dia de seu batizado. 



 16 

Eu anunciei: Transferência - Três caminhos vindos de Roma. 

Em Roma, Lacan diferencia amor e desejo mostrando sua intrínseca relação; dá ênfase à 

fala, marcando a diferença entre a Psicanálise e a Lingüística, e estabelece que a Lei primordial, 

fundante do humano, é lei de linguagem. 

Estão aí três veredas, pelas quais devemos reconhecer a recomposição do conceito de 

Transferência forjado por Lacan.  

Haveria uma quarta, a topologia, por onde após o matema do sujeito suposto saber ancora a 

mais articulada metáfora lacaniana do conceito, encarnado na faixa de Möebius, no tetraedro e no 

nó borromiano.  

Foi impossível tratá-la aqui. Deixaremos para outra oportunidade o vetor que arma a 

quadratura. Assim constatamos a fome perene, de enigmáticas razões, próprias à Transferência. 

 


