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Resumo: Lacan retoma as depreensões de Freud em Moisés e o monoteísmo, sublinhando que os 

elementos da tradição judaico-cristã são constitutivos da ordem simbólica que estrutura a lógica da 

subjetividade moderna, a partir da função exercida pela instância paterna. O que é um Pai? é a 

questão proeminente do legado freudiano. Lacan relê, no Édipo proposto por Freud, de que modo 

essa instância é operada, e demonstra como o Pai da religião judaico-cristã sucede os Deuses pagãos 

do mundo grego, alterando a ordem simbólica na cultura, instalando a possibilidade de criação do 

porvir e produzindo a consequente responsabilidade pelo não-sabido. Nesse sentido a Psicanálise é 

uma construção decorrente dos operadores simbólicos dessa tradição. Contudo, a clínica da 

psicanálise lacaniana aponta para uma construção que estabelece a diferença entre religião e 

psicanálise pela via de uma báscula que vai do “Para o pai” ao “Para além do Pai”. 

 

Palavras-chaves: Freud, Lacan, Psicanálise, Função paterna, Édipo, Inconsciente. 

 

“O que está em questão é que Freud, quando nos fala do tema da lei moral em Moisés e o 

monoteísmo, integra-o plenamente a uma aventura que só encontrou, diz ele textualmente, seu pleno 

desenvolvimento e seu acabamento na trama judaico-cristã. Com respeito às outras religiões, que 

ele qualifica vagamente de orientais, fazendo alusão, penso eu, a toda a gama, Buda, Lao-Tsé e 

muitas outras, elas nada mais são – diz ele com uma ousadia perante a qual só nos resta inclinar-nos 

por mais aleatória que pareça – do que o culto ao Grande Homem. E desse modo as coisas 

permaneceram no meio do caminho, mais ou menos abortadas, aquém do assassinato primitivo 

desse Grande Homem”. (Lacan, A ética da psicanálise, p. 215) 

 

Para estabelecer uma relação entre Lacan e a religião, partamos de Freud, particularmente, 

de seu último trabalho, Moisés e o monoteísmo, no qual estão contidos os elementos fundamentais 

de seus escritos precedentes que tratam da cultura, incluindo a ênfase sobre a religião. Totem e 

Tabu, O mal-estar na civilização e O futuro de uma ilusão constituem um conjunto de idéias 

freudianas retomadas, condensadamente, no Moisés e o monoteísmo, texto percorrido 

exaustivamente por Lacan para reconduzir a questão. 

                                                   
1 Psicanalista, membro fundador do Toro de Psicanálise; membro do conselho editorial da revista de psicanálise Antígona; 
autora dos livros Um percurso em psicanálise com Lacan, A estrutura na obra lacaniana e A transferência, editados pela 
Companhia de Freud – Rio de Janeiro. E-mail: taciana_mafra@hotmail.com 
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Freud chega ao término de sua obra escrevendo Moisés e o monoteísmo. Nesse trabalho, 

considerado por seus estudiosos como dos mais importantes dentre sua contribuição à cultura, ele 

sublinha a relevante questão com a qual atravessa sua produção: O que é um pai? 

Apesar de Freud se apresentar, nesse trabalho, como um grande conhecedor do assunto que 

aborda, ou seja, dos mais importantes estudos da história do judaísmo, da Antiguidade – 

principalmente do império egípcio – e da história das religiões, sua tese é hipotética2. O rigor 

científico de Freud, nessa obra, certamente não está a serviço da verdade dos fatos. Moisés e o 

monoteísmo é o único texto de Freud designado por ele como “romance histórico”, o que parece 

apontar uma função excepcionalmente relevante para o ficcional. 

As fontes de pesquisa de Freud, a saber, Brestead, Weigall e Erman, contrariam seus 

argumentos sobre a religião monoteísta de Amenófis IV e a possível filiação egípcia de Moisés. Por 

esse caminho poderíamos impugnar a construção freudiana partindo da constatação de um equívoco 

metodológico. Contudo, depois de percorrermos o Moisés, verificamos o esforço criativo de Freud 

para, com mais essa mitologia, restabelecer a questão do Pai.   

Essa contingência possui precedentes. Os estudos antropológicos de sua época serviram de 

grande oposição aos seus trabalhos, que versavam sobre discussões desse teor. Seu magnífico 

Totem e Tabu 3 teria ficado realmente em maus lençóis, aos olhos da ciência moderna, não fosse a 

importante intervenção de Lévi-Strauss, que atesta o valor e a pertinência dessa contribuição, pelo 

que nela há de metáfora para o que é possível inscrever como mito, diante do Real. 

A questão da horda primeva é retomada no Moisés de Freud. Ele utiliza sua asserção de 

quase vinte e seis anos retroativos, a respeito do assassinato do pai, para dar amparo ao que vai 

preconizar. Seu postulado faz uma espécie de retomada desse primeiro tratado sobre o crime na 

horda primeva, recolocando seu mito de fundação da cultura sob os signos da tradição judaica. 

Certamente o conduto para isso tem relação com o que nos diz Lacan: 

“A psicanálise talvez não seja concebível como nascida fora dessa tradição. Freud nasceu 

nela e, como sublinhei, insiste em que só tem propriamente confiança, para fazer avançar as coisas 

no campo que descobriu, nesses judeus que sabem ler há muitíssimo tempo, e que vivem – é o 

Talmud – da referência a um texto”.4  

 

                                                   
2 A hipótese de Freud é de que Moisés era um egípcio, adepto da doutrina monoteísta do faraó Amenófis IV. Com a morte 
desse faraó e o consequente desterro de sua religião – opositora, segundo Freud, tanto do politeísmo quanto da existência de 
vida após a morte –, perfilhou o povo judeu e lhe transmitiu sua religião, uma religião egípcia. Ademais, sustenta a temática 
de que Moisés teria sido assassinado. 
3 Freud, S. (1980[1912-1913]). Totem e Tabu. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Sigmund 
Freud. Vol. XIII. Totem e tabu e outros trabalhos.  Rio de Janeiro: Imago. 
4 Lacan, J. (1988[1959-1960]) O Seminário, livro 7, A ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, p. 127. 
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Apesar das especificidades que se afastam de certa organização habitual dos escritos 

freudianos, ele conserva, nesse trabalho, sua face mais conhecida de cientista rigoroso, atento aos 

mínimos detalhes.  

Freud, ao argumentar, nos revela o quanto está, ele próprio, acometido dos efeitos de 

desconfiança que segue provocando em seu leitor. Ele vai nos dizendo, vez por outra, que 

reconhece que há algo de feição um tanto passional em seu argumento. Ele vacilou quanto à 

publicação do texto, temeu sua repercussão em épocas tão sombrias para os semitas, além de que 

estava um tanto admirado com a postura da Igreja que, segundo sua opinião, tomara a melhor 

posição ética em meio a tantos aulidos decorrentes do antissemitismo. Mas, tão logo se viu afastado 

de Viena, em terras inglesas, imediatamente retomou o trabalho para publicação. 

Em todo caso, do ponto de vista autobiográfico, o Moisés de Freud trata de uma sangrenta 

ferida narcísica, reconciliando-o com seu desdém para com sua religião de origem5, e insinua um 

temor do lugar de pai, ao mesmo tempo que defende este Pai do lugar de filho, como outorgante de 

um testamento de justiça, verdade e fidelidade. 

Do ponto de vista de suas articulações, não encontramos nenhuma nova afirmação. Ao 

contrário, ele utiliza o que forjou, anteriormente, como argumento para a tese de que Moisés era 

egípcio e de que teria sido assassinado.  

Na verdade, não parece que estivesse procurando angariar adeptos para sua hipótese. O 

texto de Freud notifica, pela via da recomposição de um mito, particularmente o do assassinato do 

pai, que não há saber sem ignorância. Portanto, levantar questões que jamais se esgotam, erigindo 

com a matéria plástica do judaísmo um novo mito, pela via do confronto entre verdadeiro e falso, 

parece ser a grande proeza de Freud, nessa obra em que se inspira antes que caia sua pena. De 

maneira surpreendente, ousada e vigorosa, Freud escreve seu Moisés às voltas com a questão da 

fundação da subjetividade humana e, consequentemente, da cultura, sublinhando a função paterna 

como constitutiva do simbólico.  

A propósito dos importantes achados nesse texto, há ainda uma interpretação magistral 

concernente à causa do antissemitismo. Atribuir a Moisés a criação do povo judeu, e o ódio aos 

semitas, à inveja por ocuparem um lugar de “escolhidos” do pai, é, ao que tudo indica, 

efetivamente, uma tomada feita pela primeira vez nesse sentido. 

                                                   
5 Freud foi alfabetizado em hebraico por seu avô paterno, com quem lia o Torah. A Bíblia de sua família, exposta no Museu 
Freud de Viena, possui  o registro de que no oitavo dia de vida ingressou no pacto judaico, a circuncisão. 
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Lacan não é adepto da hipótese de Freud; certamente o que depreende dessa obra, à qual se 

dedica com muito afinco, não é da ordem do factual. Ele diz a respeito do livro de Sellin6, no qual 

Freud de algum modo se baseia para sua temática do assassinato de Moisés: 

“Trata-se hoje de uma abordagem do diálogo de Yahvé com seu povo, do que pode ter 

passado pela cabeça de Sellin, e também do que pode nos revelar o encontro que se estabelece com 

o que atraiu Freud, que está precisamente nesta linha, mas onde se detém, onde encalha, fazendo da 

temática do pai uma espécie de nó mítico, um curto-circuito, ou, para dizer de uma vez, um 

desacerto”. 7 

Portanto, o que podemos encontrar de novo e bastante novo nesse texto, a propósito das 

construções de Freud, não é da ordem de suas hipóteses, mas sim de algo que aparece enredado 

nelas. 

Evocamos o Moisés de Freud para estabelecer os elementos constitutivos das depreensões 

lacanianas no tocante à religião, a saber:  

“Freud não duvida um só instante de que o maior interesse da história judaica seja o de ser o 

veículo da mensagem de um Deus único. [...] Apenas essa tradição prossegue até seu término a obra 

de revelar o que está em questão no crime primitivo da lei primordial.” (Lacan, A ética da 

psicanálise, p. 216). 

Essa mensagem de um Deus único, senhor do mundo, veiculada pelo povo judeu, tem, 

segundo o mito freudiano do Moisés, a força de sua transmissão calcada no assassinato do Grande 

Homem, Moisés. Assim se reproduz o assassinato primitivo do pai. Segundo Lacan, a consequência 

da hipótese de Freud pode ser assim percorrida: 

“[...] se esse Deus-sintoma, esse Deus-totem tanto como tabu, merece que nos detenhamos 

na pretensão de fazer-se dele um mito é na medida em que ele foi o veículo do Deus de verdade. É 

por seu intermédio que a verdade sobre Deus pôde vir à luz, isto é, que Deus foi realmente morto 

pelos homens, e que, a coisa tendo sido reproduzida, o assassinato primitivo foi redimido. A 

verdade encontrou sua via por meio daquele que a Escritura chama certamente o Verbo, mas 

também o Filho do Homem, confessando assim a natureza humana do Pai” (Lacan, A ética da 

psicanálise, p. 221.) 

Lacan sublinha que o Deus monoteísta do judaísmo é um Deus cujo nome é 

impronunciável, que fala e demanda8. Por esse caminho tratará do que vai chamar de “Nome-do-

                                                   
6 Ernst Sellin, biblista, nascido em 1867. Considerado um dos representantes mais fecundos da escola exegética alemã. Em 
1922 publica seu livro Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Geschichte(“Moisés e sua significação para a 
história israelita e judaica”). 
7 Lacan, J. (1992[1969-1970]) O Seminário, livro 7, A ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 127. 
8 Lacan, J. O seminário, livro XI, Os quarto conceitos fundamentais da psicanálise, Jorge Zahar 
Editor, Rio de Janeiro, 1985, p. 259. 
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Pai”, operador da fala, efeito do inconsciente estruturado como linguagem e ordenado na análise 

pelo discurso. 

Contudo, o fundamental desse percurso sobre o Moisés de Freud é situar algo no qual Lacan 

insiste: que Moisés, ao perguntar a Deus sobre seu nome, busca apreender o ser de Deus pela via do 

nome. A resposta de Yahvé “sou o que sou” coloca o inapreensível, o impossível de saber. Não há 

como dizer o ser de Deus. 

O não-saber que se impõe com essa resposta é, segundo Lacan, uma interpretação judaica 

exata, que estabelece a questão radical a propósito da responsabilidade sobre o não-sabido. 

O que isso implica é que o mundo judaico-cristão destitui e sucede o mundo grego, sujeito 

ao imperativo da fatalidade. O Édipo que proferia, em absoluto infortúnio trágico, o eu não sabia 

que dormia com minha mãe; eu não sabia que Laio, o homem morto por mim, era meu pai, não 

mais é possível de ser sustentado depois da tradição judaico-cristã. Ao contrário, Lacan vai apontar 

que, estando morto o paganismo, tornamo-nos responsáveis por nosso inconsciente. 

Se não mais é o nefasto e implacável destino que dita o porvir, então não mais será possível 

atribuir a Deus a responsabilidade pela contingência do ato. A infelicidade humana inscrita nos céus 

pelos deuses pagãos é uma perspectiva na qual a psicanálise não seria possível. Nessa perspectiva 

só resta maldizer o destino e lamentar-se, como atesta o coro grego no texto sofocliano: “ai de 

mim”.  

Lacan monta essa discussão no seminário da Transferência, em que trata de demonstrar 

esse deslocamento na cultura ocidental, apresentando tal movimento e suas consequências a partir 

de Antígona, a heroína da trilogia sofocliana, e de Signe de Coûfontaine, a heroína da trilogia de 

Paul Claudel, esta, uma mulher moderna, que ao final de sua dramática trajetória pode dizer não ao 

que lhe é imposto. 

Trata-se de ordens simbólicas distintas. Quando Lacan subverte o aforismo de Dostoiévski 

“Deus está morto, tudo é permitido” para “Deus está morto, nada é permitido”, ele sublinha 

justamente que não mais podemos culpar Deus por nossos infortúnios. E vai além, indagando ao 

“Deus está morto” de Nietzsche: Sim...mas qual Deus?9  

O judaísmo sofre seu avatar com a vinda de Cristo. A nova aliança é um pacto que vai além 

de uma seita judaica, é um pacto que o Messias estabelece com todos os homens. A introdução do 

cristianismo no mundo greco-romano faz um confronto complexo das culturas semita e indo-

européia, que produz uma enorme alteração histórica e cultural. 

                                                   
9 Conferir discussão sobre esse tema em Julien, Philippe, As psicoses um estudo sobre a paranóia comum, E ditora 
Companhia de Freud, Rio de Janeiro, 1999, p. 44. 
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É preciso pensar que os deuses gregos eram impessoais, de tal forma que se deveria 

considerá-los deuses desconhecidos, o que se faz motivo para um sermão de Paulo, ao pregar em 

Atenas. 

A passagem da filosofia grega para a difusão dos conteúdos essenciais da “palavra de Deus” 

pela via da mensagem bíblica altera de maneira expressiva a fisionomia do pensamento ocidental. 

De certa maneira, tanto o Antigo como o Novo Testamento afirmam o anúncio da Aliança 

com Deus sob a forma de uma oferta unilateral, um dom benevolente que Este oferece aos homens.  

No entanto, a Nova Aliança é um marco por onde se produz uma subversão que altera a 

perspectiva dos termos propostos pela filosofia grega de maneira radical. Ou seja, tanto para os que 

a aceitam, crentes ou não, como para os que a rejeitam, desde sua difusão, o cristianismo passa a ser 

um horizonte irrefutável.  

Dessa forma, a pluralidade das entidades divinas para os gregos será suplantada no 

Ocidente pela concepção do Deus Uno e Único: não terás outro Deus além de mim. Esse 

imperativo estabelece o caráter absoluto que define Deus como Outro a todas as coisas.  

É por esse caminho que o criacionismo opõe-se às teorias de Parmênides, dos pluralistas, de 

Platão, de Aristóteles, dos estóicos, de Plotino etc., que propunham soluções para o problema do 

Ser. 

A mensagem bíblica formula a criação a partir da palavra de Deus que produziu tudo do 

nada. Com sua vontade Deus cria livremente, fazendo o bem. Assim se resolve o antigo problema 

do Uno, que determina os múltiplos, e do finito, que advém do infinito: Eu sou Aquele-que-sou. 

É importante ressaltar que para os gregos o homem não é uma supremacia, como indica 

Aristóteles: Há muitas outras coisas que, por natureza, são mais divinas, perfeitas, do que o 

homem, como, para ficar apenas nas mais visíveis, os astros de que se compõe o universo. Isto se 

coloca numa posição radicalmente oposta à Bíblia, que atribui ao homem o lugar de criatura 

privilegiada de Deus, sua imagem e semelhança. 

Ora, bem entendido, para os gregos a lei moral era a lei da Physis, lei da natureza, que se 

impõe a Deus e aos homens, simultaneamente. Portanto, um Deus que legisla a moral é inexistente 

para os helênicos. 

Que consequências extrair daí para acompanhar a metáfora da tragédia cristã de Paul 

Claudel utilizada por Lacan para situar a topologia da psicanálise?  

Poderíamos ir muito longe, mas contentemo-nos em mirar uma perspectiva que tem relação 

com as consequências éticas das inscrições cristãs. 

O que se produz essencialmente por esse caminho é que a virtude se torna obediência aos 

mandamentos de Deus, enquanto o mal moral deriva da desobediência a Deus. 
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O exemplo de Cristo aponta para a realização da vontade do Pai, ou seja, o querer de Deus é 

a lei moral, e querer o querer de Deus é a virtude do homem. Aí está indicada uma posição para o 

humano na qual o princípio que situa sua existência é viver conforme a vontade do pai, para o pai.   

 Dessa forma, estabelece-se uma garantia de segurança, visto que o ponto de vista grego 

dista da relação com o absoluto e só é possível obter segurança absoluta se esta vem do Absoluto. 

 Dos gregos à cultura judaico-cristã encontramos, nas primeiras linhas da escritura bíblica, o 

marco do pecado original. A desobediência é, propriamente, provar do fruto do conhecimento do 

bem e do mal. Daí a culpa e a morte. 

 O que é que se recoloca na modernidade, com a perspectiva cartesiana? Estaríamos 

novamente diante do fruto proibido, do conhecimento que põe Deus à prova? A religião ou a 

ciência? O declínio da função paterna? 

 Já vimos que para os gregos a assimilação a Deus tinha como caminho o conhecimento, ao 

contrário do judaísmo, em que o ditame é que Deus é o único Ser e que a criação tem o Ser: 

“Eu sou o senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros 

deuses diante de minha face. [...] Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade 

dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até à 

milésima geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos”10.  

Se para os gregos a virtude estava colocada do lado do conhecimento, do intelecto, para o 

judeu-cristão o único entendimento possível deveria ser o mandamento de Deus. 

 A ressurreição de Cristo expia o antigo pecado advindo de Adão, conformando uma 

mensagem que subverte o pensamento grego, já que a concepção grega da culpa original advinha do 

conceito de mistérios órficos e tinha o sentido de estabelecer uma relação entre a culpa e o mal que 

o homem sofria em si mesmo,  o qual estava destituído de uma relação explicativa sobre a natureza 

dessa culpa. 

 A culpa grega estava destinada a ser destituída pela naturalidade dos ciclos dos 

nascimentos, sendo ainda possível aos filósofos libertar-se das maldições da culpa pela virtude do 

conhecimento. 

O ideal da filosofia grega era a epistéme, o conhecimento. Assim se constituía a virtude e a 

essência do homem. Pois bem, temos aí a fé barrando a ciência. 

Dessa forma, todo o “cognoscitismo” transcorrido no cristianismo, de maneira especial na 

Idade Média, era de uma ordem radicalmente distinta do conhecimento grego, que visava a razão e 

o intelecto. Esse “cognoscitismo” só é acessível aos homens de fé. 

                                                   
10 Êxodo 20, 1-6. 
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Assim é que encontramos em Paulo, na Epístola aos Coríntios: 

“[...] pois está escrito: ‘Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos 

inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto?’ Onde está o argumentador desse 

século? Deus não tornou louca a sabedoria desse século? Com efeito, visto que o mundo por meio 

da sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprouve a Deus pela loucura da 

pregação salvar aqueles que crêem [...]. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de 

Deus. É loucura para ele; não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O 

homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois ‘quem 

conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo?’ Nós, porém, temos o pensamento de 

Cristo”.11 

A posição grega da busca do conhecimento era amor ao saber. O Banquete de Platão, que 

Lacan nos apresenta no início do Seminário da Transferência, revela de forma magistral que o Eros 

grego não é Deus, uma vez que é desejo de perfeição que produz a tendência para a conquista do 

divino, uma elevação que, sobretudo, ascende à luz da beleza. Enquanto o conceito bíblico de amor 

é, ao contrário, descida de Deus em direção aos homens. Dom, e não conquista. Para os gregos, é o 

homem que ama, enquanto para os cristãos é, sobretudo, Deus que ama, ancorando o amor do 

homem em sua simetria a Deus. 

O amor, eis o mandamento que resume a Lei de Cristo. Jesus responde a um escriba quais 

eram os dois maiores mandamentos: [...] Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor; 

amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu espírito, e de todas as 

tuas forças.Eis aqui o segundo: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior 

do que estes não existe(Marcos 12,29-32). 

É muito curioso, portanto, que Lacan situe o amor da Psicanálise, o amor freudiano, 

enquanto operação constitutiva, do lado dos gregos: o amor é dar o que não se tem, diz-nos na 

Transferência, referindo-se ao discurso de Sócrates nas palavras de Diotima. 

Porém, um ano antes, no Seminário sobre a Ética da Psicanálise, ele fará uma conexão entre 

os elementos gregos e cristãos no que concerne à lógica da subjetivação: 

 “Recuamos diante de quê? Do atentar à imagem do outro, pois é a imagem sobre a qual 

formamo-nos como eu. Aqui está o poderio convincente do altruísmo. [...] Com efeito, somos 

solidários de tudo o que repousa sobre essa imagem do outro enquanto nosso semelhante, na 

similitude que temos com nosso eu e com tudo o que nos situa no registro imaginário. Que trago 

como questão quando parece ser óbvio que esse é o próprio fundamento da lei Amarás teu próximo 

                                                   
111 Cor 1, 19-21; 2, 14-16. 
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como a ti mesmo. [...] Para colocar ainda os pontos nos is, lembraria, indo direto ao que me parece 

ir para o lado mais contrário dessa denúncia da imagem, esse enunciado, sempre ouvido com um 

ronrom de satisfação mais ou menos divertido – Deus fez o homem à sua imagem. A tradição 

religiosa mostra aí, mais uma vez, mais esperteza na indicação da verdade do que a orientação da 

filosofia psicológica o supõe”.12 

Ele nos aponta que o homem pagou a Deus na mesma moeda. Construiu imagens que foram 

interditadas, já que as imagens são enganadoras. 

Essas questões colocam os paradoxos próprios à experiência analítica porquanto encontra-

se ela atrelada à busca do que é faltoso, como nos mostram os gregos, mas, no entanto, 

encaminhada pela promessa de encontrar no outro aquilo que é suposto faltar. De qualquer modo o 

trilho dessa experiência é, como sublinha Lacan, o amor, e se inscreve na cultura, na era cristã, mais 

precisamente, quando se recoloca toda a questão da dialética do desconhecimento/conhecimento. 

A Psicanálise é uma criação moderna, erigida a partir da neurose de um judeu-ateu, que irá 

revelar para o mundo a dimensão do desconhecimento como operador da subjetividade. Freud vai 

buscar nos gregos, em Sófocles, a metáfora para a dimensão do desejo, mas não sem estar inserido 

na cultura judaico-cristã. Fisga o “Ele não sabia” de Édipo para demonstrar a potência do desejo, 

desejo de morte, que urde os tempos conectados das gerações na tragédia grega, pela via das 

representações estabelecidas pelo amor. 

Isso tudo é muito instigante. Lacan nos aponta que:  

“[...] realizar seu desejo coloca-se sempre numa perspectiva de condição absoluta. É na 

medida em que a demanda está para além e para aquém de si mesma, que, ao se articular com o 

significante, ela demanda sempre outra coisa, que a satisfação formulada se estende e se enquadra 

nessa hiância, que o desejo se forma como o que suporta essa metonímia, ou seja, o que quer dizer a 

demanda para além do que ela formula. E é por isso que a questão da realização do desejo se 

formula necessariamente numa perspectiva de Juízo Final”. 13  

Lacan diz que o Apocalipse é um livro que adquire o valor de incorporação, a incorporação 

do próprio significante, que é suporte da criação propriamente apocalíptica; que o significante nessa 

ocasião torna-se Deus, o objeto da própria incorporação. 

Acima de tudo, Lacan retoma a tragédia antiga, passando por Hamlet até pontuar com 

Claudel. Essencialmente, trata-se de demarcar a interrogação freudiana: o que é um Pai? Ele nos diz 

ser essa a questão que de idade a idade, em seus avatares, coloca-se para nós analistas. 

                                                   
12Lacan, J. A ética da psicanálise, p. 238-239.  
13Lacan, J. A ética da psicanálise p. 353.  
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Se o filho na tragédia antiga não sabia da morte do pai, Hamlet o sabia mais do que se crê, 

diz-nos Lacan, e eis que irrompe, com a tragédia contemporânea, o pai que morre de medo diante 

do filho. 

Encontramos, dessa forma, uma vereda por onde a genialidade de Freud nos aponta a ponta 

do novelo para a urdidura da questão sobre o Pai. Estamos diante do complexo de Édipo, 

engrenagem fundamental do circuito do desejo, onde se coloca a dimensão da Ética da Psicanálise 

no que dela pode haver de mais atual.    

Dessa maneira, entrevemos o quanto a Psicanálise é uma construção que se faz sob o efeito 

do declínio da função paterna, e parece ser isso que Lacan vem nos apontar ratificando o Édipo de 

Freud como a única promessa possível da Psicanálise: que se produzam na palavra as expressões 

possíveis a um puro desejo, o Bem-dizer, indo assim além do legado do pai, para além do Pai. 

Da operação que instala a ordem religiosa na subjetividade à operação que se formula no 

curso de uma análise, sobrepõe-se a apropriação da Lei do Pai pelo sujeito. Assim se estabelece a 

exigência posta a cada sujeito de, situando-se na filiação, herdeiro da lei que o constitui com o 

nome que o situa entre outros, a partir dessa inscrição da qual advém o desejo, inscrever-se como 

desejante, produzindo aquilo que o marca como diferença. A expressividade possível ao desejo, que 

faz do desejo ato de desejar, produz-se num deslizamento incessante, condição essencial para a vida 

social e cultural que se constrói pelos atos criativos de cada um. 

Esse movimento do desejo ao ato, ou seja, da ética à moral, situa-se numa lógica de 

repetição que exige diferença em relação ao Outro. Exige dessimetria, disparidade, condição para a 

constituição do sujeito. 

Afirmar essa particularidade, diferença radicalizada, é causa e efeito da separação do sujeito 

do Outro, protetor. Portanto, exige que o sujeito tome para si a tarefa de incluir-se na coleção de 

trocas simbólicas e imaginárias da cultura, fazendo-se responsável pela construção da própria vida. 

Ou seja, há que honrar o Criador fazendo-se criatura, reconhecer-se devedor de tributos 

impagáveis pelos traços primordiais herdados, mas há, também e imperativamente, que recriar-se, 

fazendo-se sujeito falante, responsabilizando-se, solitariamente, por sua enunciação, pois apenas 

cumprindo essa condição é possível ao sujeito dar continuidade à produção da obra humana no 

esforço de construção da civilização.  

Na civilização pulula o desejo do homem a se fazer reconhecer na singularidade pelo sujeito 

por ele habitado, para que assim seja possível responder se de fato se quer o que se deseja. 

 


