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No ano passado escrevi sobre a relação estabelecida por Lacan entre a heroína da tragédia 

de Sófocles, Antígona, e Sygne de Côufontaine, protagonista da trilogia de Paul Claudel. 

É demasiado curioso que a perspectiva apontada por Lacan, em seu estudo sobre a trilogia, 

produza tantas leituras quando o acompanhamos nas alongadas páginas do Seminário da 

Transferência, no qual dedica um capítulo, intitulado “O Mito de Édipo Hoje”, à abordagem de 

elementos, fisgados por ele, na letra do controvertido poeta francês. 

Tomada de questões a propósito dos inúmeros elementos que figuram na discussão de 

Lacan sobre as duas tragédias, detive-me, a princípio, nos sentidos concernentes à relação entre 

Antígona e Sygne. Essa relação estava perpassada, nos apontamentos de Lacan, pelas noções de 

segunda morte e entre-duas-mortes, que se atrelam à relação Lei/ Desejo.  

Afirmei, a partir de minhas observações dos textos de Lacan “A Transferência”, “A Ética da 

Psicanálise” e “Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise”, que era possível acompanhá-lo 

pela vereda da construção de “uma topologia de base para o desejo”.  

Nesse sentido, entre Antígona e Sygne estariam postas duas posições nas quais seria 

possível encontrar as relações entre sujeito e desejo. A primeira posição, a de Antígona, é o onde se 

prefigura a potência à representação, sem que haja fixação em nenhum objeto; posição de um puro 

desejo. A segunda, a posição de Sygne, é radicalmente capturada pelo desejo do Outro, pura 

falência subjetiva. 

Dessa forma, de um ponto a outro da topologia sugerida por Lacan, metaforizados por 

Antígona e Sygne, estariam colocadas as veredas que situam o sujeito em relação ao desejo do 

Outro que o constitui. Configura-se assim uma metáfora para questões clínicas de grande 

importância, no que diz respeito à cavilha determinante da estrutura, com as conseqüentes 

implicações na Transferência. 

No entanto, ficaram da leitura de “O Mito de Édipo Hoje” aporias a propósito da chamada 

de Lacan para um tempo atual do Édipo. 

Sabemos que após a morte de Freud houve um tempo em que muitos colocaram em questão 

a pertinência do Édipo como pedra fundamental da estrutura da obra psicanalítica. 
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Lacan se rebela contra essa empreitada, ratificando o Édipo freudiano e munindo-o contra o 

ataque. Ele irá instrumentar a metáfora de Freud com os instrumentos da Lingüística, demonstrando 

que o Édipo é a estrutura da linguagem. 

Mas o que viria a ser uma acepção como esta nomeada de “O Mito de Édipo Hoje”? E por 

que Lacan aborda essa questão ao tratar de Transferência? 

Se a Transferência é essencialmente o circuito de um endereçamento, onde o sujeito 

demanda a Outro que autentique sua existência, articulando-a de um lugar distinto desse onde está, 

à deriva, mergulhado no inefável, certamente que há aí uma lei que comanda esse circuito, e essa lei 

não é outra que uma lei de linguagem.  

É possível dizer, nesse sentido, que o Édipo de Freud estava para Sófocles assim como o 

Édipo lacaniano estava para Claudel? Freud está situado cronologicamente no mesmo tempo de 

Lacan, com a diferença de que, quando nasce o segundo, a “Interpretação dos Sonhos” já havia sido 

publicada, o que faz uma enorme diferença, pois podemos pensar tal publicação como um divisor 

de águas na cultura. Mas, parece-me que não é disso que se trata.  

O que poderíamos pensar é que se o Édipo está situado em Freud num primeiro tempo que é 

o do Rei Édipo, para Lacan se edificam instrumentos, tais como a tríade do pai simbólico, pai 

imaginário e pai real, assim como o objeto “a”, de modo a poder constituir mais dois tempos para o 

Édipo e, nesse sentido, Antígona faz o ponto de estofo para a articulação lacaniana.  

É do lado de Antígona que ele situará a posição do analista, porque é nesse ponto da 

tragédia sofocliana que se dá uma ultrapassagem do destino funesto, uma afirmação com o desejo 

singular em pura potência, por encontrar na morte um rompimento com qualquer significação, por 

inscrever a dimensão de um puro desejo. 

Mas o que vem a ser a trilogia claudeliana, enquanto metáfora do “Édipo hoje”? 

Vejamos uma primeira distinção entre as duas tragédias, a saber, a cultura grega com seus 

Deuses antropomorfos e a cultura judaico-cristã com seu Deus que se faz homem. 

 Certamente que a morte do Deus semita para salvar a humanidade introduz uma dimensão 

muito particular do ponto de vista dos elementos da cultura. A substituição dos Deuses gregos pelo 

Deus judaico-cristão faz intervir o Deus Morto, e é preciso lembrar que essa história foi escrita 

primeiramente em grego. 

Ora, os Deuses gregos eram Deuses vivos e estavam para além do bem, do mal e de 

qualquer virtude. Estavam para além da lei, que essa cultura irá buscar no maior sopro de sabedoria 

civilizada que já se viu na história da humanidade. Aí os Deuses podiam tudo e os homens eram 

seus fantoches, seus brinquedos. Sobre isso o destino funesto é prova relevante, já que o homem da 

tragédia grega não tinha escolha e, por isso mesmo, não tinha culpa nem pecado. 



Devemos lembrar ainda que a tragédia sofocliana foi escrita em Atenas, em três tempos, por 

volta de 441a.C., e não devemos esquecer a descontinuidade entre a mítica religiosa grega e o que 

irá imperar mais tarde na cultura ocidental. No entanto, é na universalidade do atravessamento da 

lei que se dá a ponte que barra a mítica religiosa dos gregos e faz progredir, na civilização ocidental, 

o judaísmo-cristão com as influências helenistas: “[...] não é de hoje nem é de ontem. É desde os 

tempos mais remotos que elas - as Leis -  vigem sem que ninguém possa dizer quando surgiram”.3 

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. 

É preciso pensar que os Deuses gregos eram impessoais de tal forma que se deveriam 

considerar os Deuses desconhecidos4, o que se faz motivo para um sermão de Paulo, ao pregar em 

Atenas, quando de sua odisséia missionária para universalizar o cristianismo. 

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, 

diathéke5, com Deus sob a forma de uma oferta unilateral, um dom benevolente que Este oferece 

aos homens. Assim, podemos ler no Êxodo: “Enviou jovens dentre os israelitas, os quais 

ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés 

tomou a metade do sangue para metê-lo em bacias, e derramou a outra metade sobre o altar. 

Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: ‘Faremos tudo o que o Senhor disse, e 

seremos obedientes’. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo: ‘Eis, disse ele, o 

sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito.” 6 E no Evangelho de 

Mateus, a fala de Cristo: “Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lho, dizendo: ‘Bebei dele 

todos, porque isto é meu sangue, o sangue da Nova Aliança (diathéke), derramado por muitos 

homens em remissão dos pecados.” 7 

A Nova Aliança, no entanto, é um marco por onde se produz uma revolução de tal ordem 

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.  

                                            
3 Versos 518/520 da tradução de “Antígona” de Mario da Gama Kury. 
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6 Êxodo 24,5-8. 
7 Evangelho de Mateus 26,27-28. 



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-é”. 

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”. Isso 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 que 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 conseqüências extrair daí para acompanhar a metáfora da tragédia cristã de Paul 

Claudel?  

Poderíamos ir muito longe, mas contentemo-nos, por ora, em mirar uma perspectiva que 

tem relação com as conseqüências 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. 

O exemplo de Cristo tem o sentido de apontar 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. 

 Assim está dada 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 vier do Absoluto. 

 Mas, e o mito de Édipo hoje? 

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

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 com a modernidade, com as maravilhas cartesianas? 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, no qual 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 iniqüidade 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”8. Se para os gregos estava a 

virtude 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, pois que a concepção grega da culpa original vinha 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, o que estava destituído de uma relação explicativa sobre a natureza dessa 

culpa. 

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

dos nascimentos, e ainda era possível aos filósofos libertarem-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 se impõe para os homens de fé. 

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 deste século? Deus não tornou louca a 

sabedoria deste 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.”9 

                                            
8 Êxodo 20, 1-6. 
9 Primeira Epístola aos Coríntios. *Uma tal mensagem aponta para a introdução da dimensão da Trindade. O que 
antes era dicotomia corpo/ alma, entendido alma como razão, sofre então o avatar que recoloca uma lógica de três 
dimensões – corpo, alma, espírito -, onde o espírito é o divino através da fé. 



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, já 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 aí o mandamento que resume a Lei de Cristo. Jesus responde a um escriba qual 

era o primeiro dos mandamentos: “[...] o senhor nosso Deus é o único Senhor e amarás o Senhor 

teu Deus de teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e com toda a tua força. O 

segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que 

esses.”  Isso está no Evangelho de Marcos. 

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 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.”10 

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

interditadas, pois as imagens são enganadoras. 

Essas questões colocam os paradoxos próprios à experiência analítica porquanto esteja ela 

atrelada a 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. 

                                            
10 Lacan, J. A Ética da Psicanálise, p. 238-239. 



Do lado de Antígona, Lacan situa a posição análoga à do analista, demonstrando com ela a 

ética da psicanálise, a ética do puro desejo. Do lado de Sygne, ele nos apresenta uma posição de 

suicídio subjetivo. Há aí uma inversão do desejo que conduz a tragédia para a tragédia do desejo. 

Se a Idade Média é marcada pelo conhecimento da palavra de Deus, o Renascimento tenta 

recuperar os valores clássicos e um novo estatuto para o homem: “Conhece a ti mesmo, ó linhagem 

divina em aparência mortal!” 11 

Então é a vez de Descartes com o “penso, logo sou” e o começo do pensamento moderno, 

que faz uma exaltação ao objeto, ao conhecimento. 

A Psicanálise é uma criação Moderna, erigida da neurose de um judeu-ateu, que irá revelar 

para o mundo a dimensão do desconhecimento como operadora da subjetividade. No entanto, 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 o poder do 

desejo, o 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 ensina 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”. 12  

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. 

Pois bem, ele diz ainda, no mesmo Seminário, algo que precede a introdução no ano 

seguinte da trilogia de Claudel, com “O Mito de Édipo Hoje”: “Não há razão alguma para que nos 

constituamos como garante do devaneio burguês. Um pouco mais de rigor e de firmeza é exigível 

em nossa confrontação com a condição humana, e é por isso que relembrei, da última vez, que o 

serviço dos bens tem exigências, que a passagem da exigência de felicidade para o plano político 

tem conseqüências. O movimento no qual o mundo em que vivemos é arrastado, promovendo até 

suas últimas conseqüências o ordenamento universal do serviço dos bens, implica uma amputação, 

sacrifícios, ou seja, esse estilo de puritanismo na relação com o desejo que se instaurou 
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historicamente. O ordenamento do serviço dos bens no plano universal não resolve, no entanto, o 

problema da relação atual de cada homem, nesse curto espaço de tempo entre seu nascimento e 

sua morte, com seu próprio desejo – não se trata da felicidade das futuras gerações”.  

Ora, Lacan discutirá longamente os sentidos da metáfora edípica, mas dirá particularmente 

que “o desejo de Édipo é o desejo de saber a chave do enigma do desejo”.  

Como concluir, então, sobre o que são os novos elementos introduzidos pela trilogia de 

Claudel? Essa peça cristã, monárquica, abundante em perversidades, rica em imagens sobre os bens, 

o que nos apresenta? 

Lacan dirá que a política é a política, mas o amor permanece o amor, e articula: “Quanto ao 

que pode situar-se como ciência nesse lugar que designei como o do desejo, o que pode ser isso? 

Pois bem, vocês não precisam ir buscar muito longe. O que, em fato de ciência, ocupa atualmente o 

lugar do desejo, é muito simplesmente o que se chama corretamente de ciência, aquela que vocês 

vêem, por ora, galopar tão alegremente, e efetivar toda espécie de conquistas ditas físicas.  

“Creio que ao longo desse período histórico, o desejo do homem, longamente apalpado, 

anestesiado, adormecido pelos moralistas, domesticados por educadores, traído pelas academias, 

muito simplesmente refugiou-se na paixão mais sutil, e também a mais cega, como nos mostra a 

história de Édipo, a paixão do saber. É essa que está tendo um andamento que ainda não deu sua 

última palavra”.13 

O mito de Édipo hoje, tomado da tragédia do desejo de Paul Claudel, apresenta os mesmos 

operadores subjetivos, linguageiros, que Lacan nos demonstra quando revitaliza o Édipo freudiano, 

tomado da tragédia sofocliana. 

No entanto, na tragédia antiga, reverbera a função do desconhecimento, condutora de uma 

urdidura simbólica, a qual encontra seu ápice em Antígona, puro desejo que a inscreve como nome 

afirmando sua Até, a Lei que a funda no desconhecimento. Na tragédia cristã o conhecimento do 

mandamento de Deus cobra a aliança: fazer sua vontade à custa do desejo. O desejo de Deus 

conhecido e imperativo no primeiro tempo da trilogia faz de Sygne refém do desejo do Outro. O 

que se produz é uma inversão dos elementos operadores que colocará no último tempo da peça a 

personagem de Pensée, pensamento, diante da obscuridade, uma cegueira disfarçada, despercebida, 

e uma paternidade trapaceada.  

A derrisão e o declínio da função paterna culminando em “O pai humilhado” deixa para nós 

um longo caminho a percorrer sobre as implicações éticas dessa metáfora. Afinal a moral cristã não 

é ditame divino, ao contrário da moral grega, que é conquista do conhecimento? Não é curioso que 

                                            
13 Lacan, J. A Ética da Psicanálise, p. 388. 



o conhecimento dos mandamentos do Bem produza a iniqüidade, que é encenada pelas gerações de 

Claudel? 

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

Claudel, pois, essencialmente, trata-se de demarcar uma interrogação: o que é um pai? Ele nos diz 

que é essa a questão que, de idade a idade, em seu avatar, se coloca para nós, analistas. 

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, desta forma, uma vereda por onde a genialidade de Freud nos revela a ponta 

do novelo para a urdidura da questão sobre o Pai, que não é apenas mortal, mas assassino. Estamos 

diante do complexo de Édipo, engrenagem fundamental do circuito do desejo, onde se coloca a 

dimensão da Ética da Psicanálise, no que dela possa haver de mais atual.    

Parece que por aí entrevemos o quanto a Psicanálise é uma construção que se faz sob o 

efeito do declínio da função paterna, e parece que é isso que Lacan vem nos apontar ratificando o 

Édipo de Freud como a única promessa possível da Psicanálise: que se produza na palavra as 

expressões possíveis a um puro desejo, o Bem dizer. 

 

 

 

 

  


