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RESUMO 

 

Neste texto propomos pensar a tragédia de Antígona, uma das Filhas  de Édipo, e sua 

relação transgressora como um ponto sublimatório do pensamento feminino em psicanálise.  A 

Antígona de Sófocles coloca-nos a pensar em uma direção dada à pulsão para um caminho 

sublimatório, cuja barreira do recalque não recai. Faz-nos pensar também sobre a questão faltosa, 

inexistente cujo vazio opera de maneira peculiar: a feminilidade presente na peça.  
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Após conflito entre Eteocles e Polínice, ambos morrem, e Creonte condena Polínice por 

lutar contra o estado.  Este feito, na percepção de Creonte, parece ser um ato de imoralidade. 

Polínice torna-se condenado à não ser enterrado e cultuado conforme os demais “morais” o eram.  

A lei torna-se clara: quem ousar desobedecer as ordens será também condenado. Antígona não 

tem apoio de sua irmã Ismênia para realizar o ato de enterro. Decide fazê-lo sozinha – 

Transgredindo a lei imposta.  

Antígona se vê desprovida da força para escavar a terra, realiza então um ato de encobrir o 

corpo do irmão. Este ato inicia duas reflexões: a primeira os furos do feminino que se vê 

fragmentado e o ato transgressor e intrigante que é o de ela ter transgredido a lei, porém não 

enterrando e sim encobrindo. Estas marcas nos fazem pensar em uma Antígona que deixa escapar 
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respectivamente uma feminilidade e um ato sublimatório.  Pensemos que esta tragédia é bastante 

significante e incomoda para Lacan (1959), ao passo que necessária para as reflexões da 

psicanálise. Torna-se, a tragédia de Sófocles, uma obra de arte a ser interpretada e analisada pelas 

arestas lacanianas.  

Há três conceitos imprescindíveis ao se pensar Antígona, que nos deixam completamente 

deslocados: a feminilidade, a sublimação e sobretudo sistematizar estes dois vieses, como uma 

obra de arte.  

A arte é marcada por localizar-se em torno do vazio. Ou seja, recalcada, opera-se de 

maneira histérica. Desta maneira a arte é o que é criada a partir de um vazio, através da existência 

de, um furo. Regnault (2011) cita-nos o exemplo lacaniano presente no Seminário sete A Ética da 

Psicanálise:  O vaso do oleiro, que é moldado a partir de um vazio, de uma extremidade que 

jamais poderá ser atingida, pois é através deste vazio que se molda o vaso. Para tanto, é preciso 

dizer que o vazio representa a “coisa” e que a coisa é o objeto que “(...) jamais será 

reencontrado”. (LACAN 1959-60 p. 65). A “Coisa” que é Das Ding representa o objeto faltoso, e 

que está sempre perdido por ser de sua natureza não ser reencontrado. Assim, a coisa jamais 

poderá ser reencontrada, só poderá ser representada por um vazio, ou outra coisa. 

 

Essa coisa (...) será sempre representada por um vazio, precisamente pelo fato de ela não 

poder ser representada por outra coisa – ou, mais exatamente, de ela só poder ser 

representada por outra coisa.   (LACAN 1959-60 p. 155) 

 

Neste mesmo seminário, Lacan (1959-60) ao comparar o vazio do vaso do Oleiro nos 

fornece a reflexão de que este furo é um furo do masculino, e o furo feminino é marcado pela 

comparação com a jovem tecelã, que tece sua arte através de vários furos, vários fragmentos – o 

furo feminino é fragmentado.  

A Sublimação é um desvio sempre de uma pulsão vinda do sexual e atingindo um caminho 

contrário a barreira do recalque. Ela atinge um status, é o objeto atingindo o status de coisa. 

Antígona encontra uma maneira peculiar de se desviar da lei imposta encobrindo e não 

enterrando. O gozo é não todo, o gozo de Antígona. Este ato de Antígona resiste à lógica do 

sentido, ela se exprime numa lógica da verdade do desejo.  Lacan (1959) afirma que Antígona 

age por “ um puro” desejo. Ela age por uma paixão por seu irmão. Abre mão de tudo e todos afim 

de afirmar seu desejo. Abre mão de si mesma a fim de mostrar sua saída fálica frente a lei de 

Creonte. (LACAN 1953 p. 283). Lacan (1959) interpreta esta tragédia como a grande 

representação humana como seres desejastes. Por isto dá tanto valor à transgressão de Antígona.  

Vale lembrar-nos que ele diz: 
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Essa lei é sempre primeiramente a aceitação de alguma cosia que começou a se articular 

antes dele na geração precedente e que é, propriamente dizendo, o Atè. Este Atè, por 

nem sempre atingir o t’trágico do Atè de Antígona, não tem por isso menos afinidade 

com o infortúnio ( LACAN 1959 p.300, 347).  

  

Lacan (1959) confronta-nos com a reflexão de que a tragédia de Antígona com toda a sua 

veemência da feminilidade  faz-nos pensar que caminhamos sob a égide de um Das Ding 

irrepresentável. Ou seja, caminhamos na análise assim como Antígona sob uma corda de fora-de-

sentido – Sem sentido. A feminilidade caminha também por esta trilha, impossível. 

Em linhas gerais, podemos pensar que Antígona representa uma cadeia sublimatória porque 

sua cena frente ao encobrimento, e não enterro, de Polinice refere-se a um desvio completamente 

desejaste pelo irmão, ou por si mesma. E a sua posição feminina costura, fura, e faz remendos 

sob o trágico e o belo da sua cena, o que faz com que a inexistência da mulher seja sustentada 

pelo gozo Outro. Este paradoxo dá vez à uma transgressão.  Pensemos pois, que o feminino, a 

sublimação e a arte tanto quanto a psicanálise, norteiam-se pelo nivelamento da criação, do nada, 

do vazio e sobretudo do Real. Antígona é um grande exemplo de uma invenção do humano frente 

ao grande Real – a morte.  O Real furo do impossível feminino. 
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