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RESUMO 

 

Este trabalho tem objetivo de mostrar uma leitura sobre como os conceitos de sublimação 

aparecem na tragédia grega Antígona, de Sófocles. Na tragédia, após a morte de seus dois irmãos 

Polinice e Eteocles, dois filhos de Édipo, uma vez que Polínice por lutar contra o Estado torna se 

indigno através das leis do rei Creonte de um funeral com a ameaça de executar aquele que ousar 

descumprir tal ordem. Assim, este trabalho mostrará através dos principais conceitos de Freud e 

Lacan como a feminilidade de Antígona aparece e juntamente com seu ato sublime na busca de 

um ritual para a morte do irmão 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho será discutido o conceito de sublimação no gesto da personagem Antigona, 

protagonista da tragédia: “Antigona”, de Sófocles. Para tanto apresentaremos neste trabalho 

alguns conceitos sobre feminilidade e sublimação que contribuirão para conclusão deste trabalho. 

A tragédia trata-se do conflito entre Polinice e Eteocles, dois filhos de Édipo onde após 

confronto se morrem simultaneamente. Polínice é condenado por Creonte por lutar contra o 
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Estado não podendo ter seu corpo enterrado conforme rituais da época e declarando procurado 

pelo Estado a pena de morte quem desafiasse essa norma. Surge então Antigona, que buscando 

honrar o nome do falecido irmão e dar devido ritual em respeito a sua morte vai atrás do corpo do 

irmão.  

 

 

FEMINILIDADE E SUBLIMAÇÃO EM ANTIGONA 

 

Podemos analisar a tragédia, que, para Lacan, tem por meta, “a cartarse, a purgação das 

patthemata, das paixões do temor e da piedade” (LACAN 2008 p.294). Assim a tragédia 

Antigona “permite confundir-se com a morte certa, morte vivida de maneira antecessora, morte 

invadindo o domínio da vida, vida invadindo a morte” (LACAN 2008 p.295). É exatamente isso 

que Antigona nos mostra, começar pela morte do irmão que invade sua vida, depois pela morte 

que a aguarda ao sepultar o irmão pois ela sabe que ao realizar o sepulcramento seria morta pelo 

rei Creonte logo podemos dizer que Antigona já se sente morta (vida invadindo a morte). Há 

também o protagonismo da feminilidade, é Antigona a protagonista da história, “Antigona é a 

heroína. É aquela que fornece a via dos deuses. É aquela que, traduzem do grego, é feita mais 

para o amor do que para o ódio”. (LACAN 2008 p.310).  

 Para dizer dessa feminilidade, podemos pensar em Freud (1936) ao mostrar outro lado da 

feminilidade em sua época, onde para ele “... é inadequado fazer o comportamento masculino 

coincidir com atividade e o feminino com passividade...” (FREUD, 1936 p.3) Em seguida ele 

descreve algumas ações ativas da mulher, como por exemplo a amamentação e adverte para não 

atribuir passividade com feminino e atividade com o masculino, pois “...para chegar a um fim 

passivo, pode ser necessária grande parcela de atividade”. E podemos perceber em Antigona essa 

atividade convertida em atividade e transformada em sublimação, pois é justamente esse fim 

passivo que mostrado por Freud que Antigona usará em sua sublimação.  

 Para percebermos melhor essa sublimação temos que considerar que quando dizemos de 

masculino e feminino atravessamos também o campo cultural, já que para Freud “... subestimar a 

influência dos costumes sociais, que, de forma semelhante compelem as mulheres a uma situação 

passiva.” Logo, podemos ver que a questão cultural tem sua influência ao falarmos do masculino 

e feminino. Entretanto: 
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 “A supressão da agressividade das mulheres, que lhes é instituída constitucionalmente e 

lhes é imposta socialmente, favorece o desenvolvimento de poderosos impulsos 

masoquistas que conseguem, conforme sabemos, ligar eroticamente as tendências 

destrutivas que foram desviadas para dentro.” (FREUD, 1936 p.4) 

 

Esse masoquismo apresentado por Freud, pode-se relacionar com apresentado por 

Antigona, já que para dar dignidade a morte do irmão ela se lança contra o rei Creonte que 

ameaça matar quem ousar enterra-lo, também se lança contra os guardas, contra a vontade e o 

temor de sua irmã Ismenia, Antigona não demonstra temor aceitando a morte pelo ato que 

cometerá. E nada, nem ninguém, conseguem tirar essa sua vontade, esse desejo para enterrar o 

irmão. Entretanto, em um gesto sublime Antigona consegue intrigar a todos, como analisaremos 

a seguir. 

Todo esse desejo de Antigona em enterrar o Polinice nos provoca outro questionamento, 

um questionamento sobre a origem desse desejo. Como já mostrado no paragrafo anterior, seu 

desejo pode carregar um tom masoquista, característico dessa feminilidade, mas talvez também 

possamos pensar em outras fontes. Quando Antigona é questionada sobre seu desejo, ela reage, 

respondendo que perder um irmão é algo completamente diferente de tudo, pois ao perder um 

filho, você pode ter outro, ao perder o marido, você pode conseguir outro, mas seu irmão ela não 

pode recuperar, pois seus pais já não habitam mais o mundo dos vivos. Para Lacan “Antigona nos 

faz, com efeito, ver o ponto de vista que define o desejo” (LACAN 2008 p.294). Freud destaca 

que “...atribuímos à feminilidade maior quantidade de narcisismo, que também afeta a escolha 

objetal da mulher, de modo que para ela, ser amada é uma necessidade mais forte do que amar” 

(FREUD 1936 p.18). Por ser mulher e carregar consigo o feminino, Antigona possui uma 

considerável catexia de energia a inveja do Pênis, para Freud, “... a situação feminina só se 

estabelece se o desejo do pênis for substituído pelo desejo de um bebê, isto é, se um bebê assume 

o lugar do pênis ...” (FREUD 1936 p.15) Contudo, Antigona, significa também infértil, logo, este 

desejo de Antigona, esta questão feminina apresenta além de uma maior catexia de energia, um 

grande paradoxo, novamente, um complexo. 

Todo esse mistério em Antigona faz Lacan questionar, “Que amor é esse? Será o que após 

oscilações da aventura chamamos de amor sublime? É efetivamente muito próximo dele embora 

alcançado por outras vias. Será o desejo?” (LACAN 2008 p.306). Então para Lacan não se trata 

simplesmente da defesa dos direitos sagrados do morto e de sua família. Antigona é levada por 

uma paixão.   
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 Com as análises realizadas até este momento, podemos pensar em toda catexia de energia 

em Antigona, que ao ter acesso ao corpo do irmão e não o enterra como habitualmente se faz, ela 

cobre o corpo dele com areia e deixa que este corpo, já coberto por areia ali descanse, dando ao 

irmão a dignidade de sua morte. Este ato de envolver o corpo do irmão na areia e de não enterra-

lo como de costume, faz todos em Tebas (cidade onde a tragédia se passa) questionar o feito. 

Antigona, consegue dessa forma demonstrar todo seu respeito pela morte do irmão ao mesmo 

tempo que não desrespeita as ordens locais do rei. Ela sublima a catexia de energia, realizando 

sua vontade através de um ato que a permitisse satisfazer o seu desejo. Essa capacidade de 

sublimação que para Freud (1936) esta sujeita as maiores variações individuais, consegue através 

do gesto de Antigona respeitar a lei do rei Creonte de não enterrar o irmão, ao mesmo tempo em 

que respeita a lei natural de dar o funeral a uma pessoa após a sua morte.  

Antigona cria uma solução a partir de um vazio e realiza este ato de cobrir o corpo do 

irmão, um ato que nos remete a criação, a uma saída encontrada através da sublimação. Podemos 

ler esta saída também como uma arte, dado as características apresentadas no ato que também 

estão presentes em produções artísticas. Atitudes essas, que, como já apresentado neste trabalho 

tira a mulher, o feminino de uma posição passiva e a coloca como ativa, visto toda sua busca e 

vontade de zelar pelo corpo do irmão.  

 Isto nos remete a outra discussão apresentada para esta tragédia e discutida por Lacan 

sobre a transgressão e o crime. Para Lacan “O sentido do crime, como lhes mostrei, só pode ser 

uma fantasia derrisória, mas, o que esta em questão é o que o pensamento designa. O Crime seria 

o que não respeita a ordem natural.” (LACAN 2008 p.308). 

Antigona consegue nos mostrar através dessa tragédia a dimensão real que nos envolve, 

desejo, paixão, morte e o véu que encobre o corpo de Polinice na tentativar encobrir também a 

falta, que também faz segundo Lacan (2008) emergir a sua ausência já que inscreve a busca por 

algo inserindo o Outro nesta busca. A forma que Antigona se joga para a morte de forma tão 

voluntariosa, sem temor, nos permite pensar toda catexia de energia de Antigona (infértil, 

desejante) para sublimar sua energia no ato de encobrir seu irmão Polínice ao invés de enterrá-lo, 

nos permitindo pensar nas questões narcísicas apresentadas por Freud, da falta escrita por Lacan 

e da Arte representada por seu gesto e sublimação.   
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