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A MORTE DE DEUS E A LEI 

Camila M G. Issa, Kamila K. Fahs e Manuela B. Crissiuma 

 

Um analisante conta a seguinte passagem. Ele estava trabalhando e sendo 

orientado por seu chefe a como fazer um cálculo, quando teve dificuldade de entender 

uma operação e começou a se escutar dizendo para si mesmo “está vendo, você não 

consegue porque é um burro, um incapaz!”. Angustiado, decide trazer isso para a análise, 

pois se recorda de uma cena de quando era criança. Ele conta que sempre teve dificuldade 

com números e quando fazia as tarefas de casa pedia ajuda ao seu pai. No entanto, quando 

não entendia algo, seu pai, impaciente, gritava e batia na mesa dizendo que ele era burro 

e incapaz. 

Fazemos esse recorte para tentarmos nos aproximar de algumas questões 

discutidas no Seminário 7. 

O pai dessa cena no discurso desse analisante é a personificação de um pai 

onipotente que nomeia a “falta” de seu filho como incapacidade ou burrice. Tão comum 

em nossa clínica, o que esse recorte pode articular em relação à questão da morte de Deus 

e à lei, tema de nosso trabalho? 

Freud, em Totem e Tabu, articula um mito no qual o neurótico é aquele que  

pressupõe que  a interdição é a barreira para que não se goze. Assim, há uma fantasia 

neurótica de que se não houvesse a interdição, ele poderia gozar livremente. O mito do 

pai da horda retrata essa questão: antes, havia um pai que possuía todas as mulheres e que 

não era frustrado em seu gozo, mas seus filhos eram proibidos de gozar como ele. Esses, 

então, se revoltam e matam esse pai. No entanto, longe de ser o que eles supunham, a 

interdição que era constatada na presença desse Pai, na sua ausência, ao invés de sumir, 

acaba se redobrando, mas por quê? A ambivalência afetiva (a coexistência de amor e ódio 

ao mesmo objeto) tem sua origem, segundo Freud, nesse complexo paterno. A culpa pelo 

crime da morte ao pai deixa inscrita na humanidade uma herança afetiva: o remorso pelo 

ato cometido, a partir do qual Freud constata “que sua execução (do assassinato do pai) 

não deveria trazer nenhuma vantagem” (Freud, 1912-1913/2012, p. 241). 
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O que na presença era ódio, em sua ausência vira amor e idealização. O pai perdido 

agora é “incorporado” em diversos rituais de expiação e sacrifício; é assim que a fantasia 

vai se transformando em uma ideia de que existe um pai onisciente, onipotente e 

onipresente. Para o pai da psicanálise, as prescrições e restrições morais tiveram sua 

origem a partir dessa ideia psíquica.  Ele diz que “na base da consciência de culpa dos 

neuróticos se acham apenas realidades psíquicas, e não factuais” (Freud, 1912-

1913/2012, p. 242). Assim, o mito da horda é uma forma de explicar a origem da lei e a 

consciência de culpa. Dessa forma, o assassinato do pai, para Freud, é a origem do 

sintoma neurótico. Esse pai passa a ser o lugar de exceção em relação a uma interdição 

que concerne a todos, onde a origem da lei teria a ver com a suposição de uma interdição 

primeira. 

O mito retomado por Lacan destaca a fantasia de que existe Um (grande) Outro 

não castrado e que este é o agente de uma castração sentida como uma privação por parte 

dos filhos. Se o pai que priva for morto, então, supostamente, não seríamos mais privados. 

No entanto, é aí que está o enigma. Acreditar que há UM que não está submetido às leis 

da linguagem é uma suposição tipicamente neurótica que preserva o Ideal de uma 

instância encarregada de uma interdição, mas também de uma crença de que há Um que 

não tem a falha. 

Esse ato constituía todo o mistério. (...) Tudo está aí, e é justamente 

isso, tanto no fato quanto na explicação, a falha. O obstáculo sendo 

exterminado sob a forma do assassinato, nem por isso o gozo deixa 

de permanecer interditado, e ainda mais, essa interdição é reforçada. 

(Lacan, 1959-1960/2008, p. 211). 

Lacan diz que o mito só revela que Deus sempre esteve morto, pois ele nunca 

existiu. A morte do pai da horda já seria uma forma de lidar com a falha estrutural da 

linguagem. O mito sustentaria uma posição de gozo que suspende as interdições. Não há 

um antes em que todos poderiam gozar plenamente até que alguém os interditou. É disso 

que trata Totem e Tabu e é por isso que Lacan o retoma como a criação de um último 

mito.  

Essa falha interditiva é, portanto, sustentada, articulada, tornada 

sensível pelo mito, mas é, ao mesmo tempo, profundamente 

camuflada por ele. É justamente por isso que o importante de Totem 

e Tabu é de ele ser um mito e, como se disse, talvez o único mito de 
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que a época moderna tenha sido capaz. E foi Freud quem o inventou 

(Lacan, 1959-1960/2008, p. 212). 

Voltando ao recorte do caso que iniciamos neste texto, haveria aí a sustentação da 

figura de um pai que visa camuflar a falha, ao mesmo tempo que a articula e a sustenta? 

Nessa cena, o pai é sustentado pelo analisante a partir de um lugar de onipotência 

frente à posição dele (filho) de impotência. Esse pai é, na fantasia do filho, aquele que 

nomeia a sua falha, sendo por isso o responsável pelo fato de o analisante se sentir assim, 

um burro, um incapaz. O que está dito por trás daquilo que ele disse? Supondo que o 

analisante soubesse tudo, ele não teria que passar por tal situação: em sua fantasia a sua 

falha teria como causa o pai. A ideia de um pai que responde pela origem do filho faz 

dele o responsável pelo fato de que o filho seja de um jeito e não de outro. Assim, se o 

filho se reconheceu nos significantes "burro" e "incapaz" do discurso do pai, ele 

reconhece aí sua falha e recrimina o pai, seu criador, como causador dessa falha. Aí entra 

o ódio por esse pai não tê-lo feito sem falhas, e a recriminação ao pai aparece como uma 

forma que o filho encontra para lidar com a angústia de não ser o falo, o objeto pleno 

capaz de satisfazer o Outro. Sua falha é assim atribuída à interdição por parte do pai, que 

passa a ser culpado pelo filho não sustentar esse Ideal, que então se vê com sua impotência 

e, assim, preserva a fantasia de que alguém o privou de algo, constituindo, assim, a 

culpabilização neurótica daquele que representa a Lei.  

 Não é em torno da experiência da privação que tem a tenra criança 

(...) que o mito do pai imaginário se fomenta e se forja? (...) A 

recriminação perpétua que então nasce (...) permanece fundamental na 

estrutura do sujeito. Esse pai imaginário e não o pai real é o 

fundamento da imagem de Deus (Lacan, 1959-1960/2008, p. 360). 

A posição de Lacan, no entanto, é que a crença de que o pai causa ou produz 

incompletude institui um fantasma neurótico. Mas como, então, a falta está 

simbolicamente inscrita e amarrada pela lei em Lacan? O problema consiste em 

estabelecer como se inscreve a falta. Vejamos como essa questão vai se articulando em 

Lacan. Começamos com a seguinte citação. 

É nesse ponto que quero detê-los. O que encontramos na lei do 

incesto situa-se como tal no nível da relação inconsciente com das 

Ding, a Coisa. O desejo pela mãe não poderia ser satisfeito pois ele 

é o fim, o término, a abolição do mundo inteiro da demanda, que é 

o que estrutura mais profundamente o inconsciente do homem. É na 
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própria medida em que a função do principio do prazer é fazer com 

que o homem busque sempre aquilo que ele deve reencontrar, mas 

que poderá atingir, que nesse ponto reside o essencial, esse móvel, 

essa relação que se chama a lei da interdição do incesto. (Lacan, 

1959-1960/2008, p. 85) 

 Notemos como Lacan coloca que o desejo pela mãe não poderia ser satisfeito, não 

necessariamente por conta da proibição, mas sim por ser essa impossibilidade que 

estrutura o inconsciente do homem. Na via lacaniana, este desejo nunca foi satisfeito, pois 

é justamente esta impossibilidade que estrutura o humano. Mas, então, no lugar do pai 

proibitivo do mito freudiano, o que Lacan propõe a respeito do pai e sua função 

interditiva? 

Para adentrarmos nesta questão, é necessário acompanharmos a articulação 

lacaniana a respeito de Deus e como esta difere da articulação freudiana.  

(...) para cada pessoa o deus é modelado no pai, que a relação pessoal 

com Deus depende da relação com o pai carnal, que oscila e se 

transforma com ela, e que Deus, no fundo, nada mais é que um pai 

elevado (Freud 1912/1914- 2012, p. 224). 

 A substituição do pai morto por Deus, revela que Deus e o pai do mito freudiano 

estão postos em Freud enquanto pontos de origem do sujeito. Lacan, no entanto, faz uma 

leitura na qual constata que não apenas o Pai está morto, como também Deus o está. E, 

mais ainda: para Lacan, ambos estiveram mortos desde sempre.  

É claro que Deus está morto. É o que Freud expressa de ponta a ponta 

em seu mito - já que Deus sai do fato de que o Pai está morto, isso 

certamente quer dizer que nos demos conta de que Deus está morto, 

e é por isso que Freud cogita tão firmemente sobre isso. Porém, 

igualmente, já que o Pai morto a quem Deus originalmente serve, ele 

também estava morto desde sempre. A questão do Criador em Freud 

é, portanto, saber a que deve ser apenso, em nossos dias, aquilo que 

dessa ordem continua se exercendo (Lacan, 1959-1960/2008, p.154). 

 Mas qual é o efeito de tal leitura proposta por Lacan? O que está implicado na 

constatação de que Deus e o pai do mito freudiano estiveram mortos desde sempre? O 

seio da diferença está na sublimação. Deus e pai passam a ser tidos por Lacan enquanto 

sublimações, e o que está em jogo na sublimação é a criação. Para Lacan, a criação é o 

cerne da sublimação, assim como o da ética. Se a criação está no centro da ética é porque 

é a partir da constatação de que Deus, assim como o pai do mito originário, estão mortos, 
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e assim estiveram desde sempre, que o sujeito pode se haver com o vazio no lugar da 

origem, deixando aberta a possibilidade de criação. 

Tratamos anteriormente como, na fantasia do filho, o pai é tido como responsável 

pela sua falha. Notamos que o que enoda o lugar do pai de culpado pela falha do filho é 

seu estatuto de pai originário, lugar este reservado ao pai em Freud. Na via freudiana, o 

filho se ressente pela interdição apoiado na crença de que o acesso ao objeto lhe seria 

possível não fosse a interdição do pai. No entanto, a posição reservada ao pai por Lacan 

é inteiramente outra. Reservando ao pai do mito freudiano o lugar de morto, Lacan 

inaugura uma concepção de lei que também tem a falha como sua operadora, mas não 

necessariamente pela via proibitiva. Enquanto que, em Freud, a falha é tida como a 

interdição para o alcance ao objeto, em Lacan, o objeto não existe e, em seu lugar, está o 

vazio. 

A questão a avançar agora é: o que é feito com a falha a partir da concepção 

lacaniana? Como que a falha está para a lei através de vias que não sejam necessariamente 

proibitivas? 

Vimos que, no mito freudiano do pai totêmico, o pai se apresenta como 

onipotente, onisciente, onipresente. Tais atributos revelam que o pai deste mito não é um 

pai marcado por um significante, uma vez que não é marcado pela falta.  A virada 

lacaniana no Seminário 7 está em abordar a Deus e, por consequência, ao Pai, de modo a 

expor neles a relação significane diante do vazio anunciado pela morte de Deus . É o que 

observamos no seguinte trecho das páginas 208/209: 

Esse Deus escondido é um Deus ciumento. Parece muito difícil 

dissociá-lo daquele que, na mesma roda de fogo que o torna 

inacessível, faz, diz-nos a tradição bíblica, com que os famosos dez 

mandamentos sejam ouvidos pelo povo reunido em sua volta sem 

poder transpor um certo limite. A partir do momento em que esses 

mandamentos se revelam ser para nós a toda prova, quero dizer, 

aplicando-os ou não, ainda os ouvimos, eles podem revelar-se em 

seu caráter indestrutível serem as próprias leis da fala, como tentei 

demonstrar-lhes (Lacan, 1959-1960/2008, p. 208-209). 

Notamos como, neste trecho, Lacan atribui aos dez mandamentos as próprias leis 

da fala. A articulação entre um Deus que se apresenta escondido e os dez mandamentos 

poderia então ser traduzida da seguinte maneira: a inacessibilidade de Deus que se 

apresenta escondido e diante do qual o povo não pode ultrapassar certo limite é indício 

http://www.vox/


ISSA,  Camila M G.; FAHS, Kamila K. e CRISSIUMA, Manuela B.: A Morte de Deus e a Lei. 

Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Comunicação oral apresentada na 

Jornada de 2021: Lacan: Seminário 7. São Paulo, 2021. 

 

 

www.voxinstituto.com.br 

da elevação de Deus à dignidade da Coisa. Nesta via, se Moisés, ao se encontrar com a 

Coisa, retorna com os dez mandamentos, que servem também como leis de proibição, por 

serem as próprias leis da fala, a falha passa a estar aqui remetida não necessariamente à 

proibição, mas também à condição fundamentalmente faltante da linguagem. Enquanto 

que a fundação da lei em Freud está sedimentada no crime do assassinato do pai, em 

Lacan, este que vem a representar Deus traz para os homens as leis da fala, marcando 

aqui a diferença radical. 

Com efeito há bem frequentemente naquilo que o homem se impõe como 

deveres, apenas o temor dos riscos a correr se não no-los impuséssemos. 

É preciso chamar as coisas pelos seus próprios nomes e não é por se 

colocar aí atrás um triplo véu analítico, que não é isto que significa - o que 

a análise articula é que, no fundo, é mais cômodo sujeitar-se ao interdito 

do que incorrer na castração (Lacan, 1959-1960/2008, p. 359). 

Neste trabalho, pretendemos articular o que seria uma orientação analítica a partir 

de uma ética que tenha a ver com essa sustentação de que o lugar do pai é vazio e é 

somente por isso que o sujeito pode se ver convidado à possibilidade de criação. Afinal, 

o sujeito é um efeito do corte estrutural da linguagem, de modo que há nele a 

impossibilidade de significação plena, o que o leva ao empuxo da criação. 
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