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Em busca da dignidade 

Ana Maria M. Colli  

 

Fora do Homem, além das fronteiras de seu entendimento, está o nada, o real 

irredutível, o real não homologável ao mundo objetivo, aquilo que resiste ao 

entendimento sob o nome do inominável. Há um mistério que não se compreende, mas 

se apreende quase como quando se ouve um sussurro.... Não se compreende, mas faz 

tremer o corpo. O sussurro é o inconcebível que se pode crer... 

Criar será, então, extrair do nada a experiência que do nada se teve. O artista é 

aquele que não deixa passar isso que acontece. Disso ele faz algo novo acontecer.  

O nada, longe de ser ausência ou vazio, é radical diferença, é aquilo que não se 

subordina à condição de objeto. Ele faz o homem entrar em contato com o transcendente 

de si mesmo, marcando uma presença luminosa e inesperada.  

Em O Seminário, livro 7 (2008), Lacan faz uma releitura do Mal-estar na 

Civilização, de Freud. Em sua obra, Freud demonstra que, se o que a civilização cria para 

encurtar o caminho do sujeito em direção a sua felicidade, não está fadado ao fracasso, é 

possível que seja gerada uma quota irredutível de mal-estar. Segundo ele, “[...] nossas 

possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa constituição [...]. Podemos 

dizer que a intenção de que o homem seja “feliz” não se acha no campo da Criação” 

(Freud, 2010, p. 21). E é justamente por destacar esta ausência de garantias que a 

psicanálise evoca tão fortemente a dimensão ética em sua clínica.  

Lacan indica que o espetáculo trágico nos antecipa isso e afirma que “o bem não 

poderá reinar sobre tudo sem que apareça um excesso, de cujas consequências fatais nos 

adverte a tragédia” (2008, p.306). Lacan, em O Seminário, livro 7 (2008), problematiza 

a ética e, através do desejo, gera interrogações acerca dela, desejo este que, sendo 

considerado como o universo da falta, será colocado em pauta na obra.  

Nesta, também é colocada em evidência a dimensão real da experiência subjetiva, 

a qual é consequência da operação simbólica. Das ding é este componente real 

inassimilável, bordejado pelo significante. Desta forma, o que está no início, no foco, é o 

campo simbólico, a referência ao outro e à linguagem, se estruturando em torno de um 

núcleo excluído. 
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Lacan se apoia em conceitos freudianos como o de pulsão e das ding, mas introduz 

uma nova forma de elaborá-los. Em sua obra, ele articula a criação com o advento do 

significante. Além disso, a partir da noção freudiana de objeto perdido ele postula uma 

falta primordial, por efeito da estrutura da linguagem. Esta implica no surgimento do 

significante como criação ex-nihilo e define a sublimação como a operação que eleva um 

objeto à dignidade da coisa.  

Não é indiferente compreender a diferença de posição de Lacan e de Freud por 

meio da apreensão da afinidade do pensamento de Lacan do que concerne a dimensão de 

um surgimento ex-nihilo, ao passo que Freud não traz este questionamento. Pode ser que 

isso ocorra pelo fato de Freud ter sido ateu – diferentemente de Lacan –, o que o desvia 

do pensamento criacionista. Assim, ele permaneceu próximo da concepção grega de um 

real não criado e que não surge ex-nihilo. O mito da criação já reveste aquilo que escapa 

ao humano.  

Como psicanalistas, temos que nos haver com a criatura (pelo lado da ética) e com 

a criação (pela arte). E o que se opera para que um objeto ou uma pessoa sejam colocados 

em um lugar com valor de representação da coisa? Faz-se necessário esclarecer que 

sujeito e objeto são produtos da linguagem e se mantêm ora juntos ora separados, em um 

movimento dialético, o qual pode ser designado como a oscilação constitutiva. 

O amor supre a relação sexual que não existe. Já o ódio aponta a diferença 

absoluta: “te odeio porque não gozas como eu”. Os afetos geram um vínculo entre o 

corpo, a linguagem e o gozo; por serem efeitos do discurso, conectam um ao outro. 

A relação com o semelhante é ambígua. Quando o outro não nos devolve a 

imagem ideal, torna-se mau. A dialética imaginária, com as suas paixões, não é capaz de 

dar conta disso, uma vez que o outro pode ser, para o sujeito, o impossível de suportar. 

A fórmula de Lacan está ligada à arte e é colocada na operação significante, 

através da qual um objeto pode ser levado à dignidade da coisa. Com isso, somos lançados 

em direção a nossa própria condição humana, frágil e violenta. A tal dignidade da coisa 

não é apaziguadora.  

Na obra lacaniana é possível perceber que o autor aborda o inconsciente humano 

como um saber sem sujeito. Ele trata também do gozo nu e cru, mostrando-nos que não é 

possível revesti-lo na sua vertente de crueza. Não se trata mais daquele gozo sublimado 

pela “coisa”, reduzido à falta e à castração, mas do que cai enquanto do outro lado algo 

se eleva.  
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O objeto não é produto do humano. O que ocorre é justamente o contrário: a falta 

de um objeto é que produz o humano. Não é o artista que cria propriamente. As criações 

surgem de um reposicionamento dos objetos, o qual evidencia e faz alusão ao vazio da 

coisa, fazendo com que o próprio objeto saia da figura e passe para o fundo da teoria. 

Lacan retoma a questão da dignidade, relacionando-a ao desejo, ao agalma – sendo 

este último um objeto supervalorizado que tem a função de salvar nossa singularidade. 

Ele faz de nós algo distinto do sujeito da fala, algo único, inestimável e insubstituível e 

corresponde à dignidade do sujeito. A singularidade é a relação erótica privilegiada que 

se pode ter com um objeto e que salva a dignidade do sujeito ao fazer dele uma coisa 

única.  

Até hoje, ninguém sublinhou a dignidade que está posta na obra lacaniana. A 

principal referência utilizada para tratar deste assunto é Kant, que afirma que:  

o respeito que tenho pelos outros ou que um outro pode exigir de 

mim (observantia aliis praestanda) é o reconhecimento de uma 

dignidade (dignitas) em outros homens, isto é, de um valor que não 

tem preço, que não tem equivalente pelo que o objeto da estima 

(aestimii) pudesse ser trocado” (KANT, 2013, p.462).   

 

Portanto, vê-se que apenas os objetos têm preço; os sujeitos têm valor e são 

insubstituíveis, e é isso que constitui sua dignidade. Esta está centrada no singular, 

naquilo que é inclassificável.  

A indignação como forma de afeto surge quando o singular é rejeitado ou 

desconhecido. Com isso, é possível tocar algo da conjuntura do sentimento da vida íntima.  

Não ceder ao desejo é se confrontar com o que há de inumano no interior de cada 

sujeito e do próprio desejo. A psicanálise nos leva a refletir sobre isso e nos mostra que 

não há coerência unitária nas condutas, nos ideais que nos colocam frente a frente com o 

sujeito que está em falta com o desejo – ou seria ao desejo que falta um sujeito fixo? 

Independentemente disso, só há sujeito fixo graças à repressão.  

Sabe-se que Antígona é uma obra cuja autoria é atribuída a Sófocles, mas não se 

sabe se ela – a própria Antígona – realmente existiu. Lacan demonstra bastante interesse 

por ela, uma vez que seu desejo é destituído de objeto. Ela representa justamente este 

lugar do objeto que é causa de um desejo. 

Antígona vai até as últimas consequências para enterrar seu irmão com dignidade, 

prestando uma homenagem fúnebre ao morto em seu sepultamento. Com isso ela visa 

romper com o pacto do silêncio e quando movida pelo amor – contra a paixão da 
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ignorância – diz a Ismênia: “Você não está vendo o que estão fazendo? Como você não 

vê? (O que vocês não querem saber)” (SÓFOCLES, 2017).  

Ao proibirem os rituais fúnebres e largarem o cadáver de Polinices para ser 

comido pelas aves de rapina e pelos cães, o cadáver se torna carniça. E assim que Creonte 

reduz o corpo à carniça, o impede de ser tratado com a dignidade de um cadáver, fazendo 

com que haja o que pode ser considerado como uma segunda morte. Tirésias diz a 

Creonte: “Você está condenando Polinices a uma segunda morte, que é a morte simbólica. 

Você está desumanizando Polinicies, o que não mais se constitui como um crime contra 

um homem, mas contra a humanidade” (SÓFOCLES, 2017).  

Lacan se utiliza disso e nos explica que o nome transcrito nas lápides é o que 

transforma o corpo humano em corpo simbólico. Este nome, ao ser pronunciado, marca 

o ser que foi perdido. O cadáver é o que nos humaniza e quando reduzimos o corpo morto 

à carniça estamos gerando uma desumanização. Esta é, como mencionado, um crime 

contra a humanidade, contra o simbólico e que traz consequências para o laço social. 

Assim, é necessário que haja uma reflexão psicanalítica acerca da nossa paixão pela 

ignorância, isto é, por aquilo que não queremos saber. 
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