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Optei por retomar os primeiros capítulos que compõem os comentários de Lacan acerca da 

trilogia dos Coûfontaine, de Paul Claudel. Em meio a esses comentários, ele retoma a questão da 

posição do analista diante do apelo do ser, posição essa que vai orientar o manejo da transferência no 

trabalho de uma análise a partir do desejo do analista. “Somos interrogados como quem sabe, e 

mesmo como portadores de um segredo, mas que não é o segredo de todos, um segredo único” (p. 

261). 

Retomo a dimensão do segredo, o segredo da psicanálise, tal como abordado no Seminário 6 - 

O desejo e sua interpretação, onde Lacan nos revela que tal segredo se trata de não haver Outro do 

Outro, ou seja, há um significante que falta no Outro.  

O saber comporta um não saber. Isso é a determinação pela linguagem e entendo que, assim, 

Lacan opera uma retomada crítica à concepção de desejo e a tentativa de enquadramento ou de alguma 

normatização do desejo presente no movimento de teorização entre os pós -freudianos. Nessa 

perspectiva a figura e o lugar do analista eram tomados como uma medida para o desejo do homem, 

o analista portando essa medida para o desejo humano. Um tremendo equívoco na medida em que, 

por essa via, ocorre uma redução da experiência do desejo a um caráter adaptativo e o analista seria 

o modelo daquele que sabe, daquele que vai proporcionar ao seu analisando a condição de também 

saber e, consequentemente, alcançar um equilíbrio. Ao alinhar que esse segredo implica um Não, não 

há Outro do Outro, ou seja,  o ‘não’ sendo relativo à falta inerente e constituinte da experiência 

humana, justo por sermos seres de linguagem, se for para propor alguma medida, que seja a do desejo 

do sujeito, uma vez que esse é, em essência, o desejo do Outro.  

Com essa apreensão acerca do desejo, uma outra direção se dá para pensarmos a posição do 

analista. Desejo do Outro evidencia tanto a alienação fundamental ao Outro como fundação de um 

lugar para o sujeito, pelo Outro que o invoca. Desejo para poder estar nesse lugar, do Outro enquanto 

lugar da linguagem, ponto de origem da falta, na verdade da falta que está no centro de nossa origem. 

Vai além da relação de um ao outro por estar determinado pela linguagem. É esse o segredo que 
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detemos, escrito no  matema  S(A/).  É isso que nos coloca como analistas, a sustentar um lugar vazio, 

lugar vazio onde o sujeito pode localizar o significante faltoso. 

Nossa função comporta um paradoxo, nos diz Lacan, pois "é no próprio lugar que somos 

supostos saber que somos convocados a ser e a ser nada mais, nada menos que a presença real, 

justamente na medida em que é inconsciente” (p. 264.) 

Presença real, lugar onde há falta a ser, e, dessa forma, é possível ocupar o mesmo lugar onde 

o próprio sujeito se desvanece. O lugar ou a posição do analista vai ser aquela de se prestar à função 

do subjetivo. Como entender o que é essa função do subjetivo? Essa função é a que coloca o analista 

sustentando o lugar vazio. Essa é a dimensão de presença real, que possibilita estabelecer um circuito 

com o sujeito.  

“[O]cupamos o mesmo lugar onde o paciente como sujeito se desvanece e se subordina a todos 

os  significantes de sua própria demanda” (p. 265). O paradoxo dessa função está em sermos, ao 

mesmo tempo, supostos saber e convocados a ser essa presença real, que implica nessa falta a ser. Há 

para o analista, digo a sua posição,  a condição de se submeter a essa falta a ser. É assim que ele, 

enquanto ser, deixa-se cair para sustentar o lugar vazio. É isso que permite ocuparmos o mesmo lugar 

onde o paciente se apaga e se submete aos significantes de sua demanda.  

É nesse contexto que ele introduz a Trilogia do Claudel, nomeando como uma tragédia 

moderna, mais precisamente, como tragédia contemporânea, como uma maneira de estender o que já 

vem tratando nos seminários anteriores, com Hamlet e Antígona, índices da dimensão trágica no 

homem. O que chama a atenção para que ele busque essa incursão pela trilogia Claudeliana foi ter 

tomado conhecimento através das cartas entre André Gide e Paul Claudel que, para a impressão da 

peça, a primeira, L’Otage, seria preciso fundir um tipo de letra que não existia. Falta uma letra, 

digamos assim, é o Û maiúsculo com acento circunflexo. “Nunca, em ponto algum da língua francesa, 

se teve necessidade de um u com acento circunflexo” (p. 267). 

As três peças tecem a trama pela qual passa a família dos Coûfontaine, e para que a edição se 

desse na forma correta, os nomes são grafados em letra maiúscula. Então é uma letra que falta para 

grafar e isso colocou um problema aos tipógrafos. 

É por via desse significante faltoso que Lacan entra nessa obra pois leu essa falta com nosso 

segredo, haver um significante que falta no Outro, colocando no nível da estrutura uma falta que 

movimenta o desejo, movimenta uma busca.  
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A frase, ‘haver um significante que falta, mostra a positividade dessa falta. A importância de 

ela constar para que haja essa busca a partir do vazio. As peças são – “L’Otage”, “Le pain dur” e “Le 

père humilié” (O refém, o pão duro e o pai humilhado). 

A trama se passa na época de Napoleão I, Sygne, uma mulher da nobreza francesa, que vem se 

dedicando, nos últimos 10 anos, a recuperar os bens da família, dos Coûfontaine, família que fora 

arrasada na Revolução Francesa. Perde também a relação amorosa com o primo, que aparece em 

encontros às escondidas e que emigrou. Ela busca recolher os signos da nobreza destituídos, signos 

esses indicativos da relação com a terra. Terra e nobreza. Um dos signos dessa busca e valorização 

dos bens, dos valores em jogo se concentra num crucifixo que ocupa lugar de destaque no cenário da 

peça. 

No centro da trama, temos o constrangimento do Imperador sobre o Papa. O primo surge, 

trazendo com ele a figura do Papa, que está sob ameaça e sendo protegido por ele do poder opressor. 

Nesse momento, também entra em cena a figura do barão de Turelure, figura medonha em seu caráter, 

que vai atravessar a trilogia. Esse personagem reúne o que há de pior nos traços do horror, responsável 

pela dizimação da família dela. Filho de uma criada dos Coûfonteine e de um feiticeiro. 

É com esse homem que ela terá que se casar, para, assim, poupar a vida do Papa. Casa-se pela 

pressão de uma chantagem. Ela renuncia a tudo o que implica o seu ser, sua história assim como lança 

a ela e ao primo, ele mesmo também atravessado por perdas devastadoras, em um cenário trágico. 

Ela se casa com o algoz de sua família e terá um filho com ele. 

Não é de imediato que a renúncia se dirige à vida, mas, nesse momento, recai sobre tudo o que 

diz de seu ser. Antígona cumpre seu destino e sua renúncia implica em preservar-se como sujeito, 

pautado por uma verdade. Sua morte, íntima ao seu ato, traduz a dimensão trágica, já que para ela, 

não tinha outra coisa a fazer, ela não se submeteria à lei do tirano. Depois de séculos da era cristã, 

Sygne vive um outro drama. 

Casando-se com esse ser abjeto, ela vai contra tudo o que é seu ser na ligação com suas raízes. 

Sygne vai contra tudo que é sua verdade. Sygne está diante do fracasso do lugar e da função de Deus, 

na figura do Papa. Ocorre  que resta do ato desse casamento, desse acontecimento, um tique nervoso 

que faz com que Sygne balance a cabeça como se dissesse não. Resta um sintoma. Sygne em francês 

quer dizer sinal, o não, esse sinal que, nesse momento inicial da peça, é anunciado. Ela ainda não está 

tomada pelo não, mas o sintoma, como diz Lacan, é o que liga o sujeito ao desejo; ele porta uma 

mensagem a ser desvelada. 



GUIMARÃES, Cristina. Um caminho: do não de Sygne até a posição do analista na transferência. 
Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Apresentação Oral nas Jornadas do 
Instituto VOX, sobre o Seminário 8 de Lacan – 8-21/março/2022.  

 
 

www.voxinstituto.com.br 

Sendo o Papa o polo central da trama, na fragilidade em que ele se encontra, evidencia a 

fragilidade da fé cristã. Deus, sua força, sua função de amparo e sustentação não está no mesmo lugar, 

mas, sim, profundamente abalado. Vamos à cena decisiva no momento em que o Barão vai devolver 

as chaves da cidade para o rei Luis XIII; nesse mesmo dia é o batizado do filho dele e de Sygne. O 

primo, George, é chamado para fazer a mediação dessa negociata. Como mais uma expressão da 

crueldade do Barão de Turelure que, nessa ocasião, faz muitas exigências a George levando-o a 

abdicar de tudo que lhe restava, inclusive o nome, Coûfontaine, para colocar no bebê recém nascido. 

Não tem como não pontuar a condição de impotência do Barão para sustentar a paternidade e 

transmitir um nome assim como o ambiente de decadência de Deus, dos princípios, da relação com a 

lei. Nesse contexto, ocorre um atentado a bala entre George e o Barão. Sygne se joga na frente do 

marido e é alvejada letalmente. Não morre de imediato e balbucia o seu ‘'Não''.  

Claudel oferece dois finais para a trama. Primeiramente, ela diz não ao marido, que pensa que 

seu gesto foi para salvá-lo. Não foi isso. Depois, é o Não frente ao padre confessor, que quer lhe 

absolver dos pecados e encomendar a sua alma nos últimos momentos que precedem sua morte. Ela 

recusa qualquer barganha de perdão com seu confessor, ele mesmo desfigurado de seu valor, de sua 

autoridade, demonstrando a Sygne sua verdadeira impotência. Ela diz “não” ao barão, diz “não” ao 

recusar o filho, e diz “não” ao padre. 

Nesse tempo de seu Não, tempo de um ato, ela morre, porém preserva, justamente pelo Não 

em ato, a condição de alguma verdade. Diria que esse não é o Sim dado à sua verdade.  

A queda desse lugar do pai e da lei, dessa potência vinda pela degradação da figura do pai, em 

Turelure, mas sobretudo na figura do padre confessor, participando das negociatas, pra salvar a 

própria pele, as próprias riquezas da igreja que vão se somando, lado a lado aos desdobramentos 

históricos, permitindo a montagem desse cenário de degradação moral que atravessa a sociedade e a 

igreja, colocando, através da cena teatral, aquilo que vai mal na Revolução Francesa. 

Claudel é extremamente ácido na construção dos personagens, nas tramas que se desdobram 

nas duas próximas peças, “O pão duro” e  “O pai humilhado”. A peça alinha a falência do pai, a 

falência de Deus, a falência do Estado. A função de autoridade está comprometida. Não vou entrar 

nas outras peças, mas importa lembrar que o pai, o barão de Turelure, aquele que roubou o nome - 

Coûfontaine - ele morre de susto, ele morre de medo! 

 

O Pai  
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Lacan busca introduzir o pai através de uma letra que falta: “ ..tendemos a rejeitar de nosso 

horizonte, cada vez mais, até mesmo, paradoxalmente, a negar cada vez mais em nossa experiência 

de analista - a saber, o lugar do pai”( p. 288). Com essa afirmação, Lacan propõe articular a posição 

do analista em outra direção, implicando-o no coração do problema da castração, afirmando que 

definirá a problemática da castração como o outro nome da constituição do sujeito.  

E afirma: “a castração é idêntica àquele fenômeno que faz com que o objeto de sua falta, do 

desejo - já que o desejo é falta - seja, em nossa experiência, idêntico ao próprio instrumento do desejo, 

o falo” ( p. 288/289). Se o falo é levado à função significante, o falo como significante vem no lugar 

do ponto morto, o lugar ocupado pelo pai como já morto. "A lei para se instaurar como tal depende 

da morte daquele que lhe serve de suporte” (p. 289).  

A falta de um Pai que seja capaz de assegurar, de garantir a existência, sua impotência se deve 

à condição impossível de tal garantia se dar. Lacan, ao colocar essa falta radical que marca a cada 

um, fazendo do pai, mais um que está submetido à essa condição, mas com a diferença que sua função 

será a de fazer vigorar a lei da castração.  Ele é vetor da lei, uma vez que ele mesmo também está 

submetido a essa mesma lei. É nessa condição que ele opera, faz operar a cadeia significante onde se 

constitui o sujeito do desejo. O analista vai operar a partir dessa referência de “lugar do pai’’, cujo 

fundamento está na linguagem. Presença de um significante que marca, que inaugura pela perda de 

ser a possibilidade de engendramento do sujeito do desejo.  

O não de Sygne encena essa perda de ser que tem o valor de um ato que a distingue de tudo 

aquilo que, até então, estava se submetendo na tentativa de salvar a potência do pai, vinda, por 

exemplo, na figura de Cristo através do crucifixo recuperado.  

A encenação na peça teatral, o Não, dá voz ao lugar desde onde o analista vai se contar 

enquanto presença real. 


