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25

caPítulo 1
A reivindicação de Antígona

Comecei a pensar em Antígona há alguns anos, ao me 
perguntar o que havia acontecido com aqueles esforços 

feministas para confrontar e desafiar o Estado. Vi em Antígona 
uma possibilidade de contraposição à tendência, defendida por 
algumas novas feministas, de recorrer ao apoio e à autoridade 
do Estado para implementar seus objetivos políticos. Parecia 
que o legado de Antígona tinha se perdido nos esforços con-
temporâneos pela recomposição da oposição política como 
instância legal e pela busca da legitimidade do Estado na ade-
são a reivindicações feministas. De fato, é possível encontrar 
uma defesa de Antígona em Luce Irigaray, por exemplo, que a 
identifica como princípio da oposição feminista ao estatismo e 
faz dela exemplo de antiautoritarismo.1

Mas quem é essa “Antígona” que procurei usar como exem-
plo de certas tendências feministas?2 Há, é claro, a “Antígona” 
da tragédia homônima de Sófocles, e esta é, afinal, uma ficção 
que não se presta facilmente a ser feita de exemplo a ser seguido 
sem que se corra o risco de cair na irrealidade. Não que isso te-
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nha impedido que muitas pessoas passassem a considerá-la uma 
espécie de símbolo. Hegel faz dela o emblema da passagem do 
código matriarcal ao patriarcal, além de associá-la ao princípio 
do parentesco. E Irigaray, ainda que mostrando alguma incer-
teza, insiste na função representativa de Antígona, “Sempre 
vale a pena refletir sobre seu exemplo como figura histórica e 
figura de identidade e identificação para muitas meninas e mu-
lheres de hoje. Nessa reflexão, devemos abstrair Antígona dos 
discursos sedutores e reducionistas, e escutar o que ela tem a 
dizer sobre o governo da pólis, sobre suas ordens e suas leis” 
(Speculum, p. 70).

Porém, como fazer de Antígona uma representante de certo 
tipo de política feminista, se a própria função representativa de 
Antígona está em crise? Como espero demonstrar nas páginas 
seguintes, ela pouco representa os princípios normativos do 
parentesco, uma vez que está impregnada por legados inces-
tuosos que tornam confusa sua posição nessas relações. Além 
disso, e de qualquer modo, ela pouco representa um feminismo 
desvinculado do mesmo poder ao qual se opõe. Não se trata 
simplesmente de, como ficção, o caráter mimético ou repre-
sentativo de Antígona ser já de partida questionado, mas de, 
como figura relevante para a política, ela apontar para outro 
lugar — não para a política como questão de representação, mas 
para a possibilidade política que emerge quando os limites da 
representação e da representabilidade vêm à tona.

Mas permitam-me contar a vocês os passos pelos quais che-
guei até aqui. Não sou classicista nem pretendo ser. Como tantos 
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humanistas, li Antígona porque a peça levanta questões sobre 
parentesco e o Estado que são recorrentes em diferentes con-
textos culturais e históricos. Comecei a ler Antígona e a crítica 
a ela relacionada a fim de verificar se seria possível considerá-la 
um caso exemplar, por conta de sua condição política, de uma 
figura feminina que confronta o Estado por meio de uma po-
derosa série de atos físicos e linguísticos. Mas encontrei algo 
diferente de minhas suposições. Antes de tudo, me impressionou 
a leitura que Hegel e Lacan fizeram de Antígona, e o modo 
como Irigaray, dentre outras,3 a interpretaram — não como 
uma figura política desafiadora, uma figura cujo discurso tem 
implicações políticas, mas sim como alguém que articula uma 
oposição pré-política à política, passando assim a representar o 
parentesco como a esfera que condiciona a possibilidade da polí-
tica sem para isso participar dela. Na verdade, na interpretação 
que Hegel talvez tenha tornado mais conhecida, e que conti-
nua estruturando apropriações da peça em boa parte da teoria 
literária e do discurso filosófico, Antígona se torna emblema do 
parentesco e de sua dissolução, enquanto Creonte representa 
uma ordem ética emergente e a autoridade do Estado, fundada 
nos princípios da universalidade.

O segundo aspecto que me impressionou é um ponto ao 
qual pretendo retornar na conclusão deste capítulo, a saber, o 
modo como o parentesco é retratado no limite do que Hegel 
chama de “ordem ética”,4 a esfera de participação política, mas 
também de normas culturais viáveis, a esfera da Sittlichkeit [eti-
cidade] legitimadora (as normas articuladas que regem a esfera 
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da inteligibilidade cultural), segundo os termos hegelianos. Na 
teoria psicanalítica contemporânea, baseada em pressupostos es-
truturalistas e talvez impulsionada principalmente pela obra de 
Jacques Lacan, tal relação emerge de um modo ainda distinto. 
Em seu O Seminário, livro VII,5 Lacan propõe uma leitura de 
Antígona que a situa nas fronteiras das esferas do imaginário e 
do simbólico, e na qual ela é entendida, na verdade, como uma 
figuração inaugural do simbólico, da esfera das leis e normas 
que regem o acesso à linguagem e à possibilidade da lingua-
gem. Esta regulação ocorre precisamente presentificando certas 
relações de parentesco como normas simbólicas.6 Na medida 
em que pertencem à esfera do simbólico, estas normas não são 
exatamente sociais, e nesse sentido Lacan se afasta de Hegel, 
ao transformar, por assim dizer, uma certa noção idealizada 
de parentesco em um pressuposto de inteligibilidade cultural. 
Ao mesmo tempo, Lacan dá continuidade a certa tradição he-
geliana ao traçar uma separação entre essa esfera idealizada do 
parentesco, o simbólico, e aquela da ordem social. Assim, para 
Lacan, o parentesco se rarefaz na medida em que possibilita uma 
estrutura linguística, um pressuposto de uma inteligibilidade 
simbólica, e é, então, retirado da esfera do social; enquanto, 
para Hegel, o parentesco é precisamente uma relação de “san-
gue” e não de normas. Em outras palavras, o parentesco ainda 
não entrou na esfera do social, já que o social é inaugurado 
mediante uma substituição violenta do parentesco.

A separação entre o parentesco e o social assombra até as posi-
ções mais anti-hegelianas do legado estruturalista. Para Irigaray, 
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o poder insurrecional de Antígona é o de quem permanece fora 
do político. Antígona representa o parentesco e, certamente, o 
poder das relações “de sangue”, às quais a autora não se refere 
em um sentido estritamente literal. Para ela, o sangue designa 
algo da especificidade e do caráter vívido do corpo que os prin-
cípios puramente abstratos da igualdade política não só não 
conseguem captar, como também devem rigorosamente excluir 
e até mesmo aniquilar. Assim, ao significar “sangue”, Antígona 
não representa exatamente uma linha de consanguinidade, mas 
algo mais parecido com um “derramamento de sangue” — o 
que deve ser deixado para a manutenção dos Estados autoritá-
rios. O feminino, por assim dizer, torna-se aquilo que resta, e 
o “sangue” se torna a figura pitoresca desta linha recorrente de 
parentesco, uma reconfiguração da figura da linha de consan-
guinidade, enfatizando o violento processo de esquecimento das 
relações primárias de parentesco no momento da inauguração 
da autoridade simbólica masculina. Para Irigaray, Antígona re-
presenta assim a passagem do princípio de legalidade baseado na 
maternidade, uma ordem baseada no parentesco, a um princípio 
de legalidade baseado na paternidade. Mas o que exatamente 
leva a descartar este último no que se refere ao parentesco? Há 
um lugar simbólico da mãe que é ocupado pelo lugar simbólico 
do pai, mas, antes de tudo, o que estabeleceu esses lugares? Não 
se trata, afinal, da mesma noção de parentesco, mas com uma 
ênfase e um valor situados em lugares distintos?

O contexto no qual se inscreve a leitura de Irigaray é claramen-
te o de Hegel, que, em Fenomenologia do espírito, reivindica que 
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Antígona é “a eterna ironia da comunidade”. Ela está fora dos 
termos da pólis, mas, por assim dizer, consiste em um fora sem 
o qual a pólis não poderia existir. As ironias, sem dúvida, são 
muito mais profundas do que imaginou Hegel: afinal, ela fala, 
e fala publicamente, justamente quando deveria estar segreda-
da ao âmbito privado. Que tipo de discurso político é esse que 
viola os próprios limites do político, que põe escandalosamente 
em questão os limites que deveriam determinar seu discurso? 
Hegel afirma que Antígona representa a lei dos deuses domés-
ticos (combinando os deuses ctônicos da tradição grega com os 
penates romanos), e Creonte, a lei do Estado. O filósofo insiste 
que, no conflito entre eles, o parentesco deve ceder espaço à 
autoridade do Estado, como árbitro final da justiça. Em outras 
palavras, Antígona figura como o limiar entre o parentesco e 
o Estado, um ponto de passagem na Fenomenologia, e que não  
é exatamente um Aufhebung [suprassunção], já que Antígona é 
superada sem jamais ser preservada quando surge a ordem ética.

A herança hegeliana da interpretação de Antígona parece 
pressupor a possibilidade de separar o parentesco e o Estado, 
ainda que postule a existência de uma relação fundamental en-
tre ambos. Assim, cada esforço de interpretação para atribuir 
um caráter representativo ao parentesco ou ao Estado tende a 
vacilar e a perder coerência e estabilidade.7 Essa hesitação tem 
consequências não apenas para a tentativa de determinar a fun-
ção representativa de qualquer personagem, mas também para o 
esforço de pensar a relação entre o parentesco e o Estado, uma 
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relação que, como espero mostrar, tem relevância para nós que 
lemos a peça no contexto contemporâneo, no qual a política 
do parentesco tem posto um dilema ocidental clássico em uma 
crise contemporânea. Dentre as questões apontadas pela peça, 
há duas que destaco aqui: por um lado, se pode existir paren-
tesco — e por parentesco não me refiro a “família” em qualquer 
forma específica — sem o apoio e a mediação do Estado, e, por 
outro, se o Estado pode existir sem a família como sistema de 
apoio e mediação. Além disso, quando o parentesco chega a 
representar uma ameaça à autoridade do Estado, e este se lança 
em violenta oposição contra o parentesco, será que esses termos 
sustentam a própria independência de um em relação ao outro? 
Isto se torna um problema textual de certa importância quando 
Antígona emerge de sua criminalidade para falar em nome da 
política e da lei: ela adota a própria linguagem do Estado contra 
o qual se rebela, e a sua linguagem se torna uma política não de 
pureza opositora, mas do escandalosamente impuro.8

Quando reli a peça de Sófocles, fiquei negativamente impres-
sionada com as formas de cegueira que afligem tais interpretações. 
De fato, a cegueira presente no texto — do sentinela, de Tirésias 
— parece se repetir invariavelmente nas interpretações do texto, 
parcialmente cegas. A oposição entre Antígona e Creonte, como 
choque entre as forças do parentesco e as forças do Estado, não 
dá conta de explicar as formas pelas quais Antígona já se despren-
deu do parentesco, sendo ela mesma filha de um vínculo inces-
tuoso, dedicada a um amor incestuoso letal e impossível por seu 
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irmão;9 não considera como as suas ações levam outras pessoas 
a percebê-la como “viril” e, assim, a colocar em dúvida o modo 
como o parentesco pode subscrever o gênero; o modo como a 
sua linguagem, paradoxalmente, se aproxima muito da linguagem 
de Creonte, a linguagem da autoridade e da ação soberanas; e 
como o próprio Creonte assume a sua soberania unicamente em 
virtude do vínculo de parentesco que possibilita essa sucessão; 
como ele se torna, por assim dizer, privado de sua virilidade ao 
ser desafiado por Antígona e, finalmente, por suas próprias ações, 
ao revogar as normas que asseguram seu lugar no parentesco e 
na soberania. De fato, o texto de Sófocles deixa claro que ambos 
estão metaforicamente implicados um com o outro, sugerindo 
que não existe, na verdade, qualquer oposição entre os dois.10 
Na medida em que ambas as figuras, Creonte e Antígona, estão 
relacionadas de maneira quiasmática, parece impossível separá-las 
facilmente, e o poder de Antígona, na medida em que para nós ela 
continua a exercê-lo, parece estar relacionado não simplesmente 
com a forma com que o parentesco expressa sua reivindicação 
na linguagem do Estado, mas também com a deformação social 
tanto do parentesco idealizado como da soberania política que surge 
como consequência do ato de Antígona. Com seu ato, ela transgri-
de tanto as normas de gênero quanto as de parentesco, e, ainda 
que a tradição hegeliana leia o seu destino como sinal evidente 
do fracasso e da fatalidade dessa transgressão, outra interpreta-
ção é viável. É possível também pensarmos que Antígona expõe 
o caráter socialmente contingente do parentesco, de modo a se 
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tornar, na literatura crítica, um reiterado motivo para que essa 
contingência seja reescrita como necessidade imutável.

O crime de Antígona, como se sabe, foi enterrar o irmão 
depois de Creonte, seu tio e rei, ter publicado um decreto proi-
bindo tal enterro. Seu irmão, Polinices, comanda um exército 
inimigo contra o regime de seu outro irmão, Etéocles, em 
Tebas, com o objetivo de conquistar o que considerava ser seu 
lugar legítimo como herdeiro do reino. Mas tanto Polinices 
quanto seu irmão Etéocles morrem, de modo que Creonte, tio 
materno dos irmãos mortos, considera Polinices um traidor e 
nega a ele um funeral apropriado; além disso, pretende exibir 
seu cadáver nu, exposto à desonra e a ataques.11 Antígona age, 
mas qual é o seu ato? Ela enterra Polinices — na verdade, ela o 
enterra duas vezes, e, na segunda vez, os guardas informam tê-la 
visto. Ao comparecer diante de Creonte, ela age mais uma vez, 
agora verbalmente, recusando-se a negar sua implicação no ato. 
Com efeito, o que Antígona recusa é a possibilidade linguística 
de se dissociar do ato, mas não o declara de forma afirmativa 
e inequívoca: ela não diz simplesmente “fiz o que foi feito”.

Na verdade, o ato em si parece estar sempre à espreita na obra, 
ameaçando ser atribuído a possíveis responsáveis, apropriado por 
alguns que não o teriam cometido, repudiado por outros que 
talvez tivessem. Em todo caso, a ação é mediada por atos de fala: 
o guarda informa que a viu; ela informa que o fez.

A única maneira de quem fez o ato se conectar a ele é afirman-
do tal conexão linguisticamente. Ismene reivindica assumi-lo, se  

J1651-01 (CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA).indd   33J1651-01 (CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA).indd   33 05/05/2022   15:45:0305/05/2022   15:45:03



A REIVINDICAÇÃO DE ANTÍGONA

34

Antígona assim autorizar, mas esta não permite. Na primeira vez 
em que o guarda se reporta a Creonte, ele declara: “não vi nem 
sei quem foi que fez” (239), como se ser testemunha do ato sig-
nificasse tê-lo realizado, ou ter sido cúmplice de sua realização. O 
guarda está ciente de que, ao informar ter visto o ato, seu próprio 
relato o conectará com o feito. Assim, implora a Creonte para 
que reconheça a diferença entre o seu testemunho e o ato em 
si. Creonte, porém, tem dificuldade em fazer tal distinção, que 
permeia o texto como uma ambiguidade fatal. O coro especula 
se “os deuses não/ estariam por trás do evento grave?” (278- 
-279), aparentemente cético quanto a uma autoria humana. E, ao 
fim da tragédia, Creonte exclama que os suicídios de sua mulher 
e de seu filho são atos seus, momento em que a questão do que 
significa ser autor de um ato se torna completamente ambígua. 
Todos parecem estar cientes de que o ato é transferível de quem o 
realizou para outras pessoas; ainda assim, em meio à proliferação 
retórica de negações, Antígona alega não poder negar que o ato 
é seu. Pois bem. Será que ela pode fazer tal afirmação?

Com que linguagem Antígona assume a autoria do ato ou, 
melhor dizendo, recusa-se a negar tal autoria? Ela nos é apre-
sentada, vale recordar, por seu ato de contestação da soberania 
de Creonte, colocando em questão o poder de seu decreto, 
emitido como ordem imperativa, com o poder de fazer o que 
proclama, proibindo explicitamente qualquer pessoa de enterrar 
aquele corpo. Antígona marca então o fracasso ilocucionário da 
palavra de Creonte, e sua contestação assume a forma verbal de 
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uma reafirmação de soberania, com a qual ela se recusa a dis-
sociar o ato de sua pessoa: “Não nego nada do que eu mesma 
fiz” (443), que na tradução menos literal de David Grene para 
o inglês se torna “Sim, eu confesso: não negarei meu feito [Yes, 
I confess: I will not deny my deed]”. (Em grego, Creonte diz: 
“phes, e katarnei ne dedrakenai tade”, e Antígona responde: 
“kai phemi drasai kouk aparnoumai to ne”).

“Sim, eu confesso” ou “Não nego nada do que eu mesma 
fiz” — assim ela responde a uma pergunta feita por outra au-
toridade, reconhecendo a autoridade que esse outro tem sobre 
ela. “Não nego nada do eu mesma fiz” — “não nego”, ou seja, 
não serei forçada a uma negação, recuso-me a ser forçada a uma 
negação pela linguagem do outro, e aquilo que não vou negar é 
o meu ato — um ato que se torna possessivo, uma posse grama-
tical que só faz sentido no contexto da cena em que Antígona 
recusa uma confissão forçada. Em outras palavras, dizer “não 
nego nada do que eu mesma fiz” é se recusar a realizar uma 
negação, mas não é exatamente reivindicar o ato. Dizer “sim, 
eu o fiz” é reivindicá-lo, é também realizar outro ato na própria 
reivindicação, o ato de tornar público o feito de alguém, um 
novo ato criminoso que duplica o anterior e o substitui.

É interessante notar que tanto o ato de sepultamento rea-
lizado por Antígona quanto sua contestação verbal se tornam 
momentos em que ela é considerada “masculina” pelo coro, por 
Creonte e pelos mensageiros.12 Creonte, de fato, escandalizado 
com a contestação de Antígona, decide que “mulher não manda-
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rá comigo vivo” (525), sugerindo que ele morreria se Antígona 
ditasse as regras. A certa altura, ele se volta veementemente 
para Hêmon, que se aliara a Antígona e se opusera a ele, e lhe 
diz: “Capacho de mulher, não tens caráter!” (746). Antes dis-
so, Creonte expressa o medo de ser desmasculinizado por ela: 
se os poderes que provocaram o ato ficarem impunes, “Quem 
seria/ o homem [aner], não refreasse o seu poder,/ Antígona 
ou eu?” (482-484). Antígona, portanto, parece assumir a forma 
de uma soberania masculina específica, uma masculinidade que 
não pode ser compartilhada, que exige que seu outro seja femi-
nino e inferior. No entanto, resta uma pergunta: teria Antígona 
realmente assumido essa masculinidade? Teria ela adentrado no 
gênero da soberania?

Trata-se de uma questão que certamente remete ao modo 
como essa figura masculina, verbalmente contestadora, vem a 
representar os deuses do parentesco. Parece-me pouco claro se 
a figura de Antígona representa o parentesco, e, se o faz, que 
tipo de parentesco seria esse. A certa altura, ela parece estar 
obedecendo aos deuses, e Hegel insiste que os deuses em ques-
tão são domésticos: ela afirma, é claro, que não obedecerá ao 
decreto de Creonte, pois não foi Zeus quem proclamou essa 
lei, argumentando assim que a autoridade de Creonte não é a 
de Zeus (496-501) e aparentemente manifestando sua fé na lei 
divina. Antígona, porém, não se mantém sempre coerente em 
relação a isso, tal como podemos observar em uma passagem 
infame, na qual ela reconhece que não teria feito o mesmo por 
outros membros de sua família:
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Entre os sensatos, fiz o que devia,/ pois fora mãe de 

prole numerosa,/ ou fora meu esposo morto exposto/ 

ao sol, jamais desafiaria a pólis./ Baseio-me em que 

lei? Se meu primeiro/ marido falecesse, um outro pai/ 

meu filho poderia ter. Mas como/ seria novamente 

irmã, se o Hades/ ensombreceu meus pais? Foi essa a 

lei/ em que fundamentei meu hiperzelo,/ mas a Cre-

onte quis parecer que incorro,/ irmão, na hamartia: 

erro trágico!/ Agora me conduzem pelas mãos,/ sem 

himeneu, sem leito, sem a moira/ matrimonial, sem 

filho, solitária/ de amigos, viva — moira amarga! — 

aos mortos (904-919).

Aqui Antígona não representa a santidade do parentesco, já que 
ela está disposta a desafiar a lei por seu irmão, ou pelo menos em 
seu nome, ainda que não por todos os seus parentes. Embora 
ela afirme agir em nome de uma lei que, aos olhos de Creonte, 
pode parecer uma sanção a um crime, a lei de Antígona parece 
ter apenas uma instância de aplicação. De seu ponto de vista, seu 
irmão não é reprodutível, o que significa que as condições sob 
as quais a lei se mostra aplicável não são reprodutíveis. Trata-se 
de uma lei aplicável em uma situação específica e, portanto, não 
tem generalidade nem transponibilidade; é uma lei atrelada às 
próprias circunstâncias às quais se aplica, formulada precisa-
mente por meio do caso singular de sua aplicação e, portanto, 
não é uma lei de caráter comum ou generalizável.
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Antígona, dessa forma, não age em nome dos deuses do 
parentesco, e sim transgredindo os mandatos desses deuses, 
transgressão que confere ao parentesco sua dimensão proibitiva 
e normativa, mas também expõe sua vulnerabilidade. Apesar 
de Hegel argumentar que o feito de Antígona se opõe ao de 
Creonte, os dois atos não se opõem, mas se espelham, sugerindo 
que se um representa o parentesco e outro o Estado, eles só rea-
lizam essa representação se cada um se permitir estar implicado 
no idioma do outro. Ao endereçar a fala a Creonte, Antígona 
se masculiniza; como alguém para quem se fala, Creonte se 
desmasculiniza; assim, nenhum deles preserva sua própria po-
sição dentro do gênero, e a perturbação do parentesco parece 
desestabilizar o gênero em toda a tragédia.

O ato de Antígona é, de fato, ambíguo desde o início. Não 
se trata apenas do gesto desafiador de enterrar o irmão, mas 
também do ato verbal com que responde à pergunta de Creonte. 
Seu ato, então, ocorre na esfera da linguagem. Tornar público 
o próprio ato pela linguagem é, de certa forma, completá-lo, 
mas é também o momento que implica Antígona em um ex-
cesso masculino, a hýbris. Então, ao começar a agir na esfera 
da linguagem, Antígona também se distancia de si mesma. Seu 
ato nunca é totalmente seu, e embora ela use a linguagem para 
reivindicá-lo, para afirmar uma autonomia “viril” e insolente, 
ela só pode realizar esse ato incorporando as normas do poder 
ao qual se opõe. Na verdade, o que confere poder a esses atos 
verbais é a operação normativa de poder que eles incorporam, 
ainda que sem realizá-lo completamente.
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Antígona, assim, vem a agir de maneiras tidas como viris 
não apenas por desafiar a lei, mas também por assumir a voz da 
lei ao cometer um ato contra a lei. Ela não apenas realiza o ato, 
recusando-se a obedecer ao decreto, mas também o reitera ao 
se recusar a negar que foi ela quem o cometeu, apropriando-se, 
assim, da retórica da agência do próprio Creonte. A agência de 
Antígona se expressa precisamente em sua recusa a atender o 
comando imposto por ele, e, ainda assim, essa recusa na lin-
guagem assimila os próprios termos da soberania rejeitada por 
ela. A expectativa de Creonte é de que a sua palavra controle os 
atos de Antígona, que em vez disso lhe responde contrariando 
o ato de fala soberano dele e afirmando a própria soberania. 
A reivindicação se torna um ato que reitera o ato que afirma, 
estendendo o ato de insubordinação ao confessá-lo por meio 
da linguagem. Essa confissão, no exato instante em que é feita, 
impõe paradoxalmente um sacrifício da autonomia: Antígona 
afirma a si mesma ao se apropriar da voz do outro, aquele a 
quem ela se opõe; assim, ela conquista sua autonomia ao se 
apropriar da voz autoritária daquele a quem resiste, uma apro-
priação que traz em si traços de uma recusa, ao mesmo tempo, 
de uma assimilação dessa mesma autoridade.13

Ao desafiar o Estado, ela também repete o ato desafiador de 
seu irmão, promovendo assim a repetição de uma contestação 
que, ao afirmar lealdade ao irmão, acaba por situá-la como 
aquela que pode substituí-lo e, assim, de fato toma seu lugar e 
o territorializa. Ela assume a condição masculina ao vencê-la, 
mas só pode vencê-la quando a idealiza. A certa altura, seu ato 
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parece estabelecer sua rivalidade e superioridade em relação a Poli-
nices — ela pergunta: “Mas quem alcançaria/ glória [kleos] maior 
que a minha, ao sepultar/ meu irmão Polinices?” (502-504).

Não apenas o Estado pressupõe o parentesco e o parentesco 
pressupõe o Estado, como os “atos” realizados em nome de um 
desses princípios se dão na linguagem do outro, confundindo a 
distinção entre os dois em um nível retórico e, portanto, pondo 
em jogo a estabilidade da distinção conceitual entre eles.

Embora eu retorne a Hegel e Lacan mais detalhadamente no 
próximo capítulo, pode nos ser útil observar os vários modos 
pelos quais o parentesco, a ordem social e o Estado figuram, de 
forma diversa e às vezes inversa, em seus textos. O Estado não 
aparece nas discussões de Lacan sobre Antígona, nem, antes 
dele, na análise inicial da cultura feita por Lévi-Strauss. Uma 
ordem social se alicerça, antes, em uma estrutura de comunica-
bilidade e inteligibilidade entendida como simbólica. E, ainda 
que para ambos os teóricos o simbólico não seja a natureza, 
por outro lado o simbólico institui a estrutura do parentesco 
de formas que não são exatamente maleáveis. Para Hegel, o 
parentesco pertence à esfera das normas culturais, mas essa es-
fera deve ser analisada a partir de sua relação de subordinação 
ao Estado, mesmo que o Estado dependa dessa estrutura de 
parentesco para a sua própria gênese e preservação.

Assim, Hegel certamente reconhece a maneira pela qual o 
Estado pressupõe as relações de parentesco, mas argumenta 
que o ideal é a família preparar jovens para a guerra, já que 
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serão eles que virão a defender as fronteiras da nação. Eles en-
frentarão uns aos outros na luta de vida e morte das nações e 
idealmente virão a residir sob um regime legal no qual são, de 
certo modo, abstraídos da Sittlichkeit [eticidade] nacional que 
estrutura a sua participação.14

Na Fenomenologia de Hegel, Antígona aparece como figu-
ra apenas para ser transfigurada e ultrapassada no decorrer da 
descrição que o autor faz dos atos realizados por ela. Para ele, 
no entanto, Antígona morre como poder do feminino e en-
contra nova definição como poder materno, cuja única tarefa 
nos movimentos do Espírito é gerar um filho para servir aos 
propósitos do Estado, um filho que deixará a família para se 
tornar um cidadão pronto para guerrear. Assim, a cidadania 
exige um repúdio parcial das relações de parentesco que confor-
mam a existência do cidadão masculino, ainda que o parentesco 
continue sendo o único capaz de produzir esses cidadãos.

Para Hegel, Antígona não encontra lugar na cidadania por 
ser incapaz de oferecer ou receber reconhecimento na ordem 
ética.15 O único tipo de reconhecimento que ela pode receber (e 
aqui é importante lembrar que, para Hegel, o reconhecimento 
é por definição recíproco) é de seu irmão e por ele. Ela só pode 
obter reconhecimento do irmão (e, consequentemente, recusa-se 
a abandoná-lo), porque, segundo Hegel, trata-se de uma relação 
aparentemente desprovida de desejo. Fosse ela marcada pelo 
desejo, não haveria possibilidade alguma de reconhecimento. 
Mas por quê?
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