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RESUMO

FERREIRA, Livia Alves. De que corpo se trata em psicanálise? Dissertação de

Mestrado em Psicologia Social, Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia

Social, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2013.

O trabalho consiste em mapear o campo lacaniano, com o objetivo de examinar

de que forma o corpo que aparece no ensino de Jacques Lacan repercute na

contemporaneidade. Mais do que desdobrar academicamente a obra lacaniana

propriamente dita, em um trabalho de exegese textual, pretende-se analisar os

cortes e as continuidades empreendidos por Lacan, segundo a leitura de dois

expoentes do pós-lacanismo da atualidade: Colette Soler e Jacques-Alain

Miller. Acreditamos que investigar de que forma essas correntes psicanalíticas

contemporâneas apreendem a noção de corpo em psicanálise, a partir do

ensino de Lacan, pode nos ajudar a pensar a clínica na contemporaneidade.

Palavras-chave: psicanálise, corpo, Lacan, pós-lacanismo.
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O que será que me dá 

Que me bole por dentro, será que me dá 

Que brota à flor da pele, será que me dá 

E que me sobe às faces e me faz corar 

E que me salta aos olhos a me atraiçoar 

E que me aperta o peito e me faz confessar 

O que não tem mais jeito de dissimular 

E que nem é direito ninguém recusar 

E que me faz mendigo, me faz suplicar 

O que não tem medida, nem nunca terá 

O que não tem remédio, nem nunca terá 

O que não tem receita 

O que será que será 

Que dá dentro da gente e que não devia 

Que desacata a gente, que é revelia 

Que é feito uma aguardente que não sacia 

Que é feito estar doente de uma folia 

Que nem dez mandamentos vão conciliar 

Nem todos os ungüentos vão aliviar 

Nem todos os quebrantos, toda alquimia 

Que nem todos os santos, será que será 

O que não tem descanso, nem nunca terá 

O que não tem cansaço, nem nunca terá 

O que não tem limite 

O que será que me dá 

Que me queima por dentro, será que me dá 

Que me perturba o sono, será que me dá 

Que todos os tremores me vêm agitar 

Que todos os ardores me vêm atiçar 

Que todos os suores me vêm encharcar 

Que todos os meus nervos estão a rogar 

Que todos os meus órgãos estão a clamar 

E uma aflição medonha me faz implorar 

O que não tem vergonha, nem nunca terá 

O que não tem governo, nem nunca terá 

O que não tem juízo

Chico Buarque
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“Existem corpos estranhos habitados pela linguagem: os corpos da

espécie humana. Para dizermos francamente, eles são a vergonha da

criação. São corpos vivos que são, ao mesmo tempo, doentes pela

verdade.”

Jacques-Alain Miller
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Introdução

“Entenda os efeitos da paixão no corpo. Veja como seu corpo reage ao

álcool. Mude seu corpo até o verão. Saiba quais são os sintomas corporais da

depressão.” Manchetes desse tipo, que podem ser encontradas quase

diariamente em jornais, revistas e portais de notícias da Internet, são indícios

do grande investimento dado ao corpo na contemporaneidade.

Avanços científicos nas áreas da genética e da medicina, que incluem

procedimentos diversos como inseminação artificial, implantes de silicone,

cirurgias de mudança de sexo, redução de estômago e muitos outros, vêm

mudando a nossa relação com o corpo. Os limites do corpo também mudam a

cada dia: de lentes de contato a próteses de silicone, de membros artificiais a

fármacos que prometem o autoaperfeiçoamento – seja aumentando a

capacidade de concentração seja garantindo a ereção –, o controle sobre o

envelhecimento e outros processos naturais vai tomando forma e tornando

realidade o que foi fantasiado em antigas obras de ficção científica. O

envelhecimento e o declínio do corpo cada vez mais são entendidos como um

declínio do próprio sujeito – recentemente, o Sumo Pontífice da Igreja Católica,

instituição tradicional e milenar, usou a falência corporal como principal motivo

para renunciar ao posto:

No mundo de hoje, sujeito a rápidas transformações e sacudido por
questões de grande relevo para a vida da fé, para conduzir a barca
de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário o vigor tanto do
corpo como do espírito, vigor que, nos últimos meses, diminuiu em
mim de tal forma que eis de reconhecer minha incapacidade para
exercer bem o ministério que me foi encomendado.1

Não nos importa tanto saber se o pedido envolveu apenas o enunciado

transmitido como padecimento do corpo ou se, em termos de enunciação, teve

motivações políticas para além do dito. O que chama atenção é o fato de que

foi possível, para Bento XIV, utilizar essa justificativa para prestar contas de sua

renúncia ao clero e aos fiéis católicos. Ora, num mundo onde até mesmo o

Papa abandona o cargo dizendo que seu corpo não atende a uma expectativa,

1 Trecho da carta de renúncia de Bento XVI, extraído de
http://www.gazetadopovo.com.br/m/conteudo.phtml?id=1344168
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um ideal, podemos dizer que nossa relação com o corpo vem mudando. Hoje o

corpo é palco privilegiado para manifestação (e suposta solução) de questões

que antes se mantinham no nível da interioridade2 do conflito psíquico. Muitos

autores ligados à psicanálise estudam os chamados “novos sintomas”, que

seriam novas formas de apresentação do mal-estar na contemporaneidade.

Toxicomanias, transtornos alimentares, depressões (reduzidas a suas

manifestações orgânicas), fenômenos psicossomáticos, dentre outros, têm em

comum, primordialmente, o fato de que “no lugar das antigas modalidades de

sofrimento centradas no conflito psíquico, nas quais se opunham sempre os

imperativos dos impulsos e as interdições morais, o mal-estar se evidencia

agora nos registros do corpo e da ação”3.

Programas de TV que promovem mudanças corporais, tais como

cirurgias plásticas ou mesmo procedimentos estéticos menos invasivos, quase

sempre têm depoimentos dos participantes com frases do tipo “mudei a minha

vida, agora posso ser feliz, sou uma nova pessoa” – como se a mudança no

plano corporal fosse responsável e suficiente para uma mudança subjetiva.

Redesenham-se corpos com o objetivo de alterar sentimentos. O mal-estar

interior toma a forma de problema corporal e é assim exteriorizado4.

O investimento no corpo tem dois aspectos principais: da mesma forma

que o corpo é encarado como fonte de prazer inesgotável, ele é também uma

grande fonte de frustração, constituindo-se como meio de expressão do mal-

estar contemporâneo. Acreditamos que o contexto atual – que transforma a

saúde num produto e leva o ideal capitalista às últimas consequências, num

imperativo de consumo (e de gozo) sem precedentes5 – contribui para que o

corpo seja alçado a fonte principal, privilegiada, do surgimento do mal-estar. O

corpo é também, ele próprio, fonte de frustração: se não consigo lidar com meu

2 Tomamos essa expressão de BIRMAN, J. Dor e Sofrimento num Mundo sem Mediação.
Estados Gerais da Psicanálise: II Encontro Mundial. Rio de Janeiro, 2003. Contudo,
acreditamos que se considerarmos as referências topológicas da banda de Moebius e do Toro,
tal como Lacan as utiliza em seu ensino, na relação entre “interior” e “exterior” os termos não
são precisamente demarcados, pois dentro e fora são faces da mesma fita e, no caso do Toro,
seu centro está, ao mesmo tempo, dentro e fora da superfície não orientada. Conservamos
essa expressão consagrada na psicologia popular para fins didáticos.
3 BIRMAN, J. Op. Cit., p. 01. 
4 Ou passa à outra face da fita de Moebius.
5 Sobre isso, ver “O discurso da medicalização e a saúde como ideal: o que há de novo nos
‘novos sujeitos’?”, de Rogério Paes Henriques, apresentado no XIV Simpósio 2012 ANPEPP –
Belo Horizonte (no prelo, a ser publicado em livro de coletânea de artigos do “GT Psicanálise,
Subjetivação e Cultura Contemporânea”).
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corpo da maneira como penso que deveria, se não extraio dele todo o prazer

prometido, se não alcanço um padrão estético que represente o meu ideal, isso

causa sofrimento. Sofrimento este que passa pela via do corporal: dores

(fibromialgia), anorexia, bulimia, obesidade, síndrome do pânico, hipertensão,

abuso de substâncias, “depressão” e muitos outros.   

Frederic Jameson6 afirma que a pós-modernidade começa no momento

a partir do qual o capitalismo penetra no inconsciente... Diríamos que a pós-

modernidade7, por intermédio do discurso do capitalista8, cria a expectativa nos

indivíduos de que o ideal possa ser de fato alcançado, tornando possível o que

antes era reservado à ficção científica. Um caso paradigmático nesse sentido é

o que ficou conhecido como o do “homem grávido”9. Trata-se de Thomas

Beatie, transexual reconhecido civilmente como sendo do gênero masculino

pelo Estado norte-americano do Oregon, que, a despeito de sua transformação

corporal em homem, resolveu conservar seu aparelho reprodutor feminino e,

não há muito, deu à luz a uma menina fruto de inseminação artificial com

doação de esperma anônima para satisfazer o desejo maternal de sua

companheira estéril. Casos como esses nos fazem crer que se Daniel Paul

Schreber10 vivesse nos dias atuais, seu delírio paranoico de se tornar a “mulher

de Deus” talvez pudesse se concretizar parcialmente. A contemporaneidade se

organiza pela capacidade do discurso da ciência para produzir objetos que não

existiam outrora no plano da percepção.

Nos consultórios dos analistas, os pacientes têm cada vez mais queixas

corporais para relatar: falam sobre sua hipertensão, dor de cabeça, diabetes,

6 JAMESON, F. Pós-modernismo. São Paulo: Ática, 1997.
7 Deixaremos aos experts a acalorada discussão sociológica sobre a descontinuidade histórica
(embutida no conceito de “pós-modernidade”) ou continuidade histórica (suposta nas teses
sobre a “modernidade tardia ou avançada”), que o capitalismo avançado representaria. Fato é
que tanto os teóricos “não continuístas” quanto os “continuístas” apontam para mudanças
substanciais que vêm ocorrendo no mundo ocidental atual as quais, se não assinalam uma
ruptura qualitativa entre a Era Moderna e um para além dela, indicam alterações quantitativas
significativas dignas de nota – dentre elas as que tangem às relações assumidas com o corpo
próprio.
8 Lacan usou a expressão discurso do capitalista para se referir à contemporaneidade. O
discurso do capitalista mostra a modificação do discurso do mestre efetuada pela ciência.
Neste contexto, pode-se falar num sintoma moderno no qual o sujeito procura sua completude
no consumo de objetos. Este modo de complementação do sujeito, alienando-o no consumo,
fez Lacan dizer que o discurso do capitalista rejeita a castração e abraça o gozo sem limites.
9 Ver matéria do The Guardian: http://www.Guardian.co.uk/world/2008/jul/05/gender.usa
10 SCHREBER, D. P. (1903) Memórias de um doente dos nervos. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1995.
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das palpitações que sentem quando ficam nervosos, da ansiedade para a qual

o médico já receitou uma pílula, do aumento de peso... Os pacientes costumam

ter um nome – através de um diagnóstico – para seu padecimento, um

mecanismo biológico já descrito e pouca implicação. A demanda de muitos

poderia ser resumida em: quero me livrar disso que me faz mal, mas não quero

me responsabilizar por esse trabalho – tem um comprimido? Como poderia o

analista dar conta desse tipo de demanda, de um sofrimento que surge no

plano corporal e para o qual é buscada uma solução nesse mesmo plano?

Como responder a essa convocação?

Não há consenso entre os psicanalistas quanto à resposta a dar a essa

demanda de análise fundamentada em queixas corporais. Alguns acreditam

que a psicanálise deve ser associada à medicina, outros que a técnica

psicanalítica deve ser mudada para se adaptar aos novos tempos, outros ainda

pensam que não há indicação de análise quando há um padecimento

orgânico11. 

Ora, a participação do corpo na análise não é nenhuma novidade. Muito

pelo contrário: as conversões histéricas foram o ponto de partida de toda a

teoria de Freud. O que percebemos de diferente na contemporaneidade é certa

inversão do movimento: enquanto a tentativa de Freud era dissolver sintomas

corporais através da fala, na contemporaneidade a promessa de certa vertente

da medicina é solucionar qualquer tipo de sofrimento, seja ele de ordem

biológica ou não, através de intervenções no corpo. Então, se uma jornalista

sofre de insônia e ansiedade por estar sendo ameaçada de morte após divulgar

uma reportagem sobre as milícias no município do Rio de Janeiro, a solução

chega num frasco de calmante12. Se uma mulher tem um problema de

relacionamento com seu marido alcoolista, seu psiquiatra receita para ela

antidepressivos13. Esses são exemplos que demonstram a tentativa de lidar

com o sofrimento subjetivo a partir de intervenções no plano biológico, alçando

o corpo a protagonista da abordagem terapêutica. 

 Assim, podemos nos interrogar o que a psicanálise, que trabalha

fundamentalmente com a palavra, pode diante do sofrimento expressado no

11 FERNANDES, M. H. Corpo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011, p. 23.
12 MORAES, C. Eu tomo antidepressivo, Graças a Deus! Rio de Janeiro: BestSeller, 2008, p.
142.
13 PARENS, E. On good and bad forms of medicalization. Bioethics (on-line), 2011, p. 03-04.
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corpo, que parece encontrar dificuldade para se manifestar em termos

psíquicos14. Se a psicanálise não pode ter somente o corpo biológico como

instrumento, que corpo ela privilegia em sua escuta?

Para desenvolver essa questão, começaremos por traçar um percurso

que demonstre de que forma o corpo foi entendido em determinados momentos

da teoria psicanalítica, para chegar à psicanálise pós-lacaniana. Partindo da

abordagem teórico-clínica de Freud sobre o corpo, passaremos pelo ensino de

Jacques Lacan e pelos três registros que o autor engendrou: imaginário,

simbólico e real. Nosso objetivo, antes de retomar a obra de Lacan para extrair

detalhadamente a evolução da noção de corpo em seu ensino numa exegese

textual, é investigar como essa noção repercute na clínica psicanalítica

contemporânea.

Nossa escolha metodológica em não tratar exclusivamente os textos de

Lacan como foco do trabalho se justifica na medida em que se pretende aqui

escapar ao discurso universitário15, dominante nos trabalhos acadêmicos que

usualmente estabelecem um diálogo entre dois autores – no caso em questão,

entre Lacan e algum filósofo ou pensador da cultura16. Trata-se de uma

empreitada com relevâncias científica e social reconhecidas, mas que se afasta

sobremaneira de nosso perfil, uma vez que tais trabalhos de cunho

estritamente universitário tomam os textos como pontos de partida e de

chegada, estabelecendo tão somente sua intertextualidade, ao invés de tomá-

los simplesmente como eixos norteadores para se pensar seu mais além: a

clínica – como propomos aqui.

De acordo com Jacques-Alain Miller, o que está em jogo no ensino

14 FERNANDES, M. H. Op. Cit, 2011, p. 32.
15 Na obra de Freud, existem quatro formas principais de relacionamento do homem com
outros homens: governar, educar, psicanalisar e fazer desejar, traduzidas por Lacan,
respectivamente, por discurso do mestre, discurso universitário, discurso do analista e discurso
da histérica. Elas foram chamadas por Lacan de discursos em razão de os laços sociais serem
construídos e estruturados pela linguagem. Há, nos discursos, quatro lugares (agente, verdade,
outro e produção) e quatro termos que circulam por esses lugares (S1, o significante mestre; S2,
o saber; $, o sujeito; e a, o objeto homônimo). No discurso universitário, o saber está no lugar
do agente, lugar de comando, e o significante mestre está no lugar da verdade – a verdade do
sujeito barrado, cindido, dividido ($) é preterida ao saber absoluto, ao imperativo de tudo saber.
Já no discurso do analista, o objeto está no lugar do agente, pois o analista faz-se objeto e
sustenta o vazio dessa posição para interpelar o sujeito, que está no lugar do outro, a quem o
discurso se dirige. Produz-se com esse discurso um S1, significante singular, no lugar de um
saber (S2) universal. É nessa mesma direção que este trabalho caminhará. 
16 O paladino nesse sentido é Slavoj Zizek, autor que, não por acaso, faz mais sucesso no
meio acadêmico que muitos psicanalistas clínicos.
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universitário é, inicialmente, um “eu sei o que digo”, estabelecido sobre a

negação do recalque. E, para imaginar que se sabe o que diz, é necessário

supor que o seu próprio gozo e o gozo do outro foram dominados, controlados

– “o resultado é que, no ensino universitário, nunca se está embaraçado com

aquilo que se fala. O resultado é uma referência vazia, o objeto é nada, e se faz

o que se quer”17. O ensino em psicanálise se opõe radicalmente ao ensino

universitário, uma vez que “é um ensino que reconhece seu não domínio do

gozo, especialmente do gozo da compreensão”18, e, por isso mesmo, é

baseado em um “eu não sei o que digo”.

 Dessa forma, no caso de nosso trabalho, o texto é o ponto de partida e

a pretensão é, a partir dele e do discurso universitário que lhe subjaz, chegar

ao discurso do analista, ou seja, priorizar as questões e os desdobramentos

clínicos que o ensino de Lacan reverbera, com ênfase no corpo. Durante nossa

revisão da literatura existente sobre a noção de corpo em Lacan foi muito

comum encontrarmos trabalhos publicados em periódicos nacionais

consagrados que tão somente repetiam ou esclareciam as palavras de ordem

da “dizência lacaniana” (como Miller19 denomina o lacanismo clássico) sem

reflexão crítica20. Diante dessa repetição da dizência lacaniana ou do já

comentado empuxo acadêmico ao diálogo intertextual entre autores, ambos

promovidos pelo discurso universitário, optamos pela via da singularidade:

partir dos textos psicanalíticos sobre o corpo para se tocar a clínica, por

intermédio do discurso do analista. 

Assim, a partir de Lacan, faremos um recorte no sentido de acompanhar

duas das principais correntes psicanalíticas contemporâneas: o Campo

Freudiano e o Campo Lacaniano, representados respectivamente por Jacques-

17 MILLER, J-A. O Último Ensino de Lacan. Opção Lacaniana, São Paulo, 35, 2003, p. 17.
18 Ibid.
19 MILLER, J-A. Perspectivas do Seminário 23 de Lacan: o sinthoma. Rio de Janeiro, Jorge
Zahar, 2009, p. 09-10.
20 Cf. COPPUS, A. N. S. & FAVERET, B. M. S. O Corpo na Clínica Psicanalítica: um
posicionamento ético do psicanalista frente à pulsão, Tempo Psicanalítico, 40 (1): 13-21, 2008;
CUKIERT, M. & PRISZKULNIK, L. Considerações sobre o Eu e o Corpo em Lacan, Estudos de
Psicologia, 7 (1): 143-149, 2002; FALBO, G. & FREIRE, A. B. O Corpo como Objeto:
considerações sobre o conceito de sublimação através da Arte Carnal de Orlan, Aletheia, 29:
190-203, jan./jun. 2009; GURGEL, I. A Ginástica dos Significantes, Correio – EBP: As palavras
e os corpos, 23/24: 45-49, jun. 1999; STERNICK, M. V. C. A Imagem do Corpo em Lacan,
Reverso (on-line), 32 (59), jun. 2010; VILANOVA, A. Um Corpo, Três Registros: RSI.
Considerações sobre o fenômeno psicossomático, Ágora (Rio de Janeiro), XIII (1): 63-79,
jan./jun. 2010.
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Alain Miller e Colette Soler. Acreditamos que saber de que forma estas

correntes psicanalíticas contemporâneas apreendem a noção de corpo em

psicanálise, a partir do ensino de Lacan, pode nos ajudar a pensar algumas das

principais questões clínicas que se colocam na contemporaneidade.

A escolha por esses dois autores foi influenciada, inicialmente, pela

representatividade de ambos na cena psicanalítica contemporânea. Tanto a

Associação Mundial de Psicanálise (AMP), de Miller, quanto a Escola de

Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL), de Soler, são

instituições psicanalíticas com milhares de associados em todo o mundo, e

cujas produções teórico-clínicas influenciam de maneira significativa a prática

psicanalítica na atualidade.

As duas escolas têm origem comum: a AMP foi criada por Miller em

1992, em Paris, sendo na ocasião uma reunião de quatro escolas herdeiras da

Escola Francesa de Psicanálise, fundada por Lacan em 1964, que acabou

dissolvida após sua morte. Colette Soler era membro da AMP até 1998, quando

divergências internas provocaram uma cisão na instituição, e a partir dessa

cisão surgiram os Fóruns do Campo Lacaniano como espaço de debate

político, culminando na fundação, em 2001, da EPFCL - Escola de Psicanálise

dos Fóruns do Campo Lacaniano, da qual a psicanalista é hoje membro.

Ambas as escolas realizam, sob a forma de cartéis e debates, retorno e

atualização constantes da obra de Freud e do ensino de Lacan. Os resultados

das discussões empreendidas nas instituições são divididos sob a forma de

congressos e publicação de periódicos que ajudam a nortear a prática de seus

analistas membros, o que revela ter importância para a condução das questões

inerentes à psicanálise na contemporaneidade, sejam elas de ordem clínica,

política ou epistêmica.

Além da representatividade dessas instituições de psicanálise, outro

motivo que levou à escolha dos autores foi o interesse recente de ambos pelo

tema do corpo. Colette Soler, entre 2001 e 2002, e Jacques-Alain Miller, em

1999, elegeram o corpo como tema central de seus seminários ministrados em

Paris – o que é indicativo de que esta é uma questão atual sobre a qual a

psicanálise deve se debruçar, face aos novos sintomas contemporâneos que

passam pela via do corporal.

Esperamos, revisitando alguns momentos da história da psicanálise,
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passando por Freud e Lacan e seguindo os pós-lacanianos Miller e Soler,

lançar alguma luz quanto à questão recorrente nos consultórios hoje: se os

sintomas contemporâneos chegam com a participação do corpo de diferentes

formas, de que corpo se trata na psicanálise?  
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1. Freud e o Corpo

1.1 Histeria

No “Discurso de Roma”, texto que inaugura o ensino de Lacan

propriamente dito, afirma esse autor que “para manejar qualquer conceito

freudiano, a leitura de Freud não pode ser tida como supérflua, nem mesmo

quanto àqueles que são homônimos de noções correntes”21. Seguindo o

conselho de Lacan, começaremos nossa inserção pelo tema do corpo na

psicanálise desde sua origem em Freud. 

Acreditamos que, ao contrário de estar afastada da psicanálise, a

temática do corpo está presente no fundamento da construção teórica

freudiana. O corpo que aparece em Freud, e para ele, não se confunde com o

corpo orgânico, fisiológico e biológico das ciências naturais. O conceito de

pulsão, que para Freud está no limite entre o psíquico e o somático, subverte a

dicotomia cartesiana clássica entre mente versus corpo e instaura uma nova

dicotomia, a partir da psicanálise: corpo versus organismo. Sendo o corpo ao

mesmo tempo fonte e finalidade da pulsão, Freud evidencia que o somático e

as funções orgânico-fisiológicas estão presentes em um corpo que é também

palco para manifestações do desejo inconsciente.

A histeria coloca Freud diante de sintomas tais como:

(...) nevralgias e anestesias de naturezas muito diversas, muitas das
quais haviam persistido durante anos, contraturas e paralisias,
ataques histéricos e convulsões epileptoides, que os observadores
consideravam como epilepsia verdadeira, petit mal e perturbações da
ordem dos tiques, vômitos crônicos e anorexia, levados até o extremo
de rejeição de todos os alimentos, várias formas de perturbação da
visão, alucinações visuais constantemente recorrentes, etc.22 

Sintomas corporais, sem dúvida, mas dotados de particularidade. Não se

confundem com a doença orgânica propriamente dita e não seguem as leis

fisiológicas, por isso as histéricas eram desacreditadas, ou até mesmo alvo de

zombaria, por parte dos médicos que deveriam tratá-las. A proposta de Freud é

21 LACAN, J. (1953) Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. In: Escritos. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 247.
22 FREUD, S. (1893-1895) Estudos sobre a Histeria. In: Obras Psicológicas Completas de
Sigmund Freud. v. 2. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1996, p. 40.
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a de que os sintomas histéricos são efeito não de uma falha biológica, mas de

um trauma psíquico. Diz Freud: “nossas pesquisas revelam para muitos, se não

para a maioria dos sintomas histéricos, causas desencadeadoras que só

podem ser descritas como traumas psíquicos”23. 

Se os sintomas corporais são resultados de traumas psíquicos, pode-se

agir sobre o sintoma falando sobre o trauma:

É que verificamos, a principio com grande surpresa, que cada
sintoma histérico individual desaparecia, de forma imediata e
permanente, quando conseguíamos trazer à luz com clareza a
lembrança do fato que o havia provocado e despertar o afeto que o
acompanhara, e quando o paciente havia descrito esse fato com o
maior número de detalhes possível e traduzido o afeto em palavras. A
lembrança sem afeto quase invariavelmente não produz nenhum
resultado. O processo psíquico originalmente ocorrido deve ser
repetido o mais nitidamente possível, deve ser levado de volta ao seu
status nascendi e então receber expressão verbal.24 

 Freud mostra que, fora da lógica orgânica e para além dela, esses

sintomas representam no corpo o sofrimento psíquico. Assim, começa a tomar

forma a hipótese de que o corpo é afetado não apenas pelo que lhe é inerente

biologicamente, mas também sofre efeitos de linguagem – tanto na produção

do sintoma quanto na sua diz-solução25. 

1.2 Pulsão

Além de subverter a noção de corpo com seus estudos sobre os

sintomas histéricos, Freud acaba por engendrar também uma nova noção de

psiquismo com o conceito de pulsão. Segundo Fernandes, “por meio desse

conceito, Freud parece ter dado à articulação entre sexualidade, inconsciente e

linguagem um movimento totalmente novo em relação às construções teóricas

de sua época”26.

O texto “Pulsões e Destinos da Pulsão”, de 1915, é o principal escrito em

que Freud desenvolve o conceito. Não por acaso – uma vez que o conceito de

pulsão está intrinsecamente relacionado ao entendimento de Freud acerca do

23 Ibid., p. 41.
24 Ibid., p. 42.
25 GERBASE, J. A Hipótese Lacaniana. Salvador: Associação Científica Campo Psicanalítico,
2011, p. 19.
26 FERNANDES, M. H. Op. Cit., p. 102.
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corpo –, o autor começa a partir de um diálogo com a fisiologia, utilizando as

noções de estímulo e arco reflexo. A pulsão, segundo Freud, é um estímulo

que age diretamente sobre o psiquismo, desestabilizando o princípio de prazer,

e que exige, para a sua supressão, um ato. A particularidade da pulsão com

relação a outros estímulos é sua origem interna: “em primeiro lugar, o estímulo

pulsional não provém do mundo externo, mas do próprio interior do

organismo”.27 Outra especificidade da pulsão é a sua constância, uma vez que

ela não atua como um estímulo externo – um impacto único que pode ser

neutralizado a partir de uma ação também única, geralmente uma ação motora

de fuga. A pulsão é uma urgência que não cessa, uma força constante que, por

ter origem no interior do organismo, não pode se extinguir com a reação de

fuga. 

A essa relação entre estímulo e fuga, Freud atribui a origem da

separação de um mundo interno, sendo a pulsão o operador responsável por

diferenciar o mundo externo do interno:

Imaginemo-nos agora no lugar de um ser vivo vulnerável e
desamparado, e ainda desorientado no mundo, mas que já comece a
receber estímulos captados por sua substância nervosa. Esse ser em
breve poderá efetuar uma primeira diferenciação e obter uma primeira
orientação. Por um lado, perceberá que existem estímulos de cujo
campo de influência ele pode se afastar por meio de uma ação
muscular (fuga), estímulos esses que atribui então a um mundo
externo. Por outro lado, perceberá que também existem estímulos
contra os quais uma ação como essa resultará inútil, pois, apesar da
fuga, eles continuam a exercer uma pressão constante [drängenden].
Esses outros estímulos são o sinal característico da existência de um
mundo interno, são a evidência das necessidades pulsionais
[Triebbedürfnisse]. A substância perceptiva do ser vivo terá assim
obtido, a partir da eficácia de sua atividade muscular, um ponto de
referência para diferenciar entre um “externo” e um “interno”.28 

A pulsão é caracterizada como uma força constante proveniente do

próprio organismo, para a qual não há saída motora, já que as exigências que a

pulsão faz ao sistema nervoso são de natureza muito mais elevada do que o

esquema do arco reflexo29. Também se dá o início de uma diferenciação entre

mundo externo, ou ambiente, e mundo interno, que seria o próprio corpo. 

A partir desses apontamentos, Freud chega à famosa definição da

27 FREUD, S. (1915) Pulsões e Destinos da Pulsão. In: Escritos Sobre a Psicologia do
Inconsciente. Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2004, p. 146.
28 Ibid., p. 146-147.
29 Ibid., p. 147.
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pulsão como um conceito-limite entre o psíquico e o somático:

Se abordarmos agora a vida psíquica do ponto de vista biológico, a
“pulsão” nos aparecerá como um conceito-limite entre o psíquico e o
somático, como o representante psíquico dos estímulos que provém
do interior do corpo e alcançam a psique, como uma medida da
exigência de trabalho imposta ao psíquico em consequência de sua
relação com o corpo.30 

O que aparece como destaque no texto de Freud sobre as pulsões, de

interesse fundamental para este trabalho, é a relação do conceito de pulsão

com o que o autor chama de organismo ou mundo interno. O indivíduo, quando

nasce, não consegue discernir o que é do mundo externo daquilo que não é.

Os estímulos provenientes dos mundos externo e interno não são identificados

a não ser pela operação pulsional: aqueles dos quais não consigo fugir

pertencem ao mundo interno, qual seja, ao Eu. Assim, vemos que o Eu, ou o

corpo próprio, não é um dado da realidade, mas sim uma construção que cada

indivíduo necessita empreender por si.

Além disso, no trecho acima citado, Freud diz que ao psíquico é imposta

uma exigência de trabalho em função de sua relação com o corpo, donde

podemos inferir que não é sem trabalho que o aparelho psíquico internaliza a

noção de corpo próprio e cria, a partir dela, o Eu. A separação

indivíduo/ambiente, e também a relação do psíquico com o biológico, não são

inatas, tampouco naturais: exigem uma operação individual trabalhosa. A

relação com o corpo não é direta, é necessário trabalho do aparelho psíquico

para que este possa se relacionar com o corpo.

Antônio Godino Cabas, ao tratar da teoria das pulsões de Freud, afirma

que a localização dada à pulsão – no limite entre o psíquico e o somático –

mostra que ela necessita inscrever-se no psíquico. A pulsão, como uma

excitação proveniente do interior do organismo – nas palavras de Freud –, não

está presente automaticamente no psiquismo, precisa passar por uma

operação de inscrição. Mais do que isso, não poderá inscrever-se diretamente

no psiquismo e necessitará de um representante para isso: “[a pulsão] não

ingressa no domínio psíquico a não ser através de uma representação, de um

representante que tem a função de apresentá-la, de inscrevê-la na dimensão

simbólica, de fazê-la aparecer no plano dos pensamentos inconscientes. Donde

30 Ibid., p. 148; grifo nosso.
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se deduz que a pulsão é causa do simbólico, do inconsciente, do desejo – e,

portanto, do sujeito que lhes supomos”31.

Como se dá a inscrição da pulsão no inconsciente? Partiremos dos

quatro elementos da pulsão para desenvolver essa questão. Freud começa a

empreender o conceito de pulsão com as noções fisiológicas de estímulo e

arco reflexo, e a partir deste modelo percebe que a pulsão não é um

movimento simples, linear e unívoco, mas sim um movimento composto que

poderia ser dividido em quatro elementos: pressão (força, fator motor, a

medida da exigência de trabalho que ela representa), meta (ou objetivo,

sempre a satisfação), objeto (o meio pelo qual a pulsão atinge sua meta, é

variável, se liga a posteriori – pode ser um objeto externo ou uma parte do

corpo) e fonte (processo somático que se desenvolve em um órgão ou parte do

corpo, e do qual se origina o estímulo que será representado no psiquismo pela

pulsão)32. A partir desses quatro elementos, Freud demonstra que a estrutura

pulsional, através da fonte – por esta ser um processo somático – ultrapassa a

dimensão simbólica e o plano do inconsciente, por isso a pulsão precisa

inscrever-se no inconsciente. Entretanto, a operação de inscrição não é

completa: há sempre algo que sobra, que é excesso, que não se inscreve – em

termos lacanianos, há algo de real na fonte pulsional. 

Podemos também observar, a partir dos quatro elementos pulsionais,

que existem duas noções de corpo presentes no texto de Freud: a primeira

seria o organismo, que não tem presença direta na psique, apenas

representação, e do qual o estímulo proveniente da fonte tem como

representante a pulsão. O segundo seria o corpo do objeto, este já operando

não como origem do estímulo, mas como destino: um meio para que a pulsão

atinja a satisfação. Seria um corpo já investido de libido, que já passou pelo

trabalho de inscrição no aparelho psíquico.

Freud considera a fonte como um elemento fundamental da pulsão,

entretanto diz que a psicanálise não deve se interessar pelo seu estudo: “o

estudo das fontes pulsionais já não compete à psicologia, e muito embora o

elemento mais decisivo para a pulsão seja sua origem na fonte somática, a

31 CABAS, A. G. O Sujeito na Psicanálise de Freud a Lacan: da questão do sujeito ao sujeito
em questão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 57.
32 FREUD, S. Op. Cit., p. 148-149.
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pulsão só se faz conhecer na vida psíquica por suas metas”33. Apesar da

recomendação de Freud, Cabas opta por enfatizar em seu livro a fonte e a

meta, pois, segundo ele, são os dois elementos que mais se aproximam do

plano material da estrutura. E faz uma interpretação da pulsão utilizando-se de

uma terminologia lacaniana – furo e falta, para chegar ao que chama de causa

freudiana: 

Acontece que se o movimento pulsional tem por meta uma satisfação,
um fim que é sempre alcançado – mesmo quando a pulsão é
desviada e inibida no seu curso –, e, se esse fim consiste em uma
ação específica que visa à supressão da excitação na fonte pulsional,
então essa fonte é a causa material da montagem. Algo que já foi
dito. Mas a novidade que ora se deduz é que a excitação tem o
estatuto de um furo, na medida em que sua premência denota uma
falta. Uma falta de satisfação. De tal modo que o mais importante,
nesse contexto, é ressaltar que a fonte passa a ter a função de um
furo e a causa freudiana o estatuto de uma falta. No fundo, isso
implica que quando se trata da causa o que está em jogo é a falta. E
que a falta é a causa do ato e, por extensão, que o furo é, no plano
pulsional, o sustentáculo material do lugar do sujeito.34 

Para Cabas, a pulsão tem o estatuto de causa material do inconsciente e

da própria vida psíquica. Se a pulsão exige, para sua supressão, um ato

específico, ela tem então função de causa. A pulsão é a causa do ato.

Introduzir a discussão sobre a causa importa porque, sem ela, a fonte

pulsional poderia ser limitada à sua dimensão fisiológica35, como um puro

processo somático que não teria consequências na vida psíquica; e o corpo,

reduzido ao corpo anatômico, matéria, coincidiria com o organismo biológico. O

que o conceito de pulsão, a partir da dimensão da causa, traz à tona é a

questão do estatuto do corpo para a psicanálise: o corpo é o suporte material

do psiquismo, do inconsciente, da neurose. E, por ser suporte, sofre efeitos. É

afetado pelo inconsciente que suporta, e, na direção oposta, também causa

efeitos no inconsciente e na vida psíquica: 

A clínica da histeria revelou desde o início que não se trata de um
suporte neutro. Pelo contrário, ele é profundamente afetado pelo
inconsciente que é suposto suportar. Significa que não só causa

33 Ibid., p. 149.
34 CABAS, A. G. Op. Cit., p. 60
35 Quando se leva Freud ao pé da letra, assinala-se que “(...) a psicanálise não deve se
interessar pelo estudo da fonte da pulsão, que pertence à biologia, mas pelo de seus destinos”.
In: BIRMAN, J. Mal-Estar na Atualidade: a psicanálise e as novas formas de subjetivação. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999, p. 60.
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efeitos no inconsciente como é afetado pelas significações
inconscientes. Por isso é um corpo que além de funcionar conforme
os princípios da fisiologia anatômica... fala. Faz-se porta-voz das
significações inconscientes. Acrescente-se a isso a incidência da
pulsão que o força a procurar uma satisfação muito específica, uma
satisfação sui generis, uma satisfação-sem-palavras, e ficará fácil
entender o desdobramento que o afeta. É um corpo cuja fisiologia se
faz histeriforme. Por quê? Porque sofre uma refração que o
decompõe em vários planos. Por um lado, a função fisiológica é
alterada pela exigência pulsional, e ambas, por sua vez, sofrem a
inflexão que lhes impõe a função simbólica – vide o inconsciente.36      

Estaríamos tratando então do corpo erógeno. Até agora Freud nos

mostrou, com as histéricas, que o psiquismo age sobre o corpo, produzindo

sintomas corporais que seguem a anatomia fantasmática, e não a biológica.

Mostrou também, com a pulsão, que o corpo age sobre o psiquismo – não de

forma direta, mas através de seu representante pulsional – exigindo do

aparelho psíquico um trabalho. Além disso, o conceito de pulsão também

demonstra que o corpo humano não é regido pelos instintos naturais, tal como

o corpo dos animais, já que aquilo que é próprio do humano é a pulsão – cujo

objeto é variável e indefinido. O que Freud nos mostra é que o corpo, no

humano, é sempre uma construção. A função do órgão vai mais além da

anatomia, o estímulo enviado pelo organismo e recebido pelo corpo tem a

função de causa, causa material do inconsciente, do desejo e do ato. Um

organismo atravessado pela pulsão não é mais capaz de se limitar às leis

fisiológicas.

1.3 Narcisismo

Um ano antes de desenvolver sua teoria da pulsão, Freud disserta sobre

outro conceito fundamental para compreender o estatuto do corpo em sua obra:

o de narcisismo, no texto “À guisa de Introdução ao Narcisismo”. É a partir

desse conceito que Freud mostrará que o sujeito pode tomar seu próprio corpo

como objeto de amor.

Freud inicia seu desenvolvimento dizendo que buscou inspiração nos

estudos de Näcke, que em 1899 cunhou o termo narcisismo para designar uma

perversão, na qual o sujeito trata o próprio corpo como trataria um objeto

36 CABAS, A. G. Op. Cit., p. 62.
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sexual: beijando-o, acariciando-o e obtendo prazer até a satisfação. Freud logo

no início diz que o narcisismo não seria restrito à perversão, mas uma etapa do

desenvolvimento sexual humano pela qual passariam todos os indivíduos.

Sendo assim, o narcisismo seria o “complemento libidinal do egoísmo próprio

da pulsão de autoconservação, egoísmo que, em certa medida, corretamente

pressupomos estar presente em todos os indivíduos”37. E é a partir do delírio de

grandeza na psicose que Freud vai começar a se aprofundar nos estudos sobre

narcisismo, seguindo certa tradição de, a partir do que é hiperbólico na

patologia, tentar compreender como se dariam os mesmos processos no que

ele chama de desenvolvimento normal do ser humano.

O que podemos destacar do texto de Freud para este trabalho são as

noções de Eu e de corpo erógeno. Segundo Freud, o narcisismo seria

caracterizado pelo investimento de libido no Eu. A partir de uma rápida análise

sobre povos primitivos e crianças contemporâneas, Freud diz acreditar que

“originalmente o Eu é investido de libido e que uma parte dessa libido é depois

repassada aos objetos; contudo, essencialmente, a libido permanece retida ao

Eu”38. Mas o que seria essa instância de Eu? 

Novamente aparece em Freud a noção de Eu como sendo um

constructo, algo a se desenvolver a partir da vida psíquica do sujeito, e não

algo dado por natureza, inato:

É uma suposição necessária a de que uma unidade comparável ao
Eu não esteja presente no indivíduo desde o início; o Eu precisa
antes ser desenvolvido. Todavia, as pulsões autoeróticas estão
presentes desde o início, e é necessário supor que algo tem de ser
acrescentado ao autoerotismo, uma nova ação psíquica, para que se
constitua o narcisismo.39      

  
A passagem do autoerotismo ao narcisismo se daria a partir do

engendramento no indivíduo da noção de Eu – que se coaduna com a unidade

do corpo: em seu texto sobre o narcisismo, Freud fala da tomada do corpo

como objeto sexual e do investimento libidinal no Eu como se descrevessem

uma mesma operação, igualando assim a noção de corpo próprio à instância

do Eu. Podemos dizer que o corpo erógeno mostrado por Freud exerce

37 FREUD, S. (1914) À Guisa de Introdução ao Narcisismo. In: Escritos Sobre a Psicologia do
Inconsciente. Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2004, p. 97.
38 Ibid., p. 99.
39 Ibid.
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também o papel de um corpo unificado, pois o próprio corpo se coloca no lugar

do si mesmo, o sujeito se identifica e se localiza como sendo um corpo.

Outra indicação que Freud nos dá acerca da equivalência entre o Eu e o

corpo é o fato de utilizar como uma das vias para estudar o narcisismo a

doença orgânica. Como diz Freud – e Tolstoi representou belamente na

literatura com seu personagem Ivan Ilitch40 –, um indivíduo acometido por uma

doença orgânica teria certo narcisismo natural: 

Devemos levar em conta a influência da enfermidade orgânica sobre
a distribuição da libido. Todos sabemos e consideramos natural que o
sujeito atormentado por uma dor orgânica e por incômodos diversos
deixe de se interessar pelas coisas do mundo exterior que não digam
respeito ao seu sofrimento. Uma observação mais acurada nos
mostra que ele também recolhe seu interesse libidinal dos objetos de
amor e que, quando estiver sofrendo, deixará de amar. Apesar da
banalidade desse fato, não devemos deixar de traduzi-lo para os
termos próprios da teoria da libido. Diríamos então: o doente recolhe
seus investimentos libidinais para o Eu e torna a enviá-los depois da
cura.41

Acreditamos que, da mesma forma que a doença orgânica retira o

investimento libidinal dos objetos para conduzir a libido ao Eu, uma operação

pela mesma via, mas em sentido contrário, também poderia se dar: uma vez

que a libido esteja fora do mundo externo e voltada ao Eu, esse

hiperinvestimento libidinal poderia resultar em uma doença supostamente

orgânica, que não seguiria as regras fisiológicas do organismo, mas a

erogeneidade do corpo. Freud indica esse pensamento em seu texto, quando

descreve o mecanismo da hipocondria, diferenciando-o da doença orgânica. A

hipocondria se caracteriza, tal como a doença orgânica, por sensações

corporais dolorosas e sofridas, e também pelo efeito que causa sobre a

distribuição da libido. A peculiaridade da hipocondria em relação à doença

orgânica é o fato de esta não seguir a fisiologia natural, e tampouco ser calcada

em alterações observáveis.

Freud se questiona, a partir da hipocondria: ora, se há sofrimento

corporal na hipocondria, este sofrimento deve ser acompanhado de alterações

de órgão, tal como a doença orgânica. Mas de que ordem, já que não são

alterações comprováveis e observáveis? A partir daí ele engendra a noção de

40 TOSTOI, L. A Morte de Ivan Ilitch. Tradução de Vera Karam. Porto Alegre: LP&M, 2009.
41 FREUD, S. Op. Cit., p. 103.
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corpo erógeno:

Quanto a um órgão apresentar uma sensibilidade dolorosa sem que
tenha ocorrido alteração alguma, encontraremos o protótipo disto no
estado de excitação dos órgãos genitais, que apresentam tais
características sem estarem propriamente enfermos. Os órgãos
genitais recebem um influxo de sangue, incham, ficam umidificados e
se transformam em sítio passível de múltiplas sensações.
Poderíamos então designar como erogeneidade a atividade que
emana de uma parte do corpo e envia estímulos sexualmente
excitantes em direção à vida psíquica. Aliás, a teoria sexual há muito
nos familiarizou com a concepção de que certas outras localizações
do corpo – as zonas erógenas – podem substituir os órgãos genitais e
comportar-se de maneira análoga a eles. Agora, basta que
arrisquemos apenas mais um passo: poderemos considerar que a
erogeneidade é uma faculdade geral de todos os órgãos, e, portanto,
nos referir a um aumento ou redução de erogeneidade em
determinada parte do corpo.42 

Assim, chega-se à noção de corpo erógeno. Com ela, Freud mais uma

vez nos mostra que um padecimento corporal não está necessariamente

relacionado a uma causa orgânica, pode ser um sofrimento ligado à vida

psíquica e à sexualidade. E se interroga: por que um investimento libidinal no

Eu deve ser sentido como desprazeroso, carregar um sofrimento?

A resposta dada por Freud é em termos quantitativos: o problema seria

com a tensão, com o desequilíbrio causado pelo excesso de libido. Diz ainda

que esse seria o momento no qual o investimento libidinal, em determinada

fase do desenvolvimento, deve ultrapassar o Eu e ser direcionado aos objetos:

quando há excesso. Retomando o que já havíamos discutido acerca do texto

sobre a pulsão, a inscrição do corpo na vida psíquica não se dá totalmente,

apenas parcialmente. Há um excesso, algo que sobra, que não se inscreve e

não cessa de não se inscrever – a pulsão é uma urgência que não cessa – e

esse excesso, por impedir o equilíbrio homeostático, é sentido como desprazer.

O próprio desprazer causado pelo excesso de libido precisa ser, de

alguma forma, representado na vida psíquica. Freud diz ainda que “ao nosso

aparelho psíquico cabe sobretudo lidar com as excitações que, de outra forma,

seriam sentidas como dolorosas ou provocariam efeitos patogênicos”. E

continua: “esse trabalho psíquico que o aparelho realiza presta um inestimável

serviço ao escoamento interno de excitações que não podem sofrer remoção

imediata para o exterior, ou cuja remoção imediata seria indesejável”43. Freud

42 Ibid., p. 104-105.
43 Ibid., p. 106.
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desenvolverá um ano depois isso que chamou de excitação que não pode ser

removida: a pulsão. Não pode ser removida justamente por ter em sua origem

algo de fisiológico, por isso é necessário um trabalho de representação desse

tipo de excitação no aparelho psíquico, que se encarrega de encontrar

maneiras de satisfazê-la – sempre parcialmente.  

Quase dez anos depois de escrever sobre o narcisismo e a pulsão, em

“O Eu e o Id” Freud enuncia a sua famosa frase: “o Eu é sobretudo corporal,

não é apenas uma entidade superficial, mas ele mesmo a projeção de uma

superfície”44. Numa nota de rodapé, Freud acrescenta: “ou seja, o Eu deriva,

em última instância, das sensações corporais, principalmente daquelas

oriundas da superfície do corpo. Pode ser visto, assim, como uma projeção

mental da superfície do corpo”45. Novamente, temos uma relação de

equivalência entre a instância do Eu e o corpo, ou, mais precisamente, a

superfície do corpo. Contorno que estabelece uma unidade e permite ao sujeito

se identificar como sendo um corpo: mais adiante, Freud dirá que o esforço por

unidade caracteriza o Eu46.

O corpo tem esse papel fundamental, de ser identificado com a instância

do Eu e, assim, promover unidade ao sujeito. Importante ressaltar que Freud

fala aí da superfície do corpo, que se encontra numa dupla posição: ao mesmo

tempo em que recebe estímulos vindos do mundo externo, recebe também

sinais do mundo interno:

(...) O corpo, principalmente sua superfície, é um lugar do qual podem
partir percepções internas e externas simultaneamente. É visto como
um outro objeto, mas ao ser tocado produz dois tipos de sensações,
um dos quais pode equivaler a uma percepção interna. Já se discutiu
bastante, na psicofisiologia, de que maneira o corpo sobressai no
mundo da percepção. Também a dor parece ter nisso um papel, e o
modo como adquirimos um novo conhecimento de nossos órgãos,
nas doenças dolorosas, é talvez um modelo para a forma como
chegamos à ideia de nosso corpo47.

A relação fundamental entre o Eu e a percepção interna vem do fato de

que diante das excitações internas não é possível amenização através da fuga

44 FREUD, S. (1923) O Eu e o Id. In: Obras Completas. v. 16. Tradução de Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 32.
45 Ibid., p. 32, n. 7.
46 Ibid., p. 57.
47 Ibid., p. 31-32.
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ou outra reação motora, o que pode aumentar muito a sensação de desprazer.

Como não podemos escapar das percepções internas, tal como Freud

desenvolveu no seu texto sobre as pulsões, tendemos a tratá-las como se elas

não atuassem do interior, mas do exterior do organismo, podendo assim nos

defender do desprazer. O próprio corpo, então, pode ser percebido como

estranho. Ao mesmo tempo em que o Eu se identifica com o corpo, aquilo que

chega do organismo como desprazer pode ser sentido como estranho.

Essa seria a consequência da necessidade de representação dos

estímulos pulsionais no aparelho psíquico. Como já falado anteriormente, a

operação de representação não é completa – sempre sobra algo, um excesso,

um impossível de assimilar, com relação à vida psíquica. Poderíamos dizer, a

partir dos desenvolvimentos posteriores empreendidos por Lacan, que o que

não conseguiu ser assimilado pelo simbólico retorna do real – as percepções

de desprazer que não foram identificadas ao Eu, retornam como algo estranho,

que o Eu não reconhece como seu. O Eu se identifica apenas parcialmente ao

seu corpo, formando a noção de corpo próprio. O que resta é sentido como

vindo de fora, e causa efeitos na psique diferentes daqueles causados pelas

percepções sentidas como internas.

§

O legado deixado por Freud sobre o corpo, a partir do caminho que

percorremos nesse trabalho, poderia ser resumido em três ideias fundamentais.

A primeira: o corpo não é um dado, mas uma construção. Precisa ser inscrito

no aparelho psíquico. A segunda é que essa inscrição coincide com a formação

da instância do Eu – o corpo coincide com o si mesmo, o indivíduo se

reconhece como sendo um corpo. E, por último, a inscrição do corpo no

aparelho psíquico, formando a função de Eu, não é completa – sobra um

vestígio, uma parte que não pode se inscrever, e, por não cessar de não se

inscrever, causa efeitos.

Partiremos agora para um breve percurso do desenvolvimento que

Lacan fez da teoria freudiana, com o objetivo de introduzir os principais

conceitos do ensino de Lacan abordados por Soler e Miller, na tentativa de

compreender as implicações clínicas que a noção psicanalítica do corpo traz
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para nossa prática.
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2. Lacan e o Corpo

O corpo esteve sempre presente no ensino de Lacan. Soler afirma que

“do início até o fim do ensino lacaniano, encontraremos a questão do corpo e

podemos ver que ela se elaborou progressivamente, na psicanálise, e nem

sempre explicitamente, é preciso dizer”48. Eleger o que destacar da teoria

lacaniana sobre o corpo é uma tarefa complexa, que exige certamente muitas

perdas, já que para nós, neste trabalho, não é possível falar sobre todas as

menções que Lacan faz ao corpo ao longo de quase trinta anos de seu ensino.

Por isso, optamos metodologicamente por privilegiar os textos escritos de

Lacan, sem abrir mão, contudo, dos seminários, pois, segundo o próprio autor e

vários de seus comentadores, seus escritos são os marcos do percurso de seu

ensino49. Recorreremos também aos seminários quando a referência aos

mesmos contribuir para o desenvolvimento de nossa pesquisa, mas nosso foco

incidirá nos textos dos Escritos e Outros Escritos.

2.1 Corpo e Imaginário

Podemos começar nosso percurso por Lacan dizendo que uma das

principais contribuições dele para o desenvolvimento da noção de corpo para a

psicanálise foi a releitura que o autor fez do conceito de pulsão de Freud. Para

Lacan, a pulsão é um efeito de linguagem. A partir da pulsão, o corpo – corpo

pulsional – não pode mais ser entendido como um corpo animal, que tem

instintos e segue regras inatas para sobreviver e se reproduzir. O corpo

pulsional é um organismo desnaturado, ou seja, não carrega algo natural, inato,

padronizado: o atravessamento sofrido por nós pela linguagem não é sem

consequências. D’o corpo das ciências naturais – artigo definido, máquina

físico-química, hardware, sustentáculo da mente (o software), cujos desvios do

funcionamento padrão são pensados a partir de um mecanismo fisiológico

generalizado, e compreendidos a partir de hipóteses biológicas – chega-se ao

Um corpo da psicanálise. Artigo indefinido, corpo não dado, não inato, mas

construído a partir de experiências singulares, a partir da relação do sujeito

48 SOLER, C. L’en-corps du sujet. Tradução de Graça Pamplona. Petrópolis: Campo
Psicanalítico., 2010, aula 1, p. 01. 
49 LACAN, J. (1966) Abertura. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 11.
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com a linguagem. Corpo da anoréxica, que abre mão do dito “instinto de

sobrevivência” da alimentação e emagrece mais e mais50... Corpos do

toxicômano e do alcoolista, voltados para o gozo51. Corpo de Arthur Bispo do

Rosário, recoberto por mantos de tecido bordados com diversos fragmentos

que sustentavam sua unidade corporal52. Corpo do paciente psicossomático,

que tem uma ferida aberta da qual nada pode dizer53. Em comum, o que esses

corpos têm, paradoxalmente, é sua singularidade.

A partir daí, pode-se dizer que para a ciência, corpo equivale ao

organismo; para a psicanálise, as duas noções não são a mesma coisa. Para

compreender a diferença entre esses dois pontos de vista, podemos partir

desta oposição: corpo versus organismo. A ciência lida com o organismo, a

psicanálise com o corpo. A linguagem faz com que o organismo seja

transformado em corpo, saia do papel de máquina físico-química automática

onde se aloja a mente. O ser humano reside na linguagem, e esta atravessa

tudo aquilo que diz respeito ao sujeito, inclusive seu corpo. Ele se constrói a

partir da linguagem.

Em suma: o corpo para a psicanálise não corresponde ao aparato

biológico. Não é um dado, mas uma construção. É preciso atribuir um corpo ao

sujeito, e cada um o faz de maneira singular, marcando esse corpo com traços

significativos. Ora, se é preciso atribuir um corpo ao sujeito, se o corpo precisa

ser construído por não corresponder ao organismo dado, podemos dizer que

para a psicanálise lacaniana um sujeito não é seu corpo – isto é, a relação

entre um sujeito e seu corpo não é natural.

Entretanto, sabemos que um sujeito não é sem corpo. Apesar de a

relação entre essas duas instâncias não ser natural, no sentido de ser inata e

imutável, elas precisam se relacionar de alguma forma. Se um sujeito é disjunto

de seu corpo, tal qual Lacan nos indica, como se dá essa relação? Ou, mais

precisamente, como o sujeito passa a habitar um organismo a partir do qual

veio ao mundo?

50 Cf. BIDAUD, E. Anorexia Mental, Ascese, Mística: uma abordagem psicanalítica. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud, 1998.
51 Cf. SANTIAGO, J. A Droga do Toxicômano: uma parceria cínica na era da ciência. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2001; MELMAN, C. Alcoolismo, Delinquência, Toxicomania: uma outra
forma de gozar. São Paulo: Escuta, 2000.
52 Cf. HIDALGO, L. Arthur Bispo do Rosário: o senhor do labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
53 Cf. WARTEL, R. (org.) Psicossomática e Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
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O começo do desenvolvimento feito por Lacan sobre o tema tem como

marco o texto “O Estádio do Espelho como Formador da Função do Eu”, de

1949. O estádio do espelho, da forma como foi estudado por Lacan, faz

referência ao modo pelo qual a imagem do corpo próprio, a partir do outro, tem

um papel fundamental na formação do Eu e na imagem assumida por um

sujeito.

Nesse texto, Lacan parte das concepções de Henri Wallon (médico,

filósofo e psicólogo francês) acerca da importância do espelho para a aquisição

da noção de corpo próprio. Wallon, em 1934, publica As Origens do Caráter,

obra em que descreve o que chama de prova do espelho: uma experiência pela

qual a criança, posta diante do espelho, passa a distinguir progressivamente

seu próprio corpo na imagem refletida. Para Wallon, trata-se de uma etapa do

desenvolvimento, um momento no qual a criança toma conhecimento de si e da

realidade e se reconhece, no espelho, como um corpo próprio. Podemos inferir

a partir da teoria do desenvolvimento empreendida por Wallon que a noção de

corpo próprio existe no ser humano como algo inato, a priori, que deve ser

reconhecido, “descoberto” pela criança. Para a psicanálise lacaniana, o estádio

do espelho é, para além de uma tomada de conhecimento, o momento

formador da função do Eu e do corpo – noções que, não dadas, surgem a partir

da experiência.

Tomando por base as concepções de Wallon, Lacan diz que a sensação

física que um bebê humano tem ao nascer, por se encontrar num estado

primitivo de prematuração, é a de um corpo despedaçado. Não há nesse

momento sensação equivalente à de um corpo unificado. Assim, podemos dizer

que a unidade corporal não é um fenômeno anatômico inato, natural: nessa

fase imediatamente posterior ao nascimento, o bebê não consegue reconhecer

como suas as partes de seu corpo, e, em termos freudianos, não há separação

entre o Eu e o mundo externo. Por volta da idade de seis a dezoito meses,

Lacan formula que a criança enxerga no outro a imagem de um corpo

unificado, e se identifica com essa imagem. Apesar de ainda não experimentar

fisicamente a sensação de unidade, o processo de identificação da criança com

o outro forma a função do Eu.

Porém, paradoxalmente, no momento em que o Eu se constitui a partir

da relação Eu/outro, ele também se perde, pois o outro é sempre mais perfeito
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do que o Eu. Nesse momento primeiro, a falta se dá porque o Eu enxerga

unidade no outro, mas não a experimenta fisicamente. Assim, podemos dizer

que Lacan evidencia que só temos acesso ao corpo através de sua forma

imaginária. E também que o corpo é definido em relação à falta, uma vez que

pela imagem do corpo se inscreve uma dessemelhança em relação ao próprio

sujeito: “a forma total do corpo pela qual o sujeito antecipa numa miragem a

maturação de sua potência só lhe é dada como Gestalt, isto é, numa

exterioridade em que decerto essa forma é mais constituinte do que

constituída”54.

Há ainda, no texto do estádio do espelho, referência à dualidade com

que o corpo é experimentado pelo sujeito: a sensação de unidade conquistada

a partir do outro não é suficiente para anular a vivência do corpo despedaçado:

“A função do estádio do espelho revela-se para nós, por conseguinte, como um

caso particular da função da imago, que é estabelecer uma relação do

organismo com sua realidade – ou, como se costuma dizer, do Innenwelt com o

Umwelt”55. Lacan continua dizendo que essa “discórdia primordial” entre a

sensação de corpo despedaçado e a imagem assumida pelo Eu produz efeitos

na vida psíquica do sujeito, que aparecem seja em sonhos – “esse corpo

despedaçado, cujo termo também fiz ser aceito em nosso sistema de

referências teóricas, mostra-se regularmente nos sonhos, quando o movimento

da análise toca num certo nível de desintegração agressiva do indivíduo”56 –

seja em sintomas histéricos: “essa forma revela-se tangível no próprio plano

orgânico, nas linhas de fragilização que definem a anatomia fantasística,

manifesta nos sintomas de esquize ou de espasmo na histeria”57.

 Assim, podemos dizer que Lacan formula a partir do estádio do espelho

a função do Eu como ficção: “essa forma situa a instância do Eu, desde antes

de sua determinação social, numa linha de ficção”58. Isso quer dizer que a

imagem de corpo unificado, junto à qual a função do Eu se forma a partir do

outro, não substitui inteiramente a sensação de corpo despedaçado. 

O corpo do estádio do espelho é o corpo da imagem, o corpo cuja

54 LACAN, J. (1949) O Estádio do Espelho como Formador da Função do Eu. In: Escritos. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 98.
55 Ibid., p. 100.
56 Ibid.
57 Ibid., p. 101.
58 Ibid., p. 98.
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imagem produz efeitos no organismo. Lacan enfatiza a importância da imagem

do corpo para o sujeito – importância libidinal. A imagem do corpo é um dos

mais importantes campos de investimento libidinal do sujeito. E de onde vem

esse privilégio de investimento da imagem do corpo?

É através dela que o sujeito consegue tamponar o despedaçamento

originário. É a representação unificada da imagem corporal que traz para o

sujeito a unificação que ele não experimenta em seu organismo. A imagem é

primordial para estabelecer uma relação manejável entre o sujeito e sua

realidade de prematuração motora.

O investimento libidinal na imagem do corpo próprio não é sem

consequências. Na clínica, aparece como um tipo de sintoma que autores que

pensam o contemporâneo a partir da psicanálise têm relacionado ao conceito

de narcisismo. Joel Birman, por exemplo, utiliza uma diferenciação conceitual

entre dor e sofrimento, ao dizer que, na subjetividade contemporânea, o mal-

estar está se apresentando como dor:

Assim, indo direto ao ponto gostaria de afirmar que o mal-estar
contemporâneo se caracteriza principalmente como dor e não como
sofrimento. Vale dizer, a subjetividade atual não consegue mais
transformar dor em sofrimento, estando aqui a sua marca diferencial
e inconfundível. Os leitores poderiam ficar espantados e até mesmo
aturdidos com o que estou afirmando, na medida em que não possam
reconhecer qualquer diferença significativa entre as experiências da
dor e sofrimento. Porém, é justamente isso que estou formulando
aqui. O que quero dizer com isso, afinal das contas? Qual a
diferença, para a subjetividade, entre ter dor e sofrer?59

Birman explica a diferenciação a partir da ideia de endereçamento. A dor

é algo que se encerra no corpo, a subjetividade fecha-se em si mesma e não

há lugar para o outro na experiência do mal-estar – a subjetividade

contemporânea seria, então, marcadamente narcísica. O sofrimento, por sua

vez, seria uma experiência alteritária, uma vez que o sujeito que sofre endereça

uma demanda a um outro e faz um apelo, reconhecendo que a subjetividade

não é autossuficiente e preservando um caráter ativo, de interlocução, ao

contrário da experiência da dor, que seria marcada pela passividade. Freud em

“Inibições, Sintomas e Ansiedade” nos ajuda nessa distinção, ao dizer que

quando há dor física, a catexia (investimento) narcísica aparece num grau

elevado, continua a aumentar e tende a esvaziar o Eu. A passagem da dor

59 BIRMAN, J. Dor e Sofrimento num Mundo sem Mediação..., p. 05. 
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física para a dor mental – podemos dizer que o que Freud chama de “dor

mental” é o que Birman denomina “sofrimento” – corresponderia a uma

mudança da catexia narcísica para a catexia de objeto, deslocando o

investimento libidinal do Eu para um elemento externo a ele. Segundo Birman,

é justamente essa transição que a subjetividade contemporânea não consegue

operar.

O hedonismo, a busca incessante de felicidade e a consequente

negação de qualquer forma de sofrimento fazem com que a relação com o

outro seja esvaziada. Se tomarmos como um dever a felicidade e como um

meio para alcançá-la o consumo, seguindo à risca o discurso do capitalista,

“mesmo um outro ser humano pode se tornar um objeto de consumo, servindo

como mero instrumento para o prazer egoico do sujeito e sendo, portanto,

rapidamente descartável. Ele só existirá enquanto reforçar a autoexaltação

narcísica do sujeito, como meio para alimentar o seu Eu e não uma verdadeira

relação de alteridade”60.

O vazio da subjetividade atual e a medicalização acachapante do mal-

estar contribuem para que o mundo perca o sentido61, impedindo o sujeito de

elaborar simbolicamente, ou seja, no registro do Outro, o seu mal-estar.

Entretanto, a negação do mal-estar não faz com que ele desapareça. Ao

contrário, a negação é ela mesma fonte de mal-estar, que, num mundo sem

mediação, se apresenta como dor, encerrado no corpo. Há então aqui a ideia

de que a sociedade de consumo, o imperativo da felicidade e o esvaziamento

da alteridade contribuem para que os novos sintomas sejam essencialmente

corporais, narcísicos, sem endereçamento ao outro e vivenciados

passivamente como dor. Entretanto, Lacan, ao desenvolver posteriormente a

teoria sobre o estádio do espelho, mostra que o Outro, longe de estar excluído

da imagem do Eu, é fundamental para a sua formação. Assim, há uma outra

linha de pensamento que supõe que a dor física (que aqui aproximamos grosso

modo do fenômeno psicossomático) não está vazia de alteridade, mas sim que

o corpo, ele mesmo, se apresenta como Outro: “um Outro portanto está em

questão no fenômeno psicossomático, porém, longe de ser o lugar do Outro

60 FORTES, I. O Sofrimento na Cultura Atual: hedonismo versus alteridade. In: PEIXOTO, C. A.
(org.) Formas de Subjetivação. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004, p. 71.
61 BIRMAN, Op. Cit., p. 06.
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que pode ser ocupado por um outro sujeito, este Outro é o corpo próprio”62.

2.2 Corpo e Simbólico

Lacan inicia o estudo do corpo através da via do imaginário, mas vai

posteriormente enfatizar o registro do simbólico, e retornará ao seu texto sobre

o estádio do espelho a partir desse enfoque. Lacan dirá que o corpo é efeito de

linguagem, e que o fundamental no estádio do espelho é o olhar que a criança

dirige ao outro que a sustenta, que confirmará o valor da imagem. O operador

principal seria então o simbólico, e não o imaginário – sendo a imagem, e

mesmo o investimento libidinal na imagem, efeitos do simbólico. No esquema

ótico presente em “Observação sobre o Relatório de Daniel Lagache”, de 1960,

os três vasos que representam o corpo demonstram de forma precisa o valor

operatório atribuído ao simbólico: um dos vasos é o organismo vivo, outro a

forma – ou imagem – do organismo vivo, e o terceiro o reflexo dessa forma no

espelho do outro.

Lacan parte de uma frase de Lagache – “antes de existir em si, por si e

para si, a criança existe para e por outrem; já é um polo de expectativas,

projetos e atributos”63 – para desenvolver a ideia de que o sujeito é disjunto de

seu corpo e que já tem um lugar no mundo antes mesmo de existir enquanto

organismo. Lacan enfatiza, ao comentar essa frase, que esse lugar no mundo é

um lugar no simbólico: 

Um polo de atributos, eis o que é o sujeito antes de seu nascimento
(e talvez seja sob o acúmulo destes que irá claramente sufocar). De
atributos, isto é, de significantes mais ou menos ligados num
discurso, será preciso nos lembrarmos dentro em pouco, quando se
tratar da estrutura do isso.64 

Ao afirmar que os atributos são significantes ligados num discurso, o que

Lacan está dizendo é que o discurso envolve o sujeito antes de seu

nascimento, e depois do nascimento o organismo que passa a existir tem, de

62 Miller, J-A. Algumas Reflexões sobre o Fenômeno Psicossomático. In: WARTEL, R. (org.)
Psicossomática e Psicanálise. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003, p. 94.
63 LACAN, J. (1960) Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: “Psicanálise e Estrutura
da Personalidade”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 658-659.
64 Ibid., p. 659.
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alguma forma, que se relacionar com esse lugar no discurso que o espera. O

corpo aparece então como atravessado pelo simbólico, pela linguagem.

Mais ainda: podemos dizer que a linguagem fabrica o corpo. Como se

daria essa fabricação é o que vamos tentar desenvolver. Desde 1953, no

“Discurso de Roma”, encontramos indicações das relações entre corpo e

linguagem. Nesse texto, considerado o marco inicial do ensino de Lacan

propriamente dito, ele diz que a linguagem é corpo – sutil, mas corpo:

A fala, com efeito, é um dom de linguagem, e a linguagem não é
imaterial. É um corpo sutil, mas é corpo. As palavras são tiradas de
todas as imagens corporais que cativam o sujeito; podem engravidar
a histérica, identificar-se com o objeto do Penis-neid, representar a
torrente de urina da ambição uretral, ou o excremento retido do gozo
avarento. Mais ainda, as próprias palavras podem sofrer lesões
simbólicas, realizar os atos imaginários dos quais o paciente é o
sujeito.65

A linguagem, que é corpo, atravessa o organismo e fabrica um corpo

para o sujeito. Dizer que é a linguagem que fornece o corpo a um sujeito não

deixa de ser surpreendente, já que a ideia que aparece como mais difundida é

que o corpo é um dado, é natural, o ganhamos no nascimento, um fato.

Entretanto, a hipótese de Lacan, que ele já adianta no estádio do espelho, é a

de que o corpo nos é fornecido, através linguagem, pelo outro. 

Com o esquema ótico, do qual Lacan fala em “Observação sobre o

Relatório de Daniel Lagache”, ele representa os registros imaginário e

simbólico na constituição do Eu no estádio do espelho. Ele chega a dizer que

uma psicanálise que funciona no simbólico não deve se contentar em formular

um Eu constituído em seu status imaginário66. Para Lacan, não apenas o

simbólico participa da formação do Eu, como é o que possibilita e fundamenta a

relação imaginária: “seria um erro acreditarmos que o Outro maiúsculo do

discurso possa estar ausente de alguma distância tomada pelo sujeito em sua

relação com o outro, que se opõe a ele como o pequeno outro, por ser o da

díade imaginária”67.

E a ilustração que Lacan descreve para mostrar de que forma o Outro se

65 LACAN, J. (1953) Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. In: Escritos. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 302.
66 LACAN, J. (1960) Observação sobre o Relatório de Daniel Lagache: “Psicanálise e Estrutura
da Personalidade”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 684.
67 Ibid., p. 685.
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faz presente na formação imaginária do Eu é a famosa cena do olhar da

criança para aquele que a sustenta diante do espelho:

É que o Outro em que o discurso se situa, sempre latente na
triangulação que consagra essa distância, não o é a tal ponto que não
se exponha até mesmo na relação especular em seu momento mais
puro: no gesto pelo qual a criança, diante do espelho, voltando-se
para aquele que a segura, apela com o olhar para o testemunho que
decanta, por confirmá-lo, o reconhecimento da imagem, da assunção
jubilatória em que por certo ela já estava.68

A fabricação do corpo não se restringe à imagem que se faz dele, já que

é necessário, por assim dizer, um lastro do simbólico. Somente a partir do

reconhecimento do Outro da imagem do corpo é que esta adquire a função de

contorno, de unidade imaginária que o sujeito não vivencia em seu

despedaçamento originário. Foi preciso em certo momento do ensino de Lacan

privilegiar o imaginário, para que este fosse aliviado do excesso de

investimento que lhe aplicava a técnica psicanalítica praticada na época do

estádio do espelho e do seu relatório de Roma. Porém, diz Lacan, “já

passamos desse ponto”69. O corpo não é pura imagem, tampouco um fato de

natureza. Só há fato por ser dito, diz Lacan. E o mais importante: ao dizer sobre

o corpo, ele é admitido no simbólico como um significante. 

Dizer que o corpo é admitido no simbólico como significante é dizer que

o corpo é mortificado, que perdeu seu traço de vivente para ganhar algo do

significante. E perda de vida, para Lacan, é sempre perda de gozo – diz ele em

Função e Campo...: a palavra é a morte da coisa, e a partir da mortificação o

desejo permanece70. Ou seja, a operação de mortificação do corpo não se

completa totalmente, deixa um resto.

A mortificação do corpo pode ser observada na maioria dos

procedimentos médico-científicos da contemporaneidade. Tratar o corpo como

uma máquina, previsível, controlável e livre de enigmas – como o faz o discurso

científico contemporâneo – é uma maneira de elevar essa mortificação a um

grau bastante alto.

Até mesmo nas ditas patologias psíquicas, observamos uma abordagem

68 Ibid., p. 685.
69 Ibid., p. 688.
70 LACAN, J. (1953) Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. Op. Cit., p. 280.
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da ciência que vai ao encontro do que Lacan chama de mortificação do corpo

pelo significante. Em seu artigo “O Sujeito Cerebral”, Alain Ehrenberg fala de

uma perspectiva social das neurociências, que está para além da terapêutica.

O cérebro pode ser considerado hoje um ator social que entrou na linguagem

comum e no registro das trocas simbólicas, e não mais apenas objeto de

estudo e intervenção médica e científica71. E o avanço das neurociências em

relação ao campo das doenças mentais faz com que o cérebro se assimile à

noção de sujeito humano, e as doenças mentais sejam reduzidas ao seu (não

evidenciável) aspecto biológico. E se as doenças são reduzidas à sua faceta

biológica, não existe espaço hoje para o sofrimento singular do doente. A

medicina contemporânea, baseada em evidências, atua sobre a doença, e não

sobre o doente, colocando este último entre parênteses. Investiga-se sintomas

com o objetivo de chegar a um diagnóstico padrão e ofertar um tratamento

universalmente válido para a doença, deixando de lado as singularidades do

sujeito doente que ali está – herança da remedicalização da psiquiatria

promovida pela terceira edição do DSM e seus sucessores, cujo corolário foi

seu afastamento da psicanálise.  

Charles E. Rosenberg, em seu artigo “The Tyranny of Diagnosis: Specific

Entities and Individual Experience”, diz que o diagnóstico sempre

desempenhou um papel central na prática médica, mas nos dois últimos

séculos tornou-se cada vez mais técnico, especializado e burocratizado. O

autor afirma que a história moderna do diagnóstico está intrinsecamente ligada

à especificidade da doença, e à noção de que “doenças podem e devem ser

pensadas como entidades existindo para além de manifestações singulares de

sofrimento em homens e mulheres em particular”72. A doença em si, separada

do doente, teria uma trajetória e uma evolução definidas no tempo e no espaço.

O papel do médico seria, a partir do quadro do paciente, encaixá-lo numa etapa

dessa trajetória para, a partir daí, seguir o protocolo de tratamento predefinido.

O doente, aquele que sofre, não tem mais onde falar. A doença, ou mais

especificamente, o órgão afetado por ela, são o campo atual de interesse da

71 EHRENBERG, A. O Sujeito Cerebral. Psic. Clin., Rio de Janeiro, 21(1), 2009, p. 189.
72 “(...) diseases can and should be thought of as entities existing outside the unique
manifestations of illness in particular men and women.” (ROSENBERG. C. E. The Tyranny of
Diagnosis: Specific Entities and Individual Experience, The Milbank Quarterly, 80 (2), 2002, p.
237)
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medicina científica.

O imperativo diagnóstico da medicina baseada em evidências pode ser

facilmente observado: o advento dos laboratórios de exames de imagem, de

manuais como o CID e o DSM, mais e mais patologizantes, a escassez cada

vez maior de médicos capazes de tolerar o sofrimento do paciente –

intolerância que, nos hospitais, leva até mesmo à prescrição de antidepressivos

preventivos, antes de comunicar o diagnóstico de uma doença grave, prática

comum no HU da UFS onde realizamos nosso estágio em docência. Tudo é

mensurável, observável e tratável com base em certas regras definidas a partir

de testes e estudos científicos. A conduta, para se adaptar ao mercado, é

homogeneizar diagnósticos, prognósticos e tratamentos, deixando de lado

aspectos singulares que são fundamentais para entender o adoecimento.

O que a medicina científica ignora e a psicanálise nos mostra é que uma

doença pode também ter caráter de sintoma, que é, geralmente, considerado

como “o sinal do que não vai bem no real”73. 

O sintoma é um compromisso entre a exigência de satisfação da pulsão

e a defesa do sujeito contra o gozo. Essa função de compromisso entre gozo e

defesa explica o caráter “bizarro”, “ambíguo”, da satisfação que o sintoma

contém: ela é sentida como sofrimento. Por outro lado, essa função de

compromisso lhe dá o poder terapêutico de manter juntos os três registros

(imaginário, simbólico e real) e de estabilizar o sujeito limitando a devastação

do gozo. Ele pode mesmo ser a fonte dos laços sociais e das sublimações. Isso

explica porque os sujeitos se atêm tanto aos seus sintomas, o que Freud

descobriu como a reação terapêutica negativa: se, a alguns, se tenta “retirar”

seu sintoma sem precaução, isso pode desencadear a pulsão de morte e

causar efeitos catastróficos. A medicina, ao considerar todo sofrimento como

sendo patológico e, portanto, algo a ser aniquilado, interfere na defesa do

sujeito frente ao gozo, deixando uma lacuna sobre a qual a psicanálise nos

ajuda a lançar luz.

Quanto ao gozo, a operação de mortificação do corpo empreendida pela

linguagem nunca é completa, pois sempre resta uma parcela de gozo que

retorna do real. Em “Observação sobre o Relatório de D. Lagache”, Lacan

representa através do esquema ótico que o corpo construído através do estádio

73 LACAN, J. Seminário, Livro 22: RSI. Inédito.
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do espelho não é suficiente para que aquilo que nos é desconhecido de seu

real cesse de trazer efeitos:

E o que o modelo [do esquema ótico] também indica, pelo vaso oculto
na caixa, é o pouco acesso que o sujeito tem à realidade desse
corpo, perdida por ele em seu interior, no limite em que redobra de
camadas coalescentes a seu invólucro, e vindo costurar-se neste em
torno dos anéis orificiais, ele o imagina como uma luva que pode virar
do avesso. Existem técnicas corporais em que o sujeito tenta
despertar em sua consciência uma configuração dessa obscura
intimidade. Por estar longe de ter a ver com elas, o processo
analítico, como se sabe, escande o progresso libidinal com ênfases
colocadas no corpo como continente e em seus orifícios.74

  Ora, a imagem do corpo que construímos a partir do Outro é um

invólucro, um contorno, uma superfície, que recobre aquilo que permanece

estranho ao sujeito: seu interior, ao qual não temos acesso a não ser parcial,

pelos orifícios – ou, em termos freudianos, pelas zonas erógenas.

Podemos pensar que ao mesmo tempo em que o corpo passa a fazer

parte da cadeia significante, o simbólico também penetra no corpo e deixa

marcas, traços, faz efeito. E o principal efeito é o gozo: um dos princípios de

um momento mais avançado do ensino de Lacan é de que não há gozo sem

corpo, e de que é preciso um corpo para gozar.

2.3 Corpo e Real

Comecemos a abordar o último ensino de Lacan a partir de sua

afirmação na aula intitulada “Os Corpos Aprisionados pelo Discurso”, do

Seminário, Livro 19:

 

Então, de que se trata na análise?

A acreditarem em mim, as pessoas devem achar que, como o
enuncio, se existe algo que se chame discurso analítico, é porque o
analista como corpo, com toda a ambiguidade motivada por esse
termo [En corps], instala o objeto a no lugar do semblante75.

Encontramo-nos diante de uma problemática essencialmente lacaniana,

74 LACAN, J. (1960) Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: “Psicanálise e Estrutura
da Personalidade”. Op. Cit., p. 682-683.
75 LACAN, J. (1971-72) Seminário, Livro 19: ...ou pior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012, p.
222; grifo nosso.
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como demonstram as noções grifadas da citação acima: “discurso analítico”,

“analista como corpo”, “objeto a” e “semblante”, todas oriundas do ensino de

Lacan. É bem conhecido seu matema do discurso analítico, introduzido cerca

de três anos antes dessa aula76:

a → $

___           ___

 S2 S1

a = objeto a

$ = sujeito barrado

S1 = significante mestre

S2 = saber

Quando se toma a atualização dos lugares na estrutura dos discursos no

decorrer do ensino de Lacan77, temos:

  semblante             gozo

___________        __________

    verdade                  mais-de-gozar

Tem-se que “o analista (...) instala o objeto a no lugar do semblante”,

fazendo assim o discurso analítico existir. A novidade trazida por Lacan no

trecho da aula citada refere-se ao analista “como corpo”, tal como traduzido

para o português – com toda ambiguidade motivada pela expressão, frisa ele,

En corps (“Em corpo”, homófono em francês a “Um corpo”, isto é, ao corpo

como Um), que é, não por acaso, também homófono ao título do seu seminário

seguinte, Encore78. Segue-se que o En corps do analista instala o objeto a no

lugar do semblante, fazendo assim o discurso analítico existir. O En corps é,

portanto, condição para a analisabilidade, o que equivale a dizer que não há

76  LACAN, J. (1967-68) Seminário, Livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1992.
77 HARARI, R. ¿Qué dice del cuerpo nuestro psicoanálisis? Buenos Aires: Letra Viva, 2012, p.
123.
78 LACAN, J. (1972-73) Seminário, Livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
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discurso analítico s’Em corpo.

Se reformularmos a questão de Lacan acima citada, introduzindo nela o

corpo, fazendo-a equivaler assim ao título de nosso trabalho, nos perguntamos:

“Então, de que corpo se trata em psicanálise?”. Já se sabe de antemão que

sem ele não há discurso analítico.

Indo direto ao ponto, trata-se do real do corpo, isto é, sua materialidade

pulsional. No lugar da cadeia significante que mortifica o corpo tomado em sua

incorporeidade como res extensa, segundo a tradição cartesiana, sua

dimensão pulsátil que o vivifica enquanto res gozante, enquanto “carne”,

enquanto corpo que goza – corpo vivificado pelo Essaim, o “enxame”

(homófono em francês a “S1” = significante mestre) que ressoa.

Em Radiofonia79, Lacan faz o corpo entrar nos discursos por intermédio

da noção de ground, tomada de empréstimo a Charles Pierce, correspondente

à infraestrutura que sustenta a superestrutura discursiva. Dois anos depois, no

Seminário, Livro 19, o ground delimitará um local de inscrição dos discursos de

onde surge todo o sentido não constituído, identificado ao corpo80. Estamos no

domínio da pura materialidade sonora dos significantes (o enxame que ressoa),

o que Lacan, em seu Seminário, Livro 20, designará por lalangue (traduzido

para o português por “lalíngua” ou “alíngua”, caso se queira manter ou não a

cacofonia original da expressão neológica francesa, associada à lalação do

bebê), sendo uma das partes correlativas da linguagem, associada ao uso

assemântico da língua – trata-se do real da linguagem identificada ao corpo em

psicanálise. Daí a afirmação de que se há uma prematuração no humano, esta

é significante por “ser falante” (ou, segundo neologismo de Lacan, por

“falasser”), e não biológica por possuir um organismo81.

O corpo mortificado pelo significante, o corpo vivo do a, mais-de-gozar. A

consequência desse duplo entendimento da relação do significante com o

corpo é clínica: poderíamos dizer que o sintoma é sempre um enigma a ser

desvendado, sempre uma metáfora? Haveria sintomas, tal como o fenômeno

psicossomático, que representariam não um padecimento metafórico do

significante, mas o excesso, aquilo que não pôde ser mortificado do gozo no

79 LACAN, J. (1970) Radiofonia. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
80 LACAN, J. (1971-72) Seminário, Livro 19: ...ou pior. Op. Cit., p. 219.
81 “O significante é material, é voz. O que traumatiza o falasser é a palavra”. (GERBASE, J. A
Hipótese Lacaniana. Salvador: Campo Psicanalítico, 2011, p. 114)
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corpo – não uma metáfora, mas um hieróglifo no deserto? Se há manifestações

corporais que seriam puro gozo, como pode a psicanálise lidar com elas?

Para investigar de que forma a psicanálise contemporânea encara a

relação do sujeito com seu corpo, nessa dupla acepção – corpo mortificado e

corpo vivo – tomaremos agora as discussões de dois pós-lacanianos, Colette

Soler e Jacques-Alain Miller, na tentativa de acompanhar o entendimento

destes no que diz respeito à evolução da noção de corpo no ensino de Lacan.



45

3. Pós-Lacanianos

3.1 Soler e o Campo Lacaniano

Colette Soler é uma psicanalista francesa formada no divã de Lacan,

membro fundador dos Fóruns do Campo Lacaniano, doutora em psicanálise

pela Université Paris VII, que atualmente ensina e clinica em Paris. A escolha

por essa autora para este trabalho se deu por conta de seus estudos sobre o

corpo, tema que, para ela, está no centro da prática psicanalítica. Usaremos

como base algumas aulas de seu seminário L’en corps de sujet, ministrado

entre 2001 e 2002 no Collège Clinique de Paris, traduzidas por Graça

Pamplona, e também o texto “O Corpo no Ensinamento de J. Lacan”,

transcrição de uma conferência realizada pela autora em Bruxelas, em 198982.

Apesar de reduzido e circunscrito, esse recorte bibliográfico nada tem de

limitado, uma vez que, nele, produz-se uma profícua análise do tema que nos

propusemos desenvolver neste trabalho. Acreditamos que seus

desenvolvimentos são de grande valia no que tange às implicações clínicas

que os diferentes entendimentos do corpo podem produzir. Para Soler se trata,

principalmente, de colocar o corpo como centro da prática psicanalítica – a

autora chega a dizer, na terceira aula de seu curso de 2001/2002, que a

psicanálise pode ser definida como uma prática de proximidade de corpos – o

corpo do analista e o corpo do analisando.

Segundo a autora, desde o início, em Freud, o corpo se apresentava

como uma questão fundamental, seja pelo sintoma histérico – mais

precisamente, a conversão –, seja pela noção de traumatismo sexual. Para ela,

Lacan em seu retorno a Freud desenvolveu uma teoria progressiva sobre o

corpo: “do início até o fim do ensino lacaniano, encontraremos a questão do

corpo e podemos ver que ela se elaborou progressivamente, na psicanálise, e

nem sempre explicitamente, é preciso dizer”83. Se tomarmos essa fala de Soler,

82 Um dos grandes obstáculos à elaboração deste trabalho foi a escassa bibliografia específica
sobre a temática do corpo em psicanálise e, dentre essa já escassa bibliografia, o alto descarte
de textos, tendo em vista as repetições dogmáticas e/ou trivialidades banais neles contidas. O
tema do corpo parece ter sido só recentemente “descoberto” pelos herdeiros de Freud e, mais
especificamente, de Lacan – há pouco mais de uma década –, o que torna este estudo um
autêntico work in progress.
83 SOLER, C. L’en-corps du sujet. Tradução de Graça Pamplona. Petrópolis: Campo
Psicanalítico, 2010, aula 1, p. 01.
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na qual é utilizada a expressão “progressivamente”, podemos perceber que a

autora entende as elaborações lacanianas sobre a questão do corpo dotadas

de certa continuidade, sem considerar – como outros pós-lacanianos o fazem –

que houve um corte a partir da década de 1970 no ensino de Lacan.  

Do percurso de Lacan, Soler destaca a interpretação que o psicanalista

fez do conceito freudiano de pulsão, ao dizer que as pulsões são um efeito de

linguagem no corpo. Quer dizer que, para Lacan, “o corpo pulsional não é um

corpo animal. O corpo pulsional é um organismo desnaturado. O fato – eis aí a

hipótese de Lacan – de ser falante não deixa o animal humano indene”84.

Uma das consequências de ser falante, da pulsão, é a disjunção entre

corpo e sujeito operada pela linguagem. Diz Soler que um sujeito não é seu

corpo ou sua carne, as duas instâncias – corpo e sujeito – não se equivalem,

mas sim são distintas, disjuntas. Essa disjunção, segundo a autora, é fácil

perceber na experiência cotidiana, pois um sujeito não apenas antecede como

também sobrevive ao seu corpo. Fala-se de um sujeito antes do nascimento,

por vezes, até mesmo antes da concepção: ele já tem um lugar na família, um

nome, uma profissão desejada pelos pais, um modo de estar no mundo –

“quando eu tiver uma filha se chamará Clara, ela vai ser médica como eu, a

levarei à Disneylândia e nos divertiremos juntas” – esse tipo de fala serve para

exemplificar o lugar que um sujeito ocupa na cadeia significante, antes mesmo

de ter um corpo. Há também a existência posterior, do sujeito que sobrevive ao

seu corpo: Freud, Lacan, Machado de Assis, ou mais particularmente um filho

ou pai, quando mortos, continuam sendo falados e ocupam um lugar no mundo

como sujeitos mesmo sem mais disporem de um corpo vivo. 

Para desenvolver essa ideia, Soler faz referência a Descartes afirmando

que o sujeito cartesiano pode ser compreendido nessa disjunção, em sua

relação com a cadeia significante:

(...) o sujeito cartesiano, aquele que promete o cogito de Descartes
sobre o famoso “penso, logo, sou”, é um puro sujeito da cadeia. “Eu
penso, portanto, eu sou suposto à cadeia”. É o sujeito, mesmo, da
ciência, um sujeito que não tem corpo – a menos que vocês queiram
dizer que a cadeia é seu corpo. Este puro sujeito suposto da cadeia,
não é por acaso que isso leva Descartes a distinguir duas
substâncias: a substância pensante e a substância extensa. É que o
sujeito, que não é corpo e não é, tampouco, extenso, não está no

84 Ibid., p. 02.
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espaço, ele não tem três dimensões: Lacan tentará apreendê-lo pela
topologia.85

Nesse sentido, a separação que Descartes faz entre res cogitans e res

extensa poderia ser compreendida nos termos da disjunção entre o sujeito e

seu corpo. Ainda sobre essa disjunção, Soler recorre ao Seminário, Livro 7: a

ética da psicanálise, no qual Lacan promove a noção de segunda morte, para

desenvolvê-la. Segundo a autora, se Lacan pode falar de duas mortes, pode-se

também falar de duas vidas: a vida do sujeito, que é chamada por Soler de

especial, e a vida do “organismo vivo”. Sobre essa vida do organismo,

biológica, a autora afirma que Lacan não trouxe nada de novo em seu ensino,

“zero”86. Diz ainda que “a psicanálise, é um fato, nem enriqueceu o

conhecimento do corpo biológico, nem verdadeiramente renovou a resposta de

Tirésias à questão do gozo sexual87, nem mesmo conseguiu enriquecer a

erótica de uma nova perversão”88. Se não é nenhuma destas, qual é a

contribuição que a psicanálise pôde fazer com relação ao corpo? Sobre qual

vida Lacan teria trazido avanço? Qual concepção de corpo está presente em

seu ensino?

Se dissermos que o corpo é uma realidade, Soler lembra que devemos

nos interrogar sobre o conceito de realidade que estamos considerando. A

autora afirma que, se seguirmos Freud, não podemos equivaler a realidade ao

real bruto. Na noção de realidade estão presentes sempre um aquém e um

além – Soler o diz no sentido de não confundirmos a realidade científica ou a

realidade no sentido comum com a realidade psicanalítica. O inconsciente, diz

Soler, nos leva a acreditar que a realidade não é um dado primário, mas uma

construção secundária. Se, com Lacan, dizemos que o corpo é uma realidade,

isso significa dizer que ele é triplo: simbólico, imaginário e real, pois assim se

constrói a realidade no sentido psicanalítico. A questão que se coloca a partir

85 Ibid., p. 05.
86 Ibid., p. 07.
87 Tirésias é um personagem da mitologia grega, um profeta cego de Tebas, que durante sete
anos foi transformado em mulher. Por já ter sido homem e mulher, foi chamado para resolver
uma discussão entre Zeus e Hera e interrogado: quem sente maior prazer sexual, o homem ou
a mulher? Para responder, disse que, se o prazer sexual fosse dividido em dez partes, a mulher
ficaria com nove e o homem com uma. Hera, furiosa por não ter vencido a discussão com
Zeus, cegou Tirésias. Por sua vez Zeus, satisfeito por ter sua opinião corroborada, deu a
Tirérias o dom da previsão.    
88 SOLER, C. O Corpo no Ensinamento de J. Lacan. Tradução de Marcus Marinho, Flávio
Fontenelle & Lázaro Elias Rosa. Belo Horizonte: Campo Psicanalítico. 1989, p. 01.
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desse entendimento é saber como, e se, a psicanálise, que tem como

ferramenta a fala, toca no corpo algo que seria o real.

Segundo Soler, “na psicanálise, o corpo que deveremos conhecer, se

seguirmos o ensino de Lacan – é, verdadeiramente, a hipótese mais

convincente – é um efeito da linguagem. Isto quer dizer que o corpo toca o

organismo, o desnatura, o modifica”89. Para saber de que forma a linguagem

age sobre o organismo, como diz Soler, iniciaremos com a autora em seu

retorno a Lacan pelo clássico texto do estádio do espelho. O corpo é, aí,

imagem. Nesse momento, para Soler, é importante frisar que a imagem do

corpo tem o papel de promover a unidade com sua forma. O “Um corpo” é a

imagem do organismo, na medida em que ela se mantém idêntica a si mesma

durante certo tempo. E frisa: “quando se diz organismo refere-se à vida. A

imagem de um organismo é a imagem de um vivente”90. Recorre então a uma

passagem do texto Radiofonia, de 1970, para completar a sua tese e organizar

alguns termos empregados por Lacan ao longo de seu ensino: 

Lacan marca precisamente a diferença entre a vida e o organismo
vivo individual dizendo, cito, página 61, Radiofonia em Silicet 2: “A
zoologia pode partir da pretensão do indivíduo de fazer do vivente ser
(eis aí, a zoologia pretende que o vivente é o indivíduo) mas isso é
para ele reduzir suas pretensões, apenas para que ela o busque no
nível do polipeiro” – o polipeiro é aqui evocado como uma ocorrência
da vida que não tem a forma de um organismo individuado.91

Vemos que Soler vai e volta na obra de Lacan para apresentar suas

ideias. Mesmo se está falando do momento inicial de seu ensino, com base no

estádio do espelho, a autora visita o seminário sobre a ética e o texto de 1970

para melhor desenvolver sua compreensão. Isso está relacionado ao seu

entendimento de que a obra de Lacan é progressiva, conforme dito acima. A

autora, então, separa os três termos principais para compreender a ideia de

corpo em Lacan: o organismo, a vida e o corpo, que no estádio do espelho,

corresponde à imagem. Para Soler, a importância que a imagem do corpo tem

neste momento do ensino de Lacan é libidinal: a imagem é investida de libido,

haveria um “dinamismo libidinal” (nos termos de Lacan) no júbilo da criança

89 SOLER, C. L’en-corps du sujet. Op. Cit., p. 11.
90 Ibid., p. 08.
91 Ibid.
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diante do espelho, o que pode também ser observado em outras formas de

investimento narcísicas, em diferentes momentos da vida do sujeito. Soler

acredita que, quanto a isso, “Lacan jamais mudou de opinião”92. E se interroga:

por que o homem é vaidoso assim com sua imagem?

Soler busca resposta para essa questão ainda no texto do estádio do

espelho, com a noção de prematuração motora do nascimento. O corpo

despedaçado seria signo de um “mal-estar vital, real, originário”, e este ser

despedaçado encontra, na imagem do organismo refletida no espelho, a

unidade que não tem. O Um da imagem faz o Um do corpo, e dá condições

para que o sujeito se reconheça e se localize no tempo e no espaço a partir dos

limites e contornos da imagem de seu corpo. Para Soler,

A construção de Lacan é a seguinte: um problema real – o não
acabamento genético devido à prematuração – encontraria uma
solução no imaginário, a imagem anunciando a totalização do
organismo fragmentado, cuidando da deiscência vital; daí a jubilação,
pensa ele. Ele supõe um mal-estar primeiro, real, e uma solução
imaginária e pelo imaginário. Poder-se-ia quase dizer por antecipação
uma solução mental; isto que faz com que o Um da imagem, o Um da
forma, seja, no ensino de Lacan, o precursor do S1, a primeira
ocorrência do S1, que, evidentemente, consagra, ao mesmo tempo, o
hiato entre o ser real e sua representação. Neste esquema que
coloca do lado do real o organismo despedaçado e do lado do
imaginário o que ele chama “a imagem ortopédica da totalidade”, vê-
se que a primeira ideia de Lacan foi a de atribuir ao imaginário uma
função mediadora. Ele o diz de uma maneira precisa: é graças à
imagem, e mesmo à imago, que pode se estabelecer uma relação
entre o organismo e sua realidade – p. 96 do Estádio do espelho.93  

Então Soler chega a 1975, nos estudos lacanianos sobre Joyce, para

dizer que, mesmo que Lacan não tenha voltado precisamente a essa

formulação, ele a retoma e, de certa forma, a ultrapassa (o que seria um

exemplo do suposto desenvolvimento progressivo ao qual Soler se refere no

início de seu texto). Quando Lacan diz, em seu Seminário, Livro 22: RSI, que

“um corpo não tem outro aspecto senão o de ser isto que resiste que consiste,

antes de se dissolver”, essa afirmação, para Soler, equivale a dizer que o

imaginário é o corpo, mas também que o imaginário, nesse momento, não é

mais somente imagem e representação – há algo de real, pode-se dizer, uma

consistência real, que vai além do imaginário.

92 Ibid.
93 Ibid., p. 09.
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Desenvolvendo sua tese, Lacan atesta que, na clínica, é no adulto que

aparece – sob a forma de sintomas, sonhos e outras manifestações do

inconsciente – a prematuração, esse despedaçamento corporal suposto na

criança. É aí que aparecem seus efeitos. Soler diz que Lacan, então, atualiza

sua hipótese sobre o corpo: se no estádio do espelho ele colocava o

despedaçamento do lado do real e a imagem unificada do lado do imaginário,

ele, num momento mais tardio de seu ensino, inverte as posições e localiza no

real o funcionamento saudável e coeso do organismo – o silêncio dos órgãos,

que Freud já comentava. Apenas tomamos conhecimento do organismo

quando algo dele vai mal, ou goza. Um corpo que se manifesta, esse sim, é um

corpo despedaçado, um corpo sintomático, que foi atravessado pela linguagem,

sofreu efeitos da pulsão. Lacan dizia que esse corpo despedaçado, que tem

ligação com o registro do real, retorna em sonhos, sintomas e outras

manifestações do inconsciente. Seguindo esse raciocínio, “a coesão do vivente

opõe-se ao corpo despedaçado que a linguagem dá ao ser falante, e que não

tem além disso sua unidade senão do um do significante”94. Extraímos então

duas noções fundamentais: (1) a unidade do corpo somente é fornecida pelo

significante, uma interpretação usual da teoria lacaniana. Só temos um corpo

porque este nos foi atribuído pela linguagem. E também, para Soler, (2) a

coesão está do lado do vivente, do organismo. A partir da entrada da

linguagem, o corpo torna-se despedaçado. A sensação de despedaçamento,

que antes era associada a uma prematuração biológica, nesse momento é vista

como resultado da entrada da linguagem no corpo. 

Colette Soler prossegue no seu desenvolvimento acerca da teoria

lacaniana sobre o corpo, agora enfatizando o registro do simbólico. Para isso,

ela começa dizendo que a palavra age sobre o corpo – núcleo da descoberta

de Freud: a técnica psicanalítica, através de sua exigência de fala, tem o poder

de modificar sintomas corporais. Além disso, diz a autora, há outra via de

atravessamento do corpo pela linguagem: é possível reconhecer, no corpo do

humano, características próprias do significante. Se o corpo não é um dado da

natureza, ele é fabricado pela linguagem, é nela que ele se localiza. Soler

recorre a O Aturdito, de 1972, para corroborar a sua tese. Nesse texto, Lacan

diz que o corpo é um “efeito da arte”, ao que Soler interpreta como sendo

94 SOLER, C. O Corpo no Ensinamento de J. Lacan. Op. Cit., p. 05.



51

sinônimo de que o corpo é produzido pelo discurso. Novamente aqui, vemos

que a autora recorre a um escrito do último Lacan para corroborar uma ideia

clássica de seu ensino.

A questão nesse momento, para Soler, é saber de que forma corpo e

simbólico se relacionam, e, mais precisamente, como a linguagem produz o

corpo, ou seja, como se dá a corpsificação – termo cunhado por ela a partir do

verbo corpsificar, neologismo que Lacan emprega em Radiofonia.

Para isso, Soler recorre novamente a Radiofonia, de 1970, e à distinção

que Lacan faz, na resposta à segunda pergunta, entre o corpo ordinário, aquele

do senso comum, que acreditamos ter como dado da natureza, e o corpo do

simbólico – este último nos dois sentidos de sua ambiguidade: (1) o corpo

humano que é produzido pela linguagem e (2) a ideia de que a linguagem é, ela

também, corpo. Diz a autora que essa distinção, esse desdobramento, não é

uma novidade e que já podemos encontrar algo semelhante em Função e

Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, de 1953. Neste texto, Lacan

diz que a linguagem é “corpo sutil, mas corpo”, noção que Soler afirma

reencontrar em Radiofonia. Apesar de destacar que as duas falas não estão

situadas no mesmo contexto e não querem absolutamente dizer a mesma

coisa, Soler acredita que a tese exposta em 1970 já estava presente em 1953,

sendo desenvolvida ao longo do ensino de Lacan. Nesse início, já estariam

presentes as duas dimensões citadas da linguagem: a linguagem que é corpo,

e, ao mesmo tempo, marca o corpo no sentido comum.

A partir dessas duas dimensões da linguagem, Soler demarca dois

sentidos da relação entre corpo e simbólico: o primeiro refere-se ao modo como

o corpo humano é admitido, como significante, na linguagem. O segundo, ao

modo como a linguagem é incorporada pelo sujeito: “a linguagem, via fala, se

aloja no corpo”, diz ela. Esses dois sentidos são resumidos pela autora na

enigmática frase “o corpo habita a fala que habita o corpo; ele habita a

linguagem, mas ele é também habitado aí”95. Em outras palavras, Soler

acredita que o corpo entra na linguagem como significante – pois, mesmo sem

existir concretamente, já é falado – mas também, a partir da afirmação de

Lacan de que linguagem é corpo, ela é incorporada, ou seja, há uma

materialidade da linguagem – o som, a letra, a escrita – que entra no corpo e

95 SOLER, C. L’en-corps du sujet. Op. Cit., p. 02.
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produz efeitos nele. Soler reconhece a dificuldade de perceber essas duas vias

da relação entre linguagem e corpo pela simples referência ao interior e

exterior, e utiliza o caminho lacaniano da topologia para tentar dar conta de sua

teoria, através do toro: um círculo dentro do outro, onde o centro e o exterior

são um só e mesmo espaço, para ilustrar que a linguagem “é, ao mesmo

tempo, dentro e fora ou nem dentro nem fora”96. 

Para falar sobre a primeira via, a da admissão do corpo como

significante pela linguagem, Soler reforça a tese de que o corpo que temos nos

é atribuído através da linguagem, e não um dado da natureza:

É preciso a linguagem para isolar o corpo como um fato. Eis porque
Lacan diz: “O corpo, é a linguagem que o concede a vocês”, tese que
surpreende, precisamente, porque cada um imagina que recebeu seu
corpo de nascimento, seu corpo, quer dizer, de certa maneira curto-
circuitado sobre a operação da linguagem. Tudo leva a crer, em
nosso discurso comum, que o corpo não passa pela mediação da
linguagem. Então, a ideia de Lacan é que se creia que o corpo é um
fato. Mas ele acrescenta que só há fato por ser dito. É por isso que
podemos dizer que, em última instância, um animal não tem corpo,
que um animal é um organismo. Efetivamente, para ter um corpo é
preciso que o fato seja posto porque é dito, porque é articulado. Mas,
desde que seja articulado, desde que seja dito, desde que se profira
“meu corpo”, “teu corpo”, “um corpo”, então o corpo é admitido no
simbólico, porém como significante.97

O corpo admitido no simbólico como significante adquire traços de

significante, ou, mais precisamente, se torna um significante. Soler recorre

novamente a Radiofonia, quando Lacan, após afirmar que só há fato por ser

dito formula que “quanto ao corpo, é secundário que ele esteja morto ou vivo”.

Isso quer dizer que, se o corpo é significante, a distinção entre vida e morte não

é operante. O corpo continua a existir como significante mesmo quando não

tem mais vida – por isso os rituais fúnebres, sepultamentos, mumificações,

túmulos, são a marca da humanidade. O corpo que não tem mais vida continua

sendo corpo – não apenas o sujeito sobrevive à morte, como também o corpo.

Aí está a tese, já apresentada anteriormente, de que o corpo que a linguagem

atribui é disjunto de sua vida.

Soler desenvolve sua hipótese afirmando que a disjunção da vida é

também disjunção do gozo: o corpo é disjunto de seu gozo, diz ela. Assim,

96 Ibid.
97 Ibid., p. 03.



53

podemos inferir que ela coloca o gozo do lado da vida. E, voltando à prática

das sepulturas, diz que o corpo admitido no simbólico como significante tem um

ganho, que é a perenidade característica do significante – mesmo um corpo

sem vida perdura, seja embalsamado como múmia, seja representado por um

signo na lápide. Porém, há um preço a ser pago: ele perde vida.

Um dos efeitos da desvitalização, para Soler, é a tentativa de

transformação do corpo em máquina empreendida pela ciência

contemporânea. O conhecimento médico-científico que se produz atualmente

tem como consequência a mortificação do corpo, na medida em que o tratamos

como uma máquina previsível e, sobretudo, modificável, haja vista, para citar

apenas um exemplo, o atual desenvolvimento dos procedimentos cirúrgicos e

das próteses que agregamos ao corpo. O corpo feito máquina pela ciência é

fragmentado: “este corpo desvitalizado é também um corpo fragmentado em

seu funcionamento – e não somente em sua imagem – pois seus órgãos, ele os

tem pelo fato que ele habita a linguagem. No metabolismo global do organismo,

é a linguagem que isola os órgãos e lhes dá uma função”98. Um corpo recortado

pelo significante é um corpo desvitalizado.

Para explicar a desvitalização, Soler passa à segunda via de relação

entre corpo e linguagem, a saber, a incorporação do simbólico, que acontece

pela via da marca, da marcação do corpo, do Um significante, que não tem o

papel de inserir o corpo numa série de significantes e representá-lo enquanto

tal, mas o oposto: ele tem o papel de destacá-lo, de marcar a singularidade

daquele corpo em relação aos demais. Como exemplos desta operação, Soler

destaca a pulseirinha colocada no pulso do recém-nascido – que identifica

aquele pequeno corpo com uma diferença, algo como aquele é o bebê do

quarto 2 – além da tatuagem, cicatrizes, piercings e outras marcas que podem

servir para fazer a superfície do corpo portar a marca do traço unário. E reforça

dizendo que o Um da marca não vem do corpo, ele vem do significante, da

linguagem que é nele incorporada.

Soler diz, entretanto, que não é somente através dessa marca que

podemos compreender a tese da incorporação da linguagem. Ela discorre

sobre o conceito de incorpóreo, e para isso toma por referência a famosa

formulação de Lacan em Função e Campo...: a linguagem é corpo, corpo sutil.

98 SOLER, C. O Corpo no Ensinamento de J. Lacan. Op. Cit., p. 08.
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A autora enfatiza o adjetivo “sutil”, e explica que, apesar de contar com alguma

materialidade – o som, a escrita – é por ser sutil que a linguagem é incorpórea.

“Matéria composta de sóis”, diz Lacan no prólogo de seu texto, ou, como citado

por Soler a partir de Lituraterra, as nuvens, são imagens criadas por Lacan

para metaforizar o corpo incorpóreo do simbólico. A autora lembra também de

outro momento do ensino de Lacan, em 1966, no texto “Posição do

Inconsciente”, no qual ele se refere à libido como órgão incorpóreo.

Essa discussão da linguagem como corpo incorpóreo serve a Soler para

desenvolver um pouco mais a sua ideia da disjunção entre o corpo e a vida. Se

o que se incorpora é algo de incorpóreo, então o humano perde um pouco da

dimensão do vivente:

A primeira resposta à pergunta “qual é o efeito da incorporação da
linguagem no corpo?” é: subtração de gozo. É uma tese muito
conhecida, muito repetida mesmo. O corpo do falante é afetado em
seu gozo e uma primeira forma dessa afetação é a perda de uma
parte de gozo vivente. Há numerosos textos de Lacan, numerosas
elaborações onde ele declina que o primeiro resultado da
corpsification é o que ele chama a negativação da vida. Há muitas
formas de dizer negativação: esvaziamento do corpo, do gozo... Essa
negativação se traduz por uma exportação do gozo – o termo não é
de Lacan, sou eu quem o utilizo, penso que é eloquente. O corpo
disjunto de seu gozo é um corpo do qual o gozo foi expulso. É por
isso que Lacan, no texto Radiofonia, utiliza o binário, a oposição dos
dois termos: o corpo e a carne. O corpo que não é do vivente e a
carne que é do vivente. A carne, Lacan retoma o termo cristão, de
grande uso no cristianismo, para designar aquilo que ele vai acabar
por chamar de “a substância gozante”, o corpo na medida em que
este gozaria.99 

A incorporação da linguagem teria como efeito a produção do corpo –

como a autora já havia mencionado antes, o corpo não é um dado da natureza,

ele nos é atribuído pela linguagem. Esse corpo se desprende da vida, pois, ao

adquirir os traços incorpóreos do corpo sutil do simbólico, há alguma perda de

vida. Porém, essa vida que, supostamente, se desprende do corpo, continua

provocando efeitos de gozo neste. Daí a separação que Lacan faz entre o

corpo e a carne: o corpo é aquele atravessado pela linguagem, a carne é o

resto de vida, ou de gozo, que insiste. Ao introduzir a negativação – ou o

incorpóreo – também se cria um novo órgão, a libido, que Lacan diz ser organe

de l’incorporel, ou o órgão do incorpóreo.

99 SOLER, C. L’en-corps du sujet. Op. Cit., p. 08.
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Soler acredita que a criação desse novo órgão do incorpóreo que é a

libido não é nenhum mistério se pensarmos em termos clínicos. Esse processo

pode ser observado quando, por exemplo, o bebê “passa a demandar coisas

das quais não tem necessidade”100. Lembrando que demanda, para Lacan, é a

substituição das necessidades pelo significante, ou seja, o fato de dever

requerer pela fala aquilo de que se tem necessidade. Porém esse

atravessamento das necessidades orgânicas pela fala produz um efeito.

Sabemos, com Freud, que há um resto, que ele chama de pulsão. A pulsão,

segundo Lacan, é o efeito da entrada do significante no corpo. 

A partir da ideia de mortificação de Soler, podemos dizer que o corpo

atravessado pela linguagem, as demandas – que são substituições das

necessidades que passam a ser requeridas pela fala – produzem uma

mortificação, no sentido que Lacan diz que a palavra é a morte da coisa. Mas

sobra um resto de vivente – não de corpo, mas de carne – que é a pulsão.

Nesse sentido, podemos dizer que a mortificação empreendida pela entrada do

incorpóreo não é plena, daí podemos pensar o conceito de gozo.

Para trabalhar o gozo e suas relações com o corpo, Soler nos lembra

que Lacan chega a considerar, em “Da Psicanálise em suas Relações com a

Realidade”, que o corpo é deserto de gozo. Afirmação a princípio contraditória

em relação à que ele faz em seguida: “para gozar, é preciso um corpo”.

Podemos perceber que a dinâmica entre corpo e gozo não é simples.

Àquela expressão, corpo deserto de gozo, Soler corresponde outra, que

Lacan utilizou, segundo ela, muito tempo antes: “o corpo se perde no interior”.

O corpo se perde no interior, segundo a psicanalista, talvez já fosse uma

antecipação da expressão “deserto de gozo”, uma expressão que dizia que a

sensorialidade do corpo é essencialmente de superfície, novamente

demonstrando acreditar na continuidade e num sentido de desenvolvimento e

evolução no ensino de Lacan. Isso quer dizer que não sentimos o interior do

corpo, ele se perde, a não ser que algo esteja fora da ordem. Há operações em

nosso corpo de digestão, excreção, circulação, que não somos capazes de

perceber. Apesar de a linguagem nos atribuir esôfago, fígado, artérias e afins,

não os sentimos funcionando. Não temos percepção deles a não ser quando

algo vai mal. Isso pode ser entendido como uma desertificação do corpo

100 Ibid.
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atribuída pela linguagem: podemos dizer que temos esses órgãos em

funcionamento, mas não podemos senti-los.

Na tentativa de esclarecer melhor de que forma se dá a relação entre

corpo e gozo, Soler formula duas questões: “o que é do gozo que eu chamei de

exportado, isto é, extraído do corpo? E o que pode fazer entrar o gozo no

deserto do gozo”101?

Mais precisamente, a indagação seria: de que ordem é esse resto não

contornável pela linguagem? Como se dá o gozo para o qual o corpo é

necessário? Para Soler, o gozo retorna ao corpo através de três vias: pelo

sintoma histérico, pela doença – ou pela hipocondria, já que, para ela, não é

preciso estar doente para gozar da doença – e pela sexualidade.

Sobre o sintoma, Freud já dizia: é a excitação de uma parte do corpo.

Não é precisamente uma maneira pela qual o órgão venha a falar, mas o

caminho inverso: a fala que vem perturbar o silêncio, a homeostase do órgão.

Por isso podemos pensar no sintoma como um caminho de entrada do gozo no

corpo deserto. Já a doença faz entrar o gozo no corpo sob a forma de dor –

que, segundo Soler, se aproxima muito mais do gozo do que do prazer. A

linguagem, ao nomear órgãos, processos, sinais e sintomas, fornece os

instrumentos pelos quais o sujeito doente goza da interrupção do silêncio de

seus órgãos.

E, além da doença, do sintoma histérico e da sexualidade, de que forma

um corpo que foi desertificado de gozo pela linguagem tem acesso a ele? Soler

diz:

No corpo colonizado pelo parasita linguajeiro, esse corpo que perdeu
seu gozo, o que lhe resta do gozo fora das ocorrências que acabo de
enumerar e que o fazem entrar no corpo? Resta-lhe o que esse órgão
incorpóreo, eu o desenvolvi na última vez, a libido, pode ir agarrar
fora corpo, na atividade pulsional. A atividade pulsional só conhece do
corpo aquilo que lhe resta após a corpsification, para voltar ao termo
da última vez. Aquilo que lhe resta é o que Lacan chama “os
insensíveis pedaços que derivam como voz, olhar, carne a devorar ou
bem seu excremento”. Insensível designa a mortificação que os
marca.102

É através do objeto a que o sujeito tem algum acesso ao gozo. Objeto a

que não está localizado propriamente no corpo, mas sim naquilo que dele se

101 Ibid., p. 02.
102 Ibid., p. 04.
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desprende, e que será acessado através da libido, órgão incorpóreo. O objeto

a, que é de certa forma fora do corpo, em seu entorno, é acessado pelo braço

da libido, para que, de alguma maneira, retorne ao corpo. Soler utiliza a

seguinte imagem para ilustrar essa operação:

Nessa imagem, c representa o corpo, banhado pela linguagem, a é o

objeto a, parcela de gozo que se desprende dele, e o braço seria o órgão

incorpóreo, ou libido, que vai contornar o objeto a. Sobre a libido, Soler afirma

que Lacan, em alguns momentos de seu ensino, chega a atribui-la também ao

animal, não só ao humano. E cita um trecho de “Posição do Inconsciente”, de

1964, para exemplificar:

A libido é a lamela que o ser do organismo desliza até seu verdadeiro
limite, que vai mais longe que o do corpo. Sua função radical no
animal se materializa, nessa etologia, pela súbita queda de seu poder
de intimidação nos limites de seu território. Essa lamela é órgão por
ser instrumento do organismo. Às vezes, é como que sensível,
quando a histérica brinca de testar sua elasticidade ao extremo.103  

Primeiramente Soler destaca que Lacan utiliza a expressão “ser do

organismo”. É outra coisa que ser do sujeito, pois é preciso enfatizar o corpo, e

também outra coisa que o corpo, pois é algo que vai além de seus limites. O

corpo é demarcado pelos limites de sua superfície, o organismo não: “o ser do

organismo tem mais extensão que a periferia do corpo”, diz Soler. A partir daí a

autora destaca três termos: (1) o organismo vivente, animal, que não foi

marcado pela linguagem e ex-siste, (2) o corpo, mortificado, marcado pela

linguagem e deserto de gozo, que é admitido como significante pela linguagem

e que continua corpo, sendo vivo ou morto, e por último (3) o que ela chama de

103 Ibid., p. 05.
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organismo libidinal. Ao utilizar o termo organismo para falar da libido, Soler

marca que “a libido é aquilo que tem lugar de vida em um ser cujo corpo é

mortificado e deserto de gozo. É isso que resta de vida ao corpo vivente

mortificado”104. Poderíamos inferir que, para Soler, o organismo vivente é o

corpo da realidade científica, o corpo é o corpo simbólico da psicanálise e o

organismo libidinal corresponde ao real da psicanálise. Em seu texto de 1989,

Soler também indica algo semelhante: ela faz oposição entre o corpo

mortificado e aquilo que nele resta de vivo, deixando bem claro que este último

“não é seu funcionamento biológico do qual a psicanálise não tem que

conhecer, mas seu ser libidinal”105. A libido, então, seria a vida que resiste à

mortificação empreendida pela linguagem? Podemos associá-la à carne, ao

real da psicanálise? 

Não fica claro na obra de Soler, pois em seu curso de 2001/2002 a

autora faz uma analogia entre o organismo libidinal do ser humano e o território

do animal. Fala que, no humano, o organismo libidinal é uma extensão fora

corpo que corresponde a uma espécie de aumento dos limites corporais que o

animal tem ao demarcar seu território, quando diz que “o organismo libidinal

não tem a mesma dimensão [que os limites físicos do corpo humano] e cada

um fabrica para si seu próprio território com sua libido”106. Mais ainda, ela

afirma que, uma vez que a libido desloca os limites do corpo, a “subtração do

gozo é posta como condição estrutural”107. E chama essa subtração de

castração, uma vez que ela funda a libido como um braço que envolve um

objeto – objeto que representa o que resta de gozo após a mortificação

causada pela linguagem. O gozo então se localiza aí, fora do corpo, mas dentro

do que a autora chama de organismo libidinal. E, para Soler, o gozo fora do

corpo é o da pulsão.   

Soler retoma uma frase de Lacan do Seminário, Livro 20: mais, ainda, a

saber, “o sujeito fala com seu corpo”. A autora diz que, normalmente,

compreende-se apressadamente esta frase como uma referência ao sintoma

histérico, a partir da descoberta de Freud. Porém, Soler acredita que o que

Lacan estava querendo dizer naquele momento, em 1973, não era que o

104 Ibid., p. 06.
105 SOLER, C. O Corpo no Ensinamento de J. Lacan. Op. Cit., p. 05.
106 SOLER, C. L’en-corps du sujet. Op. Cit., p. 6.
107 SOLER, C. O Corpo no Ensinamento de J. Lacan. Op. Cit., p. 15.
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sintoma, a partir do trabalho analítico, entra no discurso e vira fala. “Falar com

seu corpo” seria, na verdade, falar com a pulsão. E falar com a pulsão implica

outro entendimento do sintoma: não mais como fala, mas como escrito. Não

mais palavra, mas inscrição.

A psicanálise, para Soler, apesar de ter como método a palavra, é uma

técnica de corpo no sentido em que serve para deslocar o elemento mais-de-

gozar que está presente nesse tipo de manifestação corporal. A autora lembra

que a psicanálise não trabalha para o gozo, a favor do gozo, mas sim para

destacar o desejo do sujeito do gozo ao qual ele esteja fixado. Nesse sentido

ela incide sobre o gozo, certamente, mas não trabalha diretamente na direção

de fazer com que o sujeito obtenha dele satisfação.

O que podemos resumir da leitura de Soler acerca do corpo no ensino

de Lacan é que a autora enfatiza bastante a disjunção entre corpo e vida. Fica

claro que para ela, a partir da entrada da linguagem no corpo, este perde a sua

dimensão de vida. Corpo, para Soler, é significante. Vida, ou gozo, são de outra

ordem. Não fica esclarecido, pelo menos a partir da bibliografia à qual tivemos

acesso, como essa dimensão de vida interage com o corpo, e de que ordem

ela seria. Soler dá algumas pistas quando cita o sintoma, a doença ou a

sexualidade, mas não fala de forma precisa sobre essas manifestações e suas

relações com o registro do real, por exemplo. E também não define de forma

clara as diferenças entre o organismo da realidade da ciência e a carne, o que

seria, em suas palavras, o organismo vivente da psicanálise. Resta saber se

isso é uma impossibilidade em essência, uma vez que falar sobre o que do

corpo escapa à linguagem, quando só dispomos da própria linguagem para

isso, é por princípio complicado, ou se não é mesmo o ponto ao qual a autora

decidiu dar ênfase em seu trabalho.

Tentaremos, com Jacques-Alain Miller, aprofundar estas e outras

questões que permanecem quanto à relação, em psicanálise, entre corpo e

vida.

3.2 Miller e o Campo Freudiano

Para compreender qual o entendimento que Jacques-Alain Miller tem da

evolução da noção de corpo no ensino de Lacan, recorreremos, principalmente,
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a dois textos seus que abordam o tema: “Elementos de Biologia Lacaniana” e

“Biologia Lacaniana e Acontecimento de Corpo”. Ambos são transcrições de

conferências que Jacques-Alain Miller ministrou no ano de 1999: o primeiro no

IX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, no Brasil, e o segundo é parte de

seu curso de Orientação Lacaniana, na Universidade de Paris VIII. Neste ano,

o tema do curso de Miller foi A Experiência do Real na Cura Psicanalítica, e

teve como um dos objetivos precisar o que é o corpo vivo na psicanálise.

Miller acredita num corte no ensino de Lacan, e chega a apontar o que

seria um primeiro ensino, um segundo e um último. A diferença principal do

último ensino de Lacan em relação aos anteriores é que Lacan não empreende

mais um retorno a Freud, mas sim um rompimento com Freud, com a

psicanálise, e até mesmo com a noção de inconsciente. A partir da ideia de

sentido, Lacan inaugura todo um novo fundamento para a clínica psicanalítica.

Apesar de acreditar que há um corte, Miller não acredita que ele seja radical:

diz que as hipóteses de Lacan são figuras topológicas como a banda de

Moebius, na qual se pode passar para seu avesso preservando certa

continuidade. É um corte que não vemos por estar diluído na continuidade108. E

diz que a verdade, para Lacan, é como uma figura tridimensional: sempre a

mesma, porém abordada sob diferentes ângulos no decorrer de seu ensino. A

noção de corpo seria uma dessas verdades, que pode ser abordada a partir do

imaginário, do simbólico e do real. Mas Miller insiste que a noção de falasser e

da substância gozante representam uma ruptura com o que se acreditava ser a

psicanálise até então.

Uma das premissas que Miller aponta quando fala sobre o corpo no

ensino de Lacan, assim como Soler, é a disjunção entre corpo e vida. Porém,

enquanto a psicanalista francesa se interroga, a partir dessa ideia, sobre que

corpo é este disjunto da vida, Miller inicia o seu percurso enfatizando o

segundo termo da disjunção: a vida. O autor colhe referências na filosofia e se

ocupa longamente com esta questão: o que podemos chamar de vida?

De início, diz que a vida é algo que não pode ser plenamente explicado.

A anatomia, a física, a química e a biologia, enquanto saber que atravessa

essas disciplinas, tentaram dar conta desta questão. Porém, segundo ele, só se

pôde falar da vida enquanto aquilo de que não se pode falar, tal qual ocorre

108 MILLER, J-A. O Último Ensino de Lacan. Opção Lacaniana, 35, 2003, p. 06.
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com o inconsciente109. E Miller insiste que, para falar da vida, é necessário falar

da biologia – não da biologia enquanto tal, mas da biologia psicanalítica: mais

precisamente, a biologia lacaniana.

Para tratar da biologia lacaniana – que Miller chega a dizer que deveria

chamar de biologia recreativa, pois a biologia é uma ironia em si mesma pela

tentativa de unir a ciência ao estudo da vida110 – o autor recorre à filosofia.

Inicialmente, destaca a discordância entre Lacan e Aristóteles no que diz

respeito à origem da ideia de unidade, de indivíduo:

Essa é, então, a grande questão que Lacan coloca na sua biologia
psicanalítica. Será que o Um se encontra na natureza? Aristóteles, a
quem Lacan se refere, pensava que sim, que o Um se encontra na
natureza sob a forma do corpo, que é o Um natural. Lacan se opõe a
isso afirmando que o Um não se encontra na natureza. Essa é uma
grande questão a propósito da qual é preciso tomar partido. Parece-
me que jamais um corpo – e tampouco uma pedra – instaurará o
significante Um. Para que haja uma pedra e um corpo, é preciso que
a ordem simbólica já exista no mundo do homem, extraída da sua
língua.111 

Se tomarmos o começo do ensino de Lacan quanto ao tema do corpo,

no estádio do espelho, é possível pensar na unidade do corpo fornecida pelo

imaginário, e dizer que o corpo unificado é uma evidência imaginária? Num

certo sentido, sim, é possível afirmar que a evidência do corpo individual, do

Um do corpo, é de ordem imaginária. Porém, “a vida não se reduz ao corpo na

sua bela unidade evidente”112. Miller afirma que todo o Seminário, Livro 20:

mais, ainda de Lacan é construído com base nessa questão: seria a evidência

imaginária do corpo fornecida pelo registro do imaginário? Questão que,

segundo Miller, Lacan responde negativamente, dizendo que a evidência

imaginária vem do significante. “O Um nos vem do significante, e não do

corpo”113. Podemos dizer, a partir dessas referências, que Miller acredita numa

primazia do simbólico, ou seja, que o simbólico existe antes do sujeito, e é

condição para que o homem se torne Um, individual. A referência à pedra vem

de seu mergulho na filosofia, já que, segundo ele, para chegar à biologia é

109 MILLER, J-A. Elementos de Biologia Lacaniana. Belo Horizonte: EBP-MG, 2001, p. 13.
110 Ibid.
111 Ibid., p. 21.
112 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Opção Lacaniana, 41, 2004,
p. 08.
113 Ibid., p. 08.
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preciso passar pela mineralogia, ou ainda “partir da pedra para chegar ao corpo

vivo”114.

Quanto à descoberta de Freud, Miller lembra que, segundo Lacan, a

biologia freudiana não é biologia, pois na pulsão de morte não é a morte como

um retorno ao inanimado que está em jogo, mas um além da vida. Além da vida

que se abre ao ser falante pela língua, e que é materializado pela sepultura. O

que é específico do homem é permanecer além da vida, não sob a forma de

moléculas, mas de significantes115.

Assim como Soler, Miller fala sobre a história das sepulturas, mas sob

outro viés: diz que parte da mineralogia e da pedra porque deve haver

semelhanças entre a pedra e o corpo, já que a pedra é largamente utilizada

para demarcar o Um, e a rigidez do significante Um, em tumbas, cavernas e

pirâmides. A pedra colocada na sepultura serviria como marca da rigidez

daquele corpo enquanto Um. “Ela mantém o direito da existência do significante

Um”116. E é aí que Lacan situará a petrificação do significante separado,

absoluto de si mesmo, que não se abre para uma cadeia. É o Um do único.  

E, partindo do mineral da pedra, Miller passa pelo animal do lagarto,

para concluir que é possível dizer que o animal é um corpo vivo: o lagarto

apresenta um comportamento específico em relação a seu meio. Uma maneira

de ser, é o que Miller, a partir da filosofia, chama de vida – porém demarcando

que a vida é sempre colocada entre aspas, pois dela não se pode dizer nada. E

também delimitando que o corpo vivo, quando diz respeito ao mundo animal,

tem uma relação direta e precisa com seu meio: o mundo é limitado e com

objetos definidos, e há correspondência total entre indivíduo e ambiente.

Quanto à relação entre o homem e seu mundo, ela está sempre

permeada pelo significante. E incluir o significante nessa relação tem uma série

de efeitos, conforme Miller apontará. Inicialmente, é preciso lembrar que o

corpo humano não se reduz à matéria e à extensão. Em segundo lugar, apesar

de a unidade ser uma evidência (imaginária) fornecida pelo simbólico, o corpo

humano também não é plenamente unificado: “o ser do vivo não é, somente, o

um do indivíduo, mas é também, quando se trata do corpo do ser falante, a

114 MILLER, J-A. Elementos de Biologia Lacaniana. Op. Cit., p. 21.
115 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Op. Cit., p. 14-15.
116 Ibid., p. 25.
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fragmentação desse corpo”117. Podemos pensar, então, que se o corpo humano

depende do significante para ser unificado, essa operação não é plena. Resta

algo de fragmentado, que insiste, aparecendo no nível fantasmático. 

Sobre o significante, Lacan nos forneceu uma noção operatória, um

significante que tem uma lógica pura e uma lógica subjetiva, segundo Miller.

Mas o significante é justamente aquilo que não tem corpo. E um saber lógico

sobre o significante, que Miller classifica como filosófico, não nos aproxima o

suficiente do que seria um saber biológico sobre o gozo. O autor afirma que “o

saber sobre o gozo talvez seja o único saber psicanalítico que temos sobre a

vida, sobre o que é o ser vivo”118. Vemos nessa afirmação de Miller uma crença

de que o gozo está do lado da vida, e que podemos aproximar, a partir da

psicanálise, vida e gozo. Ele baseia-se numa formulação de Lacan no

Seminário, Livro 20: mais, ainda, quando este diz que não sabemos nada sobre

o ser vivo a não ser que o corpo goza. Por isso, se quisermos saber algo sobre

a vida em psicanálise, devemos nos interrogar sobre a noção de gozo. E dele

sabemos que, para que seja possível, é preciso um corpo – é preciso um corpo

para gozar, diz Lacan. Mas, para Miller, mesmo que aproximemos os dois

termos na psicanálise – vida e gozo –, a definição de gozo não equivale à de

vida:

É isso uma definição da vida? É, antes, o contrário. Não sabemos o
que seja a vida. Sabemos, somente, que não há gozo sem a vida. E
por que não formular este princípio de que a vida é a condição do
gozo? Mas não é tudo. O gozo, ele próprio, é impensável sem o
corpo vivo, o corpo vivo que é condição do gozo. Este ponto de
partida justifica reabrir o dossiê biológico.119

Para chegar à biologia lacaniana, é preciso separar seus elementos. O

primeiro que Miller destaca é: um significante enquanto tal não goza. Um

sistema significante funciona, mas não goza. Por isso mesmo, a referência ao

significante e à função da fala não dão conta da operação psicanalítica na sua

totalidade. É preciso incluir o corpo e o gozo. Miller afirma que uma vez que

dizemos que para existir inconsciente é preciso haver linguagem, podemos

utilizar a mesma linha de raciocínio e dizer que para haver gozo, é preciso que

117 Ibid., p. 11. 
118 MILLER, J-A. Elementos de Biologia Lacaniana. Op. Cit., p. 25.
119 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Op. Cit., p. 08.
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exista o corpo vivo. E qual a função do corpo na experiência psicanalítica?

Assim como Soler, Miller lembra que a psicanálise envolve os corpos, já

que o corpo do analista e do analisando precisam estar presentes na análise.

Miller destaca que, a princípio, a psicanálise pode ser entendida como uma

prática anticorporal, que se abstém do corpo, pois não há intervenção direta no

corpo e há uma proibição do contato físico – até mesmo do olhar, se

pensarmos no clássico divã colocado de costas para a poltrona do analista.

Porém, o que essa colocação entre parênteses do corpo120 ressalta é a

obrigação de que os corpos estejam presentes. É preciso que haja a presença

dos corpos e a renúncia a uma interação direta entre eles para que, através da

fala, o significante possa atuar sobre o gozo. Essa presença dos corpos é

inquestionável, para Miller. Ele não acredita em análise por telefone ou via

internet, por exemplo. E a maneira que o corpo tem de participar da análise é

através da fala. Miller lembra que há uma diferença fundamental entre o

significante e a fala, que é o fato desta habitar o corpo. A fala é algo do

significante que habita o corpo. 

E dizer que a fala habita o corpo quer dizer que o significante é

incorporado. Miller afirma que podemos falar de alguns meios de incorporação

do significante no corpo: ele entra através dos ouvidos, está presente no corpo

através da fala, em nossas cordas vocais e vibrações. Se o ser humano vive

num meio, este meio seria composto de linguagem. E, por isso, existem falas

que penetram o corpo e se dissipam, enquanto outras permanecem. Estas

falas determinantes marcam profundamente o corpo e produzem efeitos nele, é

o que a clínica demonstra.

A relação entre o significante e a fala se estrutura de duas maneiras

diferentes em Lacan, segundo Miller. O desafio que ele se propõe é mostrar

como essas duas estruturas se correlacionam, se mantêm ou se sobrepõem,

evoluem ou não no ensino de Lacan. Pensar em evolução é controverso, diz

Miller, que utiliza aspas para citar o termo121. O pensamento de Lacan é ao

mesmo tempo sistemático e evolutivo, por isso escolher uma das facetas é

reduzi-lo.

Uma das – em princípio – contradições que aparecem em Lacan é

120 MILLER, J-A. Elementos de Biologia Lacaniana. Op. Cit., p. 28.
121 Ibid., p. 39.
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quanto ao estatuto do significante: ao mesmo tempo que ele diz, em Função e

Campo..., de 1953, que o significante é corpo sutil, posteriormente em

Radiofonia, de 1970, afirma que o significante é incorpóreo. Miller se interroga

como explicar essas duas teses aparentemente opostas, e até mesmo, sobre o

que é explicar: colocar as duas teses em sincronia ou em diacronia, o que

corresponderia, respectivamente, em acreditar num sistema e numa evolução

do ensino de Lacan. Porém, seu ensino se desenvolve, diz Miller, em espiral:

volta-se aos mesmos pontos (no caso, significante e corpo) algumas vezes, e é

preciso ter atenção aos detalhes que Lacan apresenta em cada uma dessas

vezes para pôr suas teses em relação. Não é possível apreender o

pensamento de Lacan de uma forma estável, porque o movimento em espiral

que seu pensamento faz traduz mudanças de ênfase que, segundo Miller,

nesse caso, correspondem a uma evolução no ensino de Lacan – privilegiando,

então, a faceta evolutiva.

 As duas teses, da linguagem que é corpo e do significante incorpóreo,

podem ser explicadas, segundo Miller, pelo fato de a palavra “corpo” não estar

dotada do mesmo sentido nos dois contextos. Quando, em 1953, Lacan diz que

a linguagem é corpo, corpo quer dizer matéria. Lacan ressalta a materialidade

do significante, seja a fala – com a vibração do ar e a matéria fônica, da fala e

da escuta, seja a escrita – o papel, a caneta, os cartuchos de tinta da

impressora. Em 1970, quando ele diz que o significante é incorporal, é ao corpo

vivo que Lacan se refere – que, neste momento, está distante de sua redução à

matéria. Miller cita a mesma referência de Soler, de Lituraterra, quando Lacan

diz que o significante pode ser representado por nuvens que se deslocam com

o vento. Para ele, Lacan quer dizer que o significante é matéria em suspensão,

as nuvens são suscetíveis de se transformarem em água e esta tem efeitos

materiais sobre a terra, da mesma forma que o significante se materializa

naquilo que o suporta – a voz, a escrita. Mas o significante, como tal, é puro

formalismo. Miller dá o exemplo do sintoma histérico para ilustrar que o

significante é suscetível de se materializar no corpo.

A partir desses dois momentos do ensino de Lacan, Miller já aponta uma

mudança de perspectiva em relação à maneira que o corpo aparece: num

primeiro momento, matéria, num segundo, corpo vivo. E a diferença

fundamental entre essas duas perspectivas é, principalmente, o gozo. Um
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corpo vivo não é um corpo extenso – no sentido da res extensa de Descartes –

mas sim um corpo que goza. A vida, para a psicanálise, está intimamente

ligada ao gozo. Miller afirma que “Lacan enfatizou inicialmente o significante

como matéria inanimada e, em seguida, ele sentiu necessidade de ressaltar

que o significante não é corporal, dando, precisamente, mais importância ao

corpo vivo na psicanálise”122.

O que leva Miller a voltar ao seu interesse quanto ao estatuto da vida. Se

Lacan se interessou pelo corpo vivo, como poderia ser definida a vida na

psicanálise? Um primeiro ponto que o autor lembra é que a vida não se reduz

ao corpo – todos os corpos são mortais, enquanto a vida permanece. Segundo

ele, mesmo a biologia molecular reconheceu que há uma clivagem entre o

corpo e a vida. Há a vida molecular que permanece – talvez imortal –

atravessando a mortalidade dos corpos.

Miller recorre à diferença falada por Lacan no Seminário, Livro 20: mais

ainda, entre o soma e o gérmen, para exemplificar essa clivagem: o soma seria

a unidade do corpo, seja ele humano ou animal, enquanto o gérmen teria

aproximação com o que entendemos hoje por DNA. O gérmen é a vida que

perpassa os corpos mortais. Freud em “Além do Princípio do Prazer” esclarece

essa distinção dizendo que há uma metade mortal e outra imortal nos corpos. A

metade mortal seria o soma, a união de todas as células, e apenas esta

metade estaria submetida à morte natural. A metade imortal é composta pelas

células germinais e estas são potencialmente imortais, uma vez que se

modificam e se desenvolvem formando uma nova célula, ou até mesmo um

novo soma123. Miller lembra ainda que Lacan, quando toma essa referência de

Freud a partir de seus três registros, diz que o corpo individual estaria ligado ao

imaginário, enquanto o gérmen seria o lugar da vida, do real da vida. 

Para Miller, Lacan vai mais longe e surpreende quando, no Seminário,

Livro 20: mais, ainda, faz uma analogia que aproxima a letra do gérmen e o

significante do soma:

Lacan diz que a letra é análoga a um gérmen. Na verdade, isso é ir
muito longe na “biologização" do significante. Lacan lembra que, na
perspectiva da fisiologia molecular, deve-se separar o gérmen e os

122 Ibid., p. 42.
123 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Op. Cit., p. 16.
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corpos. Os corpos e o gérmen veiculam, ao mesmo tempo, a vida e a
morte, já que as células do gérmen dão vida ao corpo, que é
consagrado à morte. Na verdade, o gérmen tem as seguintes
características: ele se inscreve no corpo; ele é distinto do soma, do
corpo como soma; e ele sobrevive ao soma. Por isso, podemos
compreender porque a letra é análoga ao gérmen. Primeiramente
porque sendo a letra aquilo que, do significante, se inscreve no corpo,
ela é incorporada. Aliás, Jésus Santiago assinala a insistência desse
termo [incorporação] em Lacan. Em segundo lugar, essa letra não é o
soma e, por último, a duração da letra se estende para além da vida
do corpo, como o nome próprio de Jorge Zahar continua aqui, para
além da morte. Existe, então, uma analogia entre a letra e o gérmen
que dura para além do corpo. É evidente que isso não é nada mais
que uma analogia, a letra não é um gérmen; o gérmen é celular e a
letra não.124

O autor diz que há nos corpos um saber, que seria um saber sobre a sua

relação com o meio – o saber da homeostase, do lagarto que busca o sol para

regular a temperatura, do pássaro que constrói seu ninho. Porém, a vida não

obteve sucesso total125. Há uma falha no saber dos corpos que propaga a vida:

o corpo humano. Por ser atravessado pela linguagem, o corpo humano fica

“doente da verdade”, e essa doença “embaralha a relação do corpo com o

mundo e com o real”126.

Um corpo doente da verdade é um corpo que apresenta algum sintoma.

O corpo da histérica, por exemplo, é um corpo doente da verdade: há ali uma

verdade que causa efeitos no corpo. É um corpo que renuncia a seu saber e

deixa de funcionar devido a uma verdade. Miller afirma que, na obra de Lacan,

essa renúncia aparece como recusa do corpo:

O que Freud chamava, na histeria, de complacência somática, Lacan
chama de recusa do corpo; recusa do corpo em um duplo sentido,
nos dois sentidos do genitivo. A recusa do corpo quer dizer, num
primeiro sentido, que o corpo se recusa a obedecer ao saber do
corpo, ele se recusa a servir à finalidade da vida. Em segundo lugar, a
recusa do corpo quer dizer também que o sujeito recusa o corpo,
recusa o corpo do Outro, especialmente o do outro sexo, o que torna
a relação sexual problemática, difícil, entravada. O corpo recusa o
corpo em seu próprio corpo.127

O sintoma histérico pode ser entendido como a emancipação de um

órgão do corpo em relação à sua totalidade. Na cegueira histérica, por

124 MILLER, J-A. Elementos de Biologia Lacaniana. Op. Cit., p. 44-45.
125 Ibid., p. 64.
126 Ibid.
127 Ibid., p. 65.
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exemplo, o olho deixa de servir à finalidade do organismo – enxergar aquilo

que se come ou um inimigo, contribuindo com a empreitada de sobreviver e

procriar – para trabalhar a serviço de uma verdade, a verdade inconsciente. E

esse fenômeno é interpretável, é possível encontrar um sentido que faz com

que ele desapareça. Porém, não é apenas à verdade que esse tipo de

fenômeno está subjugado, já que podemos associar a ele uma parcela de

gozo. O órgão que deixa de obedecer ao saber do corpo é sexualizado,

erotizado, torna-se suporte de um gozar.

Miller então afirma que o organismo humano é sede de dois corpos

distintos: o corpo epistêmico, aquele que obedece a seu saber natural, e o

corpo libidinal, que funciona a partir de uma verdade inconsciente. Ou, ainda, o

corpo-prazer e o corpo-gozo. Nesse sentido, a vida transborda o corpo, e,

segundo Miller, a partir das proposições de Lacan é possível formular que a

vida é condição do gozo.

O corpo vivo não se restringe ao corpo imaginário, à forma do corpo

descrita no estádio do espelho. O corpo vivo também não equivale ao corpo

simbólico, formado por significantes. “Nem imaginário, nem simbólico, mas

vivo, eis o corpo que é afetado pelo gozo”128. A vida é condição necessária para

o gozo, mas não suficiente: para que haja gozo, é preciso também haver

significante – há uma fórmula de Lacan, ligada à noção de traumatismo pelo

qual a incidência da língua sobre o corpo é responsável, que diz que o

significante é causa do gozo. E também é preciso haver corpo. Vida,

significante e corpo, são condições para o gozo. O gozo não contribui para a

função do organismo, ou seja, ele não contribui para a homeostase, a

sobrevivência ou para a manutenção da vida.

Assim, o autor chega à definição lacaniana de sintoma como

“acontecimento de corpo” – lembrando que essa definição é uma condensação,

pois no sintoma trata-se de acontecimentos de discurso que deixam traços no

corpo, e esses traços o desorganizam129. O sintoma seria uma forma que o

corpo encontrou de resistir ao significante-mestre (o saber) a partir do gozo. A

aparente contradição dessa definição de Lacan com sintomas que, em

diferentes estruturas clínicas, parecem afetar o pensamento é desfeita se

128 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Op. Cit., p. 18.
129 Ibid., p. 50.
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pensarmos o sintoma como proposto por Freud em “Inibição, Sintoma e

Angústia”, ou seja, como satisfação da pulsão. “Se o sintoma é satisfação da

pulsão, e ele é gozo condicionado pela vida sob a forma do corpo, isto implica

que o corpo vivo é prevalente em todo sintoma”130. Pensar o sintoma como

acontecimento de corpo é fundamental se acreditarmos, como Miller, que nele

há uma parcela de gozo – é como estar doente de uma folia, nas palavras do

poeta. Se pensarmos que o sintoma contém gozo, e que para gozar é preciso

um corpo, a definição lacaniana de sintoma como acontecimento de corpo é,

diz Miller, necessária e inevitável131. Ainda assim, essa definição de Lacan é

negligenciada em detrimento de outra, mais difundida, que é a de sintoma

como advento de significação. Esta última definição propõe que o sintoma é

decifrável, interpretável, e pensar o sintoma como acontecimento de corpo põe

em questão os limites da interpretação.    

Miller acredita que a biologia psicanalítica, como ele chama o interesse

da psicanálise pelo corpo, tem como base uma hipótese fundamental: “que o

corpo humano não é Um, que ele não é todo, que ele contém hiâncias,

pluralidades e faltas”132. Isso faz com que a psicanálise pense o corpo sempre

como duplo: corpo epistêmico e corpo libidinal, corpo prazer e corpo gozo,

corpo especular e corpo orgânico – este, a partir do estádio do espelho. No

humano, diferentemente do animal, ser e corpo não se identificam. A relação

do homem com seu corpo não é da ordem do ser, mas do ter:

O sujeito, a partir do momento em que é sujeito do significante, não
pode identificar-se com seu corpo, e é precisamente de lá que
procede sua afeição pela imagem de seu corpo. O enorme inchaço
narcísico, que é característico da espécie, procede desta falta de
identificação subjetiva com seu corpo. É especialmente na histeria
que a falta de identificação corporal é posta em evidência. (...) É na
falha dessa identificação entre o ser e o corpo, é mantendo, em todo
caso, que o sujeito tem uma relação de “ter” com o corpo que a
psicanálise arranja seu espaço.133

 A fala de Lacan, quando afirma que o ser humano não é um corpo, mas

sim tem um corpo, demarca precisamente as hiâncias citada por Miller: os

órgãos do corpo humano não são dados, é preciso repartir o corpo em órgãos e

130 Ibid., p. 19.
131 Ibid., p. 27.
132 MILLER, J-A. Elementos de Biologia Lacaniana. Op. Cit., p. 73.
133 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Op. Cit., p. 14.
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encontrar para eles uma função. Isso pode ser feito com ajuda do discurso

social, na neurose, ou sem o intermédio dele, como na psicose.

Miller cita o Seminário, Livro 10: a angústia, de Lacan, para precisar de

que forma se dá essa repartição em órgãos do corpo. Segundo ele, Lacan nos

oferece um entendimento inédito do corpo nesse seminário. O status de

organismo e as particularidades anatômicas são restituídos a ele, que, antes,

era enfatizado no registro do imaginário:

O corpo imaginário é um corpo sem órgãos, para retomar uma
expressão que foi utilizada justamente para desenvolver aquilo que,
no seminário A Angústia, merecia ser qualificado – não me divirto
com isso – de anti-Édipo. O seminário A Angústia é verdadeiramente
o que cava a via do anti-Édipo. É isso que apaga essa maquinaria
para restituir ao corpo seus órgãos, e, portanto, deixa de lado o corpo
imaginário, aquele indefinidamente comentado no estádio do espelho.
Ele deixa de lado o corpo mortificado pelo traço do significante que
sulca, o corpo marcado pela barra e traz toda uma outra função do
traço que é a do corte significante.134 

A oposição que Miller faz entre o traço significante e o corte significante

diz respeito à função, à operação. Enquanto o traço tem como função

transformar em significante o significável, a função do corte é separar um resto

que, precisamente, não é significável. Apresenta-se aí uma faceta do corpo que

é real, não redutível ao significante. E a via de acesso ao que não é significante

é a angústia, que não por acaso manifesta-se através do corpo. 

Para Miller, inicialmente, Lacan acreditou que poderia dispensar a

referência ao corpo no que diz respeito ao gozo. Ele começou localizando o

corpo no imaginário, como o corpo especular do estádio do espelho. Nesse

momento, o corporal não intervinha no inconsciente a não ser como

simbolizado, representado por algum significante.

No estádio do espelho, a satisfação se dá pela identificação do sujeito,

que experimenta uma desordem orgânica original, à sua imagem corporal

completa – é o que Lacan chama de júbilo da criança diante do espelho, certa

solução de seu desarranjo orgânico através da identificação imaginária. Miller

afirma que, para Lacan, essa satisfação tem como característica uma

deiscência vital, uma incompletude, uma falta. Nesse momento do ensino de

Lacan, que Miller chama de ante-Lacan (Lacan antes de Lacan, antes do

134 MILLER, J-A. Introdução à Leitura do Seminário da Angústia de Jacques Lacan. Opção
Lacaniana, São Paulo, 43, 2005, p. 27.
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relatório de Roma), há uma tendência a pensar o corpo como imaginário e a

prematuração como real. Haveria duas dimensões discordantes no corpo: o

corpo vivo, real, e a forma unificada, imaginária.

Lacan vai alterar esse entendimento do corpo em sua relação com os

três registros. Posteriormente, a relação entre o corpo e o simbólico se sustenta

a partir de um reconhecimento: uma satisfação que vise o sujeito no simbólico.

Essa satisfação seria sem corpo, uma satisfação dialética, de reconhecimento,

a partir da referência hegeliana. Miller acredita que “essa construção se tornou

tão clássica, tão operatória, tão fácil de ser ensinada que estamos todos

marcados por ela, e é um esforço chegar a se desligar desses pressupostos”135.

Mas existe outra elaboração de Lacan, na medida em que esta satisfação de

reconhecimento, por não comportar o gozo, se mostra insuficiente. É o que ele

chama de fantasma, que, segundo Miller, Lacan utiliza para designar tudo o

que é satisfação libidinal em Freud. O fantasma comporta o gozo no sentido em

que aquele é definido como a inserção de um elemento vindo de outra

dimensão, que não o simbólico, no simbólico:  

Para poder introduzir o gozo, é preciso introduzir um elemento de
vida. (...) A construção de Lacan obriga, na parte mais clássica de
seu ensino, a inserir, na cadeia simbólica mortificada, um “bióforo”. O
que é um bióforo? É o que chamou, com os valores diferentes que
deu a este termo, de a pequeno. E a fórmula do fantasma traduz a
inserção, no ponto de intervalo da cadeia significante, do “bióforo”.
Este bióforo recebeu, evidentemente, valores diferentes. Lacan
primeiro fê-lo vir do imaginário, o que implicou uma mudança no
estatuto do objeto imaginário. Isto obrigou o imaginário a tornar-se
elemento, também elemento único, o que vai de encontro ao estatuto
do objeto no imaginário como tal, onde o objeto é sempre equivalente
a um outro, sempre objeto de troca, tanto mais que no nível da
pulsão, onde o objeto é indiferente. Enquanto que inserido no lugar
recorrente deste “menos um” na cadeia, o objeto torna-se único,
insubstituível. É o que Lacan traduz, ao falar do objeto elevado à
dignidade da Coisa. Tanto que é um objeto que vem do imaginário, é
um objeto representativo, uma Vorstellung, uma representação – ele
tem uma identidade. Na sequência do ensino de Lacan, o “bióforo”
tornar-se-á não representativo, emprestado ao real e, finalmente, um
puro quantum de libido, o que chamará de “mais-de-gozar”.136

O corpo, no ensino de Lacan, foi introduzido progressivamente como

falo, ou seja, como partes significantizadas do corpo, e por isso mesmo,

135 MILLER, J-A. O Osso de uma Análise, Bahia, Revista da Escola Brasileira de Psicanálise
agente, Número Especial, 1998, p. 94.
136 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Op. Cit., p. 33.
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mortificadas. Diz Miller que, a partir de determinado momento do ensino de

Lacan, o corpo participa enquanto objeto a137. O objeto a representa os restos,

as exceções, os excessos, aquilo que escapa à mortificação. O corpo estaria

no registro do simbólico, do Outro, e o que se desprende dele (objeto a)

representaria o impossível de significantizar. Miller diz que foi preciso completar

com um elemento corporal o sujeito do significante138. Lacan concebeu,

primeiramente, esse elemento corporal como imaginário no estádio do espelho:

a forma do corpo. Mais tarde, ele apresentou a construção corporal sob a forma

do pequeno a, o mais-de-gozar, de excesso de gozo. Em O Osso de uma

Análise, Miller propõe um esquema para representar as duas vertentes

presentes na teoria lacaniana sobre o corpo139:

Nesse sentido, retoma-se a ideia de que o gozo está intrinsecamente

ligado ao corpo: para que haja gozo, é necessário um corpo. Assim, na mesma

operação em que o significante mortifica o corpo, ele também o vivifica:

(...) para que haja gozo, mesmo se for o gozo residual do mais-de-
gozar, é necessário o corpo. O corpo vivo. E, como eu sublinhei
ontem, existem dois efeitos do significante no corpo: um, que é a
mortificação, e o outro, que é a produção do mais-de-gozar. Se o
significante mata o gozo, da mesma forma o produz. É por isso que,
de uma certa maneira, produz-se em Lacan, ao longo de seu ensino,
algo como uma montagem, como uma continuidade entre esses dois
lados. Se nós tomamos como o avesso e o direito, digamos que se
estabelece entre esse avesso e esse direito, uma relação möebinana,
conforme a banda de Möebius, onde o avesso está em continuidade
com o direito, o que vou indicar com essas duas setas em direções
contrárias, e que podemos representar do seguinte modo: de um
lado, o objeto a e a causa do desejo, o que estabelece a relação
entre a linha superior e a linha inferior, mas em outro aspecto, o
significante é a causa do objeto a. (...). Então, a conversão da
perspectiva que é necessário enfrentarmos é que o essencial não é
que o significante tenha um efeito de mortificação sobre o corpo, é
que o significante é causa de gozo, é que o significante tem uma
incidência de gozo sobre o corpo. É isso que Lacan chama de

137 MILLER, J-A. O Osso de uma Análise. Op. Cit., p. 97.
138 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Op. Cit., p. 54.
139 MILLER, J-A. O Osso de uma Análise. Op. Cit., p. 98.
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sintoma.140

 A fórmula da fantasia aparece no esquema de Miller como sendo o

ponto para onde convergem as duas linhas, pois seria a fantasia uma forma de

mediação entre a ordem do significante e a ordem do gozo. O sintoma, por sua

vez, inscreve uma relação muito mais direta entre essas duas ordens, e estaria

para Lacan como a pulsão para Freud: “o significante, como tal, se refere ao

corpo, e essa referência se faz sob a modalidade do sintoma”141. 

Miller também utiliza, como Soler, a distinção que Lacan faz de duas

mortes na espécie humana, a partir do sistema do papa Pio VI: a morte do

corpo individual, que o transforma em cadáver, e a morte que fulminaria as

moléculas deste corpo já transformado em cadáver. E também supõe, a partir

disso, a existência de duas vidas: uma vida corporal e uma vida que transborda

os limites do corpo, que é a vida significante – o ser vivo humano tem uma vida

que vai além da vida natural. Porém, diferente de Soler, Miller desenvolve a sua

teoria das duas mortes a partir da ideia de que o ser humano antecipa a morte

pela via do significante. A dupla morte de que se trata em Lacan, para Miller, é,

por um lado, a morte natural e, por outro, a morte significante. “A morte não é o

complemento da vida, porque se trata aqui da morte enquanto temos relação

com a morte na vida e só pode ser uma morte significante”, diz Miller142. O

autor define a morte significante, ou morte simbólica, a partir de quatro

afirmações: (1) é uma morte que está presente na vida e a duplica; (2) é a

morte que carrega o símbolo enquanto tal; (3) é uma morte que individualiza,

ao contrário da morte natural, que não é individualizante; (4) é uma morte que

eterniza ao mesmo tempo em que congela o corpo vivo, abrindo para uma vida

de outra espécie que a vida biológica143.

A antecipação da morte, operada pela cadeia significante, causa efeitos

no corpo. O significante não apenas mortifica o corpo, mas o recorta, liberando

do corpo o mais-de-gozar, mas também determinando o regime de gozo: o do

ser falante. O gozo do corpo de que se trata não é um “gozo bruto”, anterior à

linguagem, tal como se supõe o animal. Daí entra a dimensão do falasser, que,

140 Ibid., p. 99.
141 Ibid., p.100.
142 MILLER, J-A. Biologia Lacaniana e Acontecimentos de Corpo. Op. Cit., p. 24.
143 Ibid., p. 31.
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em Lacan, é o sujeito que tem, inclusive, um corpo. Há o ser, mas ser que fala,

que é discernido pelo dito144. O falasser goza enquanto fala, e isso quer dizer

não que o significante anula o gozo, mas o sustenta, na medida em que barra

determinada modalidade de gozo para dar lugar a outra: o gozo do corpo do

ser falante. 

No último ensino de Lacan, segundo Miller, a ênfase recai sobre o que

não se pode comungar, o que não pode ser repartido, é o Um que domina a

cena. E “o gozo é uma categoria que se sustenta do Um. Pode-se sempre

sonhar o gozo do Outro, mas o gozo está ligado ao corpo próprio, ao corpo do

Um”145. A questão é saber como a psicanálise pode tocar pela palavra esse

gozo do Um. O a, ou mais-de-gozar, tem como grande diferença em relação ao

falo o fato de não ser uma ligação. Quando Miller, a partir de Lacan, escreve o

mais-de-gozar como a, vai na direção do gozo do corpo próprio. Para Miller, o

gozo exclui o sentido. Se há gozo, escapamos ao sentido. Isso faz diferença na

clínica. Põe em questão tudo o que é da ordem da interpretação. Como

interpretar um sintoma que é manifestação do gozo do corpo próprio, Um, fora

da cadeia, significante petrificado? Na análise, diz Miller, não temos que nos

haver apenas com o simbólico e com o lógico, mas também com o corpo e com

o real como excluído do sentido, fora de uma narrativa, fora da história de vida

que o sujeito pode contar. A operação própria da psicanálise, se considerarmos

a clínica, é um forçamento, “um golpe de força que relaciona o gozo ao sentido

para resolvê-lo – resolução, aqui, querendo dizer desenlace”146.

4. Considerações Finais

O interesse em pesquisar o tema do corpo surgiu, principalmente, a

partir da clínica. Foi na experiência do consultório que o corpo se apresentou

com seu caráter enigmático, ambíguo e complexo, impondo a exigência de

repensar a escuta e a interpretação que se poderia fazer dos fenômenos

corporais. Como tratar um sintoma que aparece pela via do corpo, e sobre o

qual o sujeito não consegue nada dizer?

144 Ibid., p. 53. 
145 MILLER, J-A. O Último Ensino de Lacan. Op. Cit., p. 10.
146 Ibid., p. 10. 
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Com o referencial teórico-clínico da psicanálise norteando nossa prática,

sabemos que o corpo é afetado por significantes e sofre efeitos por estar na

linguagem. Entretanto, é preciso cuidar para não cair na armadilha difundida no

senso comum, baseada em certo tipo de entendimento da medicina

psicossomática: dizer que o corpo padece do significante não quer dizer

simplesmente que aquilo que não é resolvido psiquicamente acaba aparecendo

no corpo, ou o que não foi dito e ficou guardado vai para o corpo. O que postula

a teoria freudo-lacaniana das relações entre corpo e linguagem não é essa

influência direta dos fatores psíquico-emocionais no adoecimento do corpo147,

como uma relação simples de causa e consequência. 

Pensando desse modo, seria fácil concluir que para não padecer do

corpo basta falar tudo e tudo resolver. Porém é preciso lembrar que a

psicanálise trabalha com a dimensão do real, que é o impossível de dizer. O

que Lacan afirma durante toda a sua obra, de maneiras diferentes, é que é

disso que a psicanálise trata: do impossível.

A pergunta que deu origem a este trabalho foi esta – como tratar o

impossível quando este se apresenta no corpo? Através de fragmentos de um

caso clínico, tentaremos demonstrar o impossível que aparece no corpo. Um

mesmo caso, um mesmo sintoma e formas diferentes de se apresentar. Como

Soler nos lembra: se o corpo, na psicanálise, é uma realidade, esta realidade é

tripla – imaginária, simbólica e real. Os três registros estão presentes na

realidade do corpo, e todos eles participam de alguma maneira da formação do

sintoma.

B., 14 anos, chegou ao consultório trazida pela mãe, pois “estava ficando

muito tempo sozinha no quarto e as notas da escola começaram a cair”. Sem

nada a dizer inicialmente, começa a contar sua história a partir de perguntas

que faço. A mãe tem depressão desde os quinze anos de idade, tranca-se

constantemente no quarto para chorar. O pai é “um idiota”, ela não diz mais do

que isso. Relata, sem detalhar, ter sofrido bullying na escola, ao qual certa vez

respondeu batendo com uma régua em uma colega. Sobre isso, diz: “não sei

por que fiz isso, não costumo ser violenta a não ser comigo mesma”. Conta que

já cortou os braços uma vez com estilete, e se imagina frequentemente se

147 TEIXEIRA, A. Ressonâncias do Significante e da Letra no Corpo Falante. In: CARVALHO, S.
(org.) O Inconsciente e o Corpo do Ser Falante. Salvador: Campo Psicanalítico, 2010, p. 30.
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atirando na frente de um carro, relatando a cena imaginada desse modo: “eu

caio, me machuco, não morro. Minha mãe vai me visitar no hospital e chora”.

Já no segundo atendimento, B. chega mostrando as marcas de novos

cortes que fez na pele do braço. Ela se senta, arregaça as mangas do casaco e

me mostra os cortes que fez, ritual que passa a ser recorrente no decorrer dos

atendimentos. Inicialmente, os cortes parecem ser uma tentativa de marcar sua

presença no mundo e na análise – certa ocasião ela chegou falando sobre o

número de pessoas que conversaram com ela sobre os cortes: “foram 17

pessoas hoje, eu contei”. Muitas vezes, me mandava via celular fotografias dos

seus próprios braços cortados, ou imagens retiradas da internet de pessoas

com os pulsos cortados, com muito sangue.

Os cortes pareciam cumprir uma função de localizá-la, como uma

identidade: eu sou aquela que se corta – sua presença em fóruns de

automutiladores na internet é indício disso. Os cortes funcionariam como uma

entrada forçada do simbólico no corpo, fazendo-o pertencer a uma série de

significantes e representar seu corpo enquanto tal. Além disso, parecia haver

um apelo, uma forma de se mostrar ao outro e causar efeitos nele, tal como

Joel Birman define o sofrimento: “uma experiência essencialmente alteritária. O

outro está sempre presente para a subjetividade sofrente, que se dirige a ele

com o seu apelo e lhe endereça uma demanda”148. Sobre os cortes

precisamente ela nada dizia, não sabia por que se cortava. Mas podia falar

sobre os efeitos que isso tinha no outro – na professora, nos colegas de classe,

na diarista. Não no pai ou na mãe, que não sabiam e não viam.

B. se corta. O corpo dela nega o saber de sua espécie, como diz Miller.

Os cortes são atos que incidem sobre seu corpo contrariando sua própria

autoconservação. Em nome de uma verdade inconsciente, e usufruindo de uma

parcela de gozo, o corpo de B. recusa o saber que permeia a sua espécie e se

fere.

A relação com os cortes vai, aos poucos, mudando. Se antes eram

cortes superficiais que tinham como principal característica a mostração,

fazendo parecer que o mais importante era apresentar os cortes aos colegas e

à analista, com o tempo os cortes vão se aprofundando, e a dimensão do apelo

se perdendo.

148 BIRMAN, J. Dor e Sofrimento num Mundo sem Mediação. Op. Cit., p. 05.
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B. vai deixando de falar nas sessões. Chega com os braços cortados,

com cortes mais profundos e dolorosos, mas não segue mais o ritual de

arregaçar as mangas e exibi-los – a não ser que eu pergunte se houve cortes,

ao que ela não responde via fala, mas mostra. Não tem mais o que dizer sobre

eles. Fica em silêncio, e quando questionada não só sobre os cortes, mas

sobre outras coisas que antes dizia da relação com os pais ou sobre a escola,

responde apenas “não sei” – ora com palavras, ora apenas com gestos de

ombro e cabeça, e com o olhar fixo para baixo. Quando fala, relata cenas que

imagina em seus devaneios: “está escuro, estou correndo, me jogo no mar. Há

sangue, mas o sangue é preto. Está tudo em preto e branco”. Das poucas

vezes em que consegue dizer alguma coisa sobre os cortes, a fala gira em

torno do processo: “não tenho mais espaço no braço, acho que vou ter que

cortar as pernas, talvez as costas”.

A violência dos cortes nesse momento pode ser entendida não como

acting out tal como poderia ser encarada no início, mas como passagem ao

ato, já que, nesse momento, parece ser uma descarga psicossomática sem

potencial de simbolização149. Uma maneira de presentificar uma marca, no

sentido que Soler fala sobre a cicatriz, para destacar esse corpo da série de

corpos e marcá-lo como uno. O S1 dos cortes faz com que o corpo em sua

superfície carregue a marca do traço unário. 

Como pode a psicanálise agir sobre esse tipo de sintoma corporal que

não está inserido, inicialmente, numa série significante, sintoma sobre o qual o

sujeito não consegue construir uma narrativa, não consegue metaforizar, não

tem o que dizer? Se a psicanálise atua via fala, como agir sobre a fixação de

gozo no corpo, sem endereçamento?

O percurso desse trabalho demonstrou que o corpo humano é um corpo

especial no que concerne à sua relação com o mundo, com o meio e com a

linguagem. No primeiro capítulo, vimos que a descoberta de Freud envolveu,

desde o princípio e de forma significativa, o corpo. Os sintomas histéricos que

Freud tratava, que eram sintomas corporais que não coincidiam com a teoria

fisiológica, o levaram a interrogar-se sobre o que afetaria o corpo humano de

forma a produzir tais sintomas. Por isso o autor revisitou em diversos

momentos de sua teoria a questão, seja com o conceito de pulsão – que

149 Ibid., p. 04.
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demonstra que o corpo tem uma dupla dimensão, como fonte da pulsão e como

objeto desta, podendo ser o próprio corpo um dos meios de se obter satisfação;

seja com o conceito de narcisismo – quando Freud mostra que o corpo pode

ser investido de libido, ser ele próprio objeto de amor, e cunha a noção de

corpo erógeno.

No segundo capítulo vimos a atualização lacaniana da teoria de Freud, a

partir dos três registros de Lacan: imaginário, simbólico e real. Se o psicanalista

francês inicia seu ensino com ênfase no imaginário, a partir do estádio do

espelho, em que diz que a imagem do corpo refletida pelo espelho faz com que

a criança adquira a noção de corpo próprio, posteriormente a ênfase recai

sobre o simbólico. A partir daí, Lacan vai dizer que, para além da imagem no

espelho, é a linguagem que fornece o corpo ao humano – o corpo não é um

dado, a linguagem o fabrica150. Lacan ressalta que esse corpo significante é um

corpo mortificado, deserto de gozo. A partir da entrada da linguagem no corpo,

este perderia sua dimensão de vida e passaria a ser um significante na cadeia.

Mas há algo que resta da vida ceifada do corpo pelo significante.

E essa será a ênfase de Lacan num momento mais avançado de seu

ensino: investigar como o real participa da realidade psicanalítica do corpo. O

real, nesse momento, é representado pelo gozo, e Lacan superpõe a

expressão “deserto de gozo”, que ele usou outrora para designar o corpo

simbólico, com a ideia do corpo como substância gozante – é preciso um corpo

para gozar, diz.

De que forma essas noções diversas do corpo na obra de Lacan serão

entendidas pelos pós-lacanianos é o que busca responder o terceiro capítulo,

tomando como base os estudos de Colette Soler e Jacques-Alain Miller.

150 O sociólogo Luc Boltanski mostra que encarar o corpo como sendo fabricado pela
linguagem não é exclusividade da psicanálise. A partir de suas pesquisas, conclui ele: “Se a
aptidão a entender, identificar e exprimir as mensagens corporais varia com a aptidão a
verbalizá-las e cresce quando se passa das classes populares às classes superiores, é que as
sensações doentias não possuem o exorbitante privilégio que lhes atribui frequentemente o
senso comum, de se exprimir sem linguagem: a percepção e a identificação das sensações
mórbidas, ‘ato de decifração que se ignora como tal’ e que, assim sendo, exige uma
aprendizagem específica ou difusa, implícita ou consciente, é primeiramente função do número
e da variedade das categorias de percepção do corpo, ou seja, da riqueza e precisão de seu
vocabulário da sensação, e de sua aptidão, socialmente condicionada, a manipular e
memorizar as taxinomias mórbidas e sintomáticas. Efetivamente, a linguagem que serve para
exprimir as sensações doentias e, de maneira geral, para falar da doença, constitui a
experiência que os sujeitos sociais têm da doença, ao mesmo tempo que a expressa.”
(BOLTANSKI, L. As Classes Sociais e o Corpo. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984, p. 131-
132)  
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Soler acredita numa evolução da obra de Lacan e numa linha de

desenvolvimento constante de seu ensino. Podemos perceber isso pelo modo

como a autora trabalha as referências lacanianas ao longo de seu estudo, já

que seu movimento corresponde a idas e voltas na obra de Lacan, utilizando

trechos de seus textos mais tardios – como Radiofonia ou Lituraterra – para

ilustrar ideias anteriores, como, no estádio do espelho, o valor que a imagem

do corpo tem de promover a unidade. Soler, por acreditar nesta evolução do

ensino de Lacan, encara as ênfases que o autor deu ao imaginário, simbólico e

real, respectivamente, na sua teoria sobre o corpo como diferentes modos de

abordagem de um mesmo problema. Assim, a autora não sugere alterações

significativas na clínica e na escuta a partir das mudanças no ensino de Lacan

– o que pode nortear a prática, de certa forma, a se adaptar ao caso:

dependendo do modo como o sintoma se apresente no sujeito, o psicanalista

deve escutar a partir de uma dessas ênfases. Se tivermos como base a ideia

de que o corpo não é um dado, mas uma construção singular, pensar a clínica

levando sempre em conta os diferentes modos de ver o corpo pode ajudar, por

exemplo, no caso clínico descrito acima – de acordo com cada momento da

análise da paciente, a escuta tomaria um viés.

Já Miller acredita em um rompimento, um corte no ensino de Lacan.

Podemos ver pela fórmula citada no terceiro capítulo que o autor divide em dois

momentos a teoria lacaniana sobre o corpo – em um primeiro momento, o que

estaria em jogo seriam o Outro, o desejo, o sujeito barrado, o corpo

mortificado... Num segundo momento, a Coisa, o gozo, o objeto a, o mais-de-

gozar. Miller separa graficamente os dois momentos e demonstra, com isso,

acreditar que o corte promovido por Lacan a partir do momento que este passa

a enfatizar o real em seu ensino é radical. Em seu texto “O Real é Sem Lei”, ele

fala explicitamente que a partir da conferência A Terceira, em 1974, seguida

pelos Seminário, Livro 22: RSI e seguintes, há um rompimento radical com

Freud e com a própria psicanálise. Até então, para Miller, Lacan vinha

promovendo uma tradução de Freud a partir de um ponto fundamental, que é a

pontuação da fala como a única ferramenta operatória para a psicanálise. O

primeiro movimento de Lacan, de acordo com Miller, é levar o que foi concebido

por Freud no imaginário, como representação, em direção ao simbólico. O

último ensino marcaria um desprendimento em relação à repartição dos três
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registros (RSI). Há um rebaixamento do significante e o surgimento de uma

nova escrita, a escrita do nó, que é uma escrita desarticulada do sentido, por

isso é capaz de tocar o real151. 

Isso promove mudanças na clínica. Se para tocar o real é preciso fazer

valer a escrita do nó, a interpretação não pode mais ter como objetivo final a

pontuação de significantes especiais que ajudariam o paciente na construção

de uma narrativa de desvendamento do inconsciente, ou a atribuição de um

sentido ao sintoma do sujeito. Pode-se passar por isso no processo de análise,

mas não é o que deve ser buscado. Interpretações por homofonia, tais como a

de Marie-Helène Blancard, que interpreta a herpes de sua paciente como um

anagrama de père, com o h representando uma letra que se escreve mas não é

ouvida e por isso se destaca em seu apagamento152, são exemplos de um

modelo de clínica baseado nesse paradigma.  

O sintoma tem duas vertentes de abordagem: pela via do simbólico, se

acreditamos que o sintoma é metáfora, ou pela via da escrita do nó, se

acreditamos que o sintoma é gozo. E para agir sobre um sintoma que é gozo, é

necessário, nas palavras de Miller, um forçamento: mais do que descobrir o

sentido oculto inconsciente que está por trás de uma manifestação corporal,

promover uma ligação forçada do gozo a um sentido inventado, na tentativa de

deslocar o sujeito de um gozo fixado. A tentativa de forçamento empreendida

no caso clínico citado acima foi através da transferência153, pedindo a B. para

avisar quando sentisse vontade de se machucar ou machucar alguém.

Sabemos que haveria muito mais a dizer sobre o tema do corpo e suas

relações com a clínica contemporânea, mas se impõe um fechamento. Não

pretendemos neste trabalho eleger uma via de abordagem do sintoma corporal

que seja melhor que a outra, pois acreditamos na singularidade, e

consequentemente na construção da clínica por cada analista, em cada

atendimento. Não há dois sujeitos iguais, como não há dois analistas iguais.

Nossa tentativa, com este trabalho, foi de pensar alguns dos principais

151MILLER, J-A. O Real é sem Lei. Opção Lacaniana, São Paulo, 34, 2002, p. 09.
152BLANCARD, M-H. Escolher o sofrimento... para ter amor. In: WARTEL, R. (org.)
Psicossomática e Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 36.
153 Inspirada por um referencial da clínica da toxicomania, quando Charles Melman, em seu
livro Alcoolismo, Delinquência e Toxicomania... (Op. Cit.) sugere que por vezes o analista deve
se oferecer no lugar da droga, e que, se o paciente puder buscar o analista quando buscaria a
droga, isso pode fomentar a transferência e trazer resultados positivos para o trabalho. 
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conceitos psicanalíticos no que tange ao estatuto do corpo, para assim

compreender mais profundamente de que corpo se trata em psicanálise.

Lembrando que, para a psicanálise, compreender não é o bastante, pois

tratamos de algo que excede e desencoraja a compreensão. Entretanto, isso

não quer dizer que nada deve ser compreendido, mas sim que é preciso se

debruçar sobre a clínica, extrair dela o possível de compreender e saber lidar

com o impossível que resta.
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