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Prelúdio I 
 

James Joyce, o corpo como enigma 
 

Sonia Borges 
 

Abordarei neste breve texto, o problemático vínculo de James Joyce com seu corpo. 

Inicialmente, o faço a partir de um episódio ocorrido em sua infância e interpretado por 

Lacan na última lição do Seminário 23, o Sinthoma. A seguir, recorro à interessante 

suposição de Jacques Aubert, mencionada em entrevista à Revista Retratura de Joyce, 

publicada pela Letra Freudiana. segundo a qual o contexto simbólico ao qual Joyce foi 

exposto, qual uma armadura, o teria afetado com um tipo de paralisia do corpo. A paralisia 

que denunciava no povo irlandês também o teria atingido. 

O episódio de infância a que Lacan e muitos de seus comentadores se referem é por 

ele relatado em sua primeira novela, "Stephen, o herói", de 1916, que pode ser pensada 

como uma ficção autobiográfica: o seu espancamento, por três de seus colegas, devido à 

sua preferência pela poesia de Lorde Byron, por eles rejeitado por sua vida devassa. Essa 

rejeição se estende a Joyce: 

  -Olhem, peguem esse herege, - gritou Heron 
Num momento Stephen era prisioneiro deles. [...] 
- Comporte-se! - gritou Heron, batendo nas pernas de Stephen com uma bengala. 
 
Era o sinal para o ataque. Nash prendeu os braços de Stephen atrás das costas, 
enquanto Roland agarrava um longo cepo de palmito que estava na sargeta. 
Lutando e chutando sob os golpes de bengala e as pancadas do cepo nodoso, 
Stephen era empurrado para trás de encontro a uma cerca de arame farpado, [...]~ 
 



 

 
XXI Jornadas de FCCL-Rio 

VII Jornadas do FCL-RJ 
I Jornadas FCL Região dos Lagos (FCLLAGOS) 

 

Finalmente, depois de um furor de arremetidas, ele conseguiu se livrar deles. 
Seus atormentadores partiram [...] enquanto ele, rasgado, afogueado e arquejante, 
tropeçava atrás deles semi cego pelas lágrimas, cerrando loucamente os punhos e 
soluçando [...]. Enquanto [...] as cenas daquele episódio maligno passavam ainda 
vivas e rapidamente por sua mente, ele se perguntava porque nesse momento não 
guardava rancor contra aqueles que o haviam atormentado. (Sua) lembrança não  
 
despertava nenhuma raiva. Todas as descrições de amor e de ódio ferozes que 
encontrava nos livros lhe pareciam, por conseguinte, irreais. Mesmo naquela 
noite [...] sentira que alguma força o estava despojando daquela raiva 
subitamente tão facilmente quanto um fruto é despojado de sua casca 
madura e macia. 

 
Jacques Aubert (1993) chama a nossa atenção para o que considera a "notável 

análise" de Lacan a respeito dessa passagem. Lacan a relaciona com uma falha na escrita 

do ego de Joyce que, no entanto, é compensada pelo que considera uma metaforização de 

seu corpo. Ali onde uma metáfora faria surgir um mais de sentido acima da barra (Lacan, 

1957:515), em Joyce, a metaforização do corpo o coloca em um movimento paradoxal de 

destacamento, de queda como a da casca de um fruto. Movimento este que seria o seu 

deslizamento para fora do nó. 

Como seria isso? O nó rateia, o imaginário "cai fora", não se pode mais enganchar 

nele significantes, diz Lacan. Ele desliza, a relação imaginária não acontece. A relação 

problemática de Joyce ao corpo próprio se reflete no imaginário que se desfaz, e impede 

que o gozo real se amarre ao simbólico. 

Lacan reflete sobre essa falha retomando o termo freudiano, unerkannt, presente no 

capítulo VII da Interpretação dos sonhos, que traduz por "não conhecido", identificando-o 

ao recalque original. Neste momento de seu ensino,  Lacan define o inconsciente como 

fora do sentido, a lhe dá uma nova definição: "O inconsciente de Freud é justamente a 

relação que há entre um corpo que nos é estranho e alguma coisa que faz círculo, ou 

mesmo uma reta infinita, e que é o inconsciente, essas duas coisas sendo, de todo modo, 

equivalentes uma à outra"  (Lacan, 1975-6:141). A reta infinita tem por virtude ter o furo 

em volta dela toda, podendo ser pensada como o mais simples suporte do furo. 

O que significa isto, dito por Lacan em relação a Joyce? Que melhor que o comum 

dos mortais, que nos enganchamos no corpo por meio das imagens, do imaginário e suas 

aderências narcísicas, que nos fazem mergulhar no sentido, Joyce, como o demonstra a sua 

escrita, prescinde dele, justamente por suas possibilidades de articulação com a 

mencionada reta infinita. Em Joyce a escrita é uma função, um trabalho que se faz no 

campo do Outro, mas que se faz em torno da falha, como contorno da falha. Portanto "[...]  
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Joyce, como escritor por excelência do enigma, não seria a consequência da cerzidura tão 

mal - feita desse ego, de função enigmática, de função reparadora? (1975-76:153). 

Numa outra perspectiva, talvez complementar, para Jacques Aubert, a relação de 

Joyce com seu corpo é particular por seu caráter de casca que se esvai. Mas sugere que 

poderíamos nos indagar se ele não teria sido também afetado por certo tipo de paralisia do 

corpo, como efeito da moldura simbólica sem falhas que dominava a Irlanda, representada 

pela Igreja, duplicada pelo saber absoluto da Universidade e determinante da mediocridade 

política e da mentalidade tacanha que ali dominava. O significante "paralisia" está muito 

presente em Joyce para designar esta situação do povo irlandês que, inclusive, o levou a 

prescindir da própria língua. Essa paralisia não teria também o contaminado, como efeito 

de conflitos, culpa, de modo a fazê-lo viver a experiência paradoxal do vão desejo que 

precisa negar o corpo para se sustentar?  Até que pudesse amadurecer e assumir a posição 

ética de negar, assim como combater em toda a sua obra os referenciais de família e pátria 

nos quais foi formado? 

 Mas o que diz a palavra paralisia: que há um corpo morto, mas que há vida mesmo 

assim, pois o paralítico não é um cadáver. Em "Os dublinenses" (1909), a perspectiva ética 

que coloca em questão a sua acomodação aos valores da Irlanda de seu tempo já está 

presente, assim como a disposição de Joyce de não querer ceder sobre o que viveu e 

escutou em Dublin. O conto "Os mortos", que fecha o livro, conforme J. Aubert, pode ser 

visto como uma figuração de sua posição: estava em jogo a questão de ceder ou não ceder 

sobre seu desejo. Esta questão do sujeito e seu desejo mais tarde aparecerá em seus textos 

vinculada à experiência estética necessária à formação do artista, e permeará toda a sua 

obra. A respeito disso, Lacan observa em relação ao título "A portrait of the artist" (1917), 

que o the é ali essencial como indicador do lugar do sujeito. Para J. Aubert, o the, indicaria 

um ponto de enunciação que define ao mesmo tempo o sujeito, seu desejo e sua ética. 

O corpo de Joyce (considerando-se a sua formação familiar, jesuítica, política) é 

substância persistente de reelaboração em seus romances e textos que, produtos de um 

saber fazer delirante, repelem, no entanto, delírios opressores. Em lugar de punir-se, 

movido pela culpa herdada, desperta em si o criador. Joyce liberta-se do corpo castigado 



 

 
XXI Jornadas de FCCL-Rio 

VII Jornadas do FCL-RJ 
I Jornadas FCL Região dos Lagos (FCLLAGOS) 

 

para arquitetar o corpo da escrita, hostil a submissões, distante das "palavras da tribo",  

segundo a expressão de Mallarmé. 
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Prelúdio II 
 
 

O discurso do capitalista e o corpo-Gadget 
 

Maria Helena Martinho 
  
 

Em "Televisão"1, Lacan segue a trilha de Freud em "O mal-estar na cultura"2 e 

enuncia as suas preocupações com o mal-estar na modernidade, interpretando-o como 

resultado do discurso do capitalista3, que exclui o outro do laço social.  Na Pós-

modernidade, o processo de globalização, com o domínio do discurso do capitalista 

neoliberal, desvela que os homens se cercam de objetos mercadológicos, muitos deles são 

objetos-apêndices que ficam conectados ao próprio corpo do sujeito: celulares, tabletes, 

computadores, jogos on line. As latusas que antes ficavam nas vitrines, passaram a se 

presentificar também na aletosfera4. Na ética do gozo, que move o discurso do capitalista, 

há uma estrutura de obediência, servidão, dominação; há um duplo imperativo de gozo: 

produza /consuma! 

O discurso do capitalista modificou os meios de produção, transformou a economia 

biológica do planeta, modificou as subjetividades. Apesar disso, não se pode dizer que 

temos novos sujeitos; na verdade, temos um novo discurso ao qual os sujeitos se adaptam. 

Freud já havia verificado que o eu se forma por identificação às autoridades familiares e 

sociais5.  Os sujeitos sempre seguem a evolução da ordem em que estão situados enquanto 

sujeitos psíquico e social, eles se ajustam às exigências do laço social que ordena os 

costumes do corpo – alimentação, trajes, moda –; os manejos da violência e do sexo; os 

pensamentos com seus valores históricos. 

No discurso do capitalista, o elemento que ocupa o lugar da verdade () impõe 

imperativos de gozo que se convertem em tirania dos gadgets, disponibilizados pelas 

indústrias farmacológicas (complexos multivitamínicos, pílulas de colágeno, de elastina, 

ômega 3, óleo de peixe, hormônios, anabolizantes); pelas indústrias dermatológicas 

(toxinas botulínicas, preenchimentos a base de ácido hialurônico, peelings químicos, 
                                                           
1 LACAN, J.  (1974). Televisão. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1993. 
2 FREUD, S. (1930). El malestar en la cultura. In: Obras completas, vol. 21.  Buenos Aires: Amorrortu, 2004. 
3 LACAN, J. (1972). Conferência na Universidade de Milão. Inédito. 
4 LACAN, J. (1969-1970). O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1992. 
5 FREUD, S.  (1923). "El yo y el ello". In: Obras completas, vol. 19.  Buenos Aires: Amorrortu, 2006. 
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microagulhamentos); pelas indústrias de cirurgias estéticas (face lifting, prótese de glúteo, 

de mamas, lipoaspiração, bariátricas); tentativas de camuflar a inexistência da relação 

sexual. 

O corpo passou a ser um objeto de consumo que repercute diretamente no gozo do 

discurso capitalista: as tatuagens que antes ficavam escondidas, porque eram motivo de 

vergonha, passaram a ser exibidas, contando a história do sujeito no próprio corpo; 

os piercings, em seus diferentes formatos, deixam a sua marca no nariz, na orelha, na 

sobrancelha, no lábio, na língua, no umbigo; as sobrancelhas cuidadosamente desenhadas, 

micropigmentadas, os mega hair que alongam os cabelos, as escovas progressivas que 

alisam os cabelos, ditam moda; na body art, o corpo do próprio artista é utilizado como 

meio de expressão; nos corpos-vitrines das modelos fitness, os nudes funcionam como 

prateleiras expositoras que comercializam os gadgets; os corpos-light, sem gordura, 

das top-models vendem moda para as magras; os corpos-obesos das divas plus-size vendem 

moda para as gordas; os bronzeamentos artificiais, os clareamentos dentários, as próteses 

de mamas e glúteos vendem amor e sexo; nem os mortos escapam, as maquiagens e os 

adornos vendem beleza para os defuntos. 

No discurso do capitalista, os corpos-instrumentos são mantidos da mesma forma 

como costumamos manter as máquinas: check-ups, regimes, ginásticas, estéticas... Mas, 

nem tudo deve ser imputado ao narcisismo. O corpo faz parte do capital e é tratado como 

tal. Há uma capitalização do corpo. O gozo fálico é o gozo capitalizável. O corpo gera 

mais-valia nas redes sociais – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blogs e sites – 

as mídias digitais comercializam gadgets que ditam padrões de corpo, de moda, de beleza e 

de comportamento. Managements de carreiras, os famosos coaches, 

promovem marketings profissionais e pessoais. 

Há diversos modos coletivizados de gozos: os influenciadores digitais, utilizam as 

redes sociais para expressar análises e influenciar a opinião, através de publicações de 

textos ou vídeos, ditando novas tendências e costumes. Seus fãs passam a reproduzir seu 

estilo, seus gostos, seja na moda, na política, no fitness. Cada postagem que viriliza, 

origina um novo influente digital. 

Lacan já havia evocado "o reordenamento dos grupos sociais pela ciência e, 

especialmente a universalização que ela introduz aí", prevendo: "nosso futuro de mercados 
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comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de 

segregação"6. 

Em 1967, Lacan anteviu os efeitos do discurso do capitalista: 

"(...) no impulso do 'teu corpo é teu', no qual se vulgarizou no início do século 
um adágio do liberalismo, a questão de saber se, em virtude da ignorância em 
que é mantido esse corpo pelo sujeito da ciência, chegaremos a ter o direito de 
desmembrá-lo para a troca"7. 

  
Ainda hoje, há quem defenda o mercado livre dos órgãos para transplantes, sob o 

pretexto de que as pessoas devem dispor de seus órgãos por qualquer motivo que lhes 

parecer razoável. 

Os efeitos subjetivos do discurso do capitalista são notórios. O sujeito é reduzido à 

mercadoria, ao capital humano, ao individualismo extremo que desfaz os laços sociais. O 

discurso do capitalista tende a obter a igualdade dos indivíduos, a universalização, a 

homogeneização, reconhecendo seres apenas em sua função de máquina produtiva. 

Em contrapartida, o discurso do analista, vem fazer frente ao discurso do 

capitalista, destacando o elemento mais-de-gozar, que está presente em tudo que o sujeito 

diz e faz, na tentativa de separar o sujeito do seu gozo para destacar a causa de seu 

desejo. O discurso do analista visa a desidentificação do sujeito (queda dos semblantes 

introjetados do Outro), a desalienação e a revelação do objeto de gozo que o comanda. 

A política da psicanálise, através de sua ética, vem barrar o imperativo de gozo 

imposto pelo discurso do capitalista científico neoliberal que visa o ter, a segregação, o Um 

homogeneizante. Na contramão da visada do gozo, a ética da psicanálise propõe o desejo, a 

falta-a-ser, a falta-a-ter e na contramão do imperativo neoliberal, segregacionista, a 

psicanálise propõe a ética da diferença. 

 
 
 
 
 
  

 

                                                           
6 LACAN, J. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: Outros escritos. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 2003. p. 263. 
7  LACAN, J. (1967). Alocução sobre as psicoses da criança. In: Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar. 1998p. 
367). 
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Prelúdio 3 

 
Incorporação: a clínica do falasser (Parlêtre) do eu que fala 

 
Ricardo Cabral 

 
 

A conjuntura parece-nos o momento oportuno para estabelecer uma conversação 

entre nós psicanalistas do campo lacaniano sobre o Corpo: estrutura e fenômenos. Ao 

reconhecermos que os poderes estabelecidos reduzem o corpo a imagens e concebem a 

estrutura rigidamente, seja como organização ou fôrma, seja como arcabouço; tal 

concepção os autoriza a fazerem diagnósticos e prescreverem medicamentos à revelia do 

eu. Eu: cerne do tratamento estabelecido por Freud, a clínica psicanalítica, corroborada 

pela releitura de Jacques Lacan que restitui ao eu seu lugar de sujeito na direção do 

tratamento psicanalítico. 

Uma questão atravessa a psicanálise: como se incorpora o eu? Problema posto por 

Freud pelo conceito de identificação. O eu se torna prisioneiro de um corpo sem grades, 

por quê? Razão do tratamento psicanalítico. Se o corpo se apresenta para nós através de 

imagens ou fenômenos, os pressupostos que o reduzem à fisiologia excluem qualquer 

possibilidade de tratamento de uma gama de acontecimentos que se apresentam tanto em 

nós, como para nós psicanalistas, através da queixa dos pacientes, que, não raro, situam sua 

angústia no corpo. Se a angústia não engana, localizá-la precipitadamente no corpo ou fora 

dele, engana. 

O que está em jogo, portanto, são os destinos do afeto do Eu. Neste ponto, a 

elaboração da noção de estrutura por Jacques Lacan, se não salva o eu do afeto do qual 

padece, proporciona uma direção adequada ao tratamento, ao delegar-lhe a palavra sobre 

si, sem estipular onde e quando tal afeto perturbador poderá encontrar sua sintonia. Não à 

toa Jacques Lacan afirma que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Sem que 

se saiba o porquê, atribui-se a essa chave de leitura a estrutura rígida de uma organização 

preestabelecida. Na verdade, ela transmite o essencial dos conceitos cruciais da 

metapsicologia freudiana, seu ponto nodal: inconsciente e pulsão, desde que se considere a 

distinção entre imaginário, simbólico e real. Seja sua diferença, seja seu modo de 

entrelaçamento. Por esta razão, Lacan afirma que "não há relação sexual". Em outras 

palavras, o modo como se entrelaçam não se universaliza, pois implica, necessariamente, a 
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posição e o lugar do eu e o necessário um a um do tratamento psicanalítico. Do eu 

complexo, tal como concebido de Freud, complexo afetivo, cênico e constituído pela 

linguagem, o que envolve necessariamente alteridade. Trata-se de uma alteridade que não 

pode ser erradicada.  Transmitida no ensino de Jacques Lacan pela diferença entre o Outro, 

com maiúscula, o outro como imagem e o outro minúsculo, por convecção, objeto "a". 

Poderíamos equivaler essas alteridades ao título do nosso encontro: estrutura, fenômenos e 

corpo? Talvez. 

Não obstante, correríamos o risco de pensar uma correspondência imediata que 

tropeça a cada caso clínico de que tratamos. Cada tratamento goza de um ritmo próprio, o 

que confere ao modo como se concebe a estrutura um dinamismo, uma economia e uma 

tópica que não se adequa a padrões preestabelecidos. Não por acaso recordamos os pontos 

constitutivos da metapsicologia freudiana, elaborados em um primeiro momento a partir do 

tratamento da histeria. São preconceitos de época que impugnam a autenticidade das 

queixas na histeria, justamente por não corresponderem a nenhuma objetividade suposta. 

Ao reconhecer tais queixas como sintomas, Freud torna possível tratá-los (sob 

transferência) pela fala. O corpo fala e fala-se através do corpo. Eis a lição de Jaques Lacan 

em no colóquio de Roma. Essa descoberta no caso a caso pode e deve ser generalizada 

como ensinam os sonhos, as falas espirituosas, a psicopatologia da vida cotidiana e, por 

que não, os atos falhos. 

Encerro este prelúdio reiterando a descoberta freudiana transmitida pelo ensino de 

Jacques Lacan: a eficácia da fala no tratamento dos sintomas. Daqueles que apenas se 

manifestam no corpo ou os que se incorporam. Dar à fala o seu devido valor impede a 

equivalência sumária entre corpo e fenômenos e, consequentemente, viabiliza outro laço 

que não impõe ao eu a estrutura rígida de um diagnóstico e a autoridade do: "cale-se!". 

Restituir ao paciente a fala, o afeto ao eu/sujeito que padece de seus sintomas, parece-nos a 

senão única, ao menos uma via ética na direção clínica e política com direito de cidade. As 

consequências dessa decisão de escutar são a eficácia e seus limites, pois a finalidade da 

psicanálise não é a remissão dos sintomas, nem a redenção do sujeito. Eis a causa de nossa 

escola que se atualiza a cada encontro, como nas Jornadas entrelaçadas que acontecerão em 

Búzios, onde espero encontrar aqueles dispostos a escutar e fazer de outra maneira um laço 

social. Com vocês, a palavra. 
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Prelúdio 4 
 

O que se escreve no corpo 
 

Consuelo Pereira de Almeida 
 
  

A clínica psicanalítica é fundamentalmente uma clínica do corpo. Isto é algo que 

constatamos em todas as estruturas. É pela via do sintoma, mais precisamente, pela 

histeria, denominada por Freud como de conversão, que o corpo retorna do exílio, proposto 

por Descartes, perturbando suas funções e servindo de palco  para as mais variadas 

manifestações do inconsciente. 

Se o corpo na obra freudiana entra na dança pela decifração dos sintomas, Lacan 

parte de outro lugar.  De início, com a formulação do Estádio do espelho,  o corpo é 

construído como unidade a partir do olhar do Outro. Há, por parte da criança, uma 

antecipação imaginária da forma total de seu corpo. Depois, nos textos iniciais da década 

de cinquenta, ao convocar a comunidade analítica a um retorno aos princípios freudianos, 

Lacan coloca a ênfase principalmente na fala do sujeito. A partir daí, a linguagem vai se 

apresentando como uma via possível da abordagem psicanalítica do corpo, passando a ser 

nomeada de "um corpo sutil, mas um corpo"1. As relações da linguagem e do corpo vão 

sendo colocadas em evidência. Uma linguagem que, vinda do Outro, afeta o organismo, o 

desnaturaliza e o modifica, aponta aí uma determinação linguajeira do corpo. 

Mais adiante, em seu ensino, Lacan dá o estatuto de lugar ao corpo, e até de terceiro 

na relação com o gozo e com o saber. É um corpo que faz leito para o Outro através do 

significante2, a incorporação significante afeta o corpo do falasser, determinando seus 

modos de gozo. Na histeria isso fica bem claro no recorte que a linguagem faz no corpo do 

sujeito, criando uma anatomia particular. 

Toda uma articulação vai sendo construída em torno da linguagem e do gozo. Do 

próprio retorno de gozo ao corpo, isto vai sendo elaborado durante todo o seu ensino com o 

próprio conceito de inconsciente, que, a princípio, é estruturado como linguagem e, depois, 

passa a incluir o inconsciente real como o mistério do corpo falante. 

                                                           
1 J. Lacan. Função e campo da fala e da linguagem. In: Escritos. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1998.  p. 302. 
2 J. Lacan, "Da psicanálise em suas relações com a realidade", in Outros Escritos. Rio de Janeiro, J. Zahar, 
2001.  p. 357. 
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Definido por Lacan como "insubstancial", o sujeito do inconsciente é representado 

pelo significante para outro significante e, por ser pontual e evanescente, se apresenta 

através de suas formações. Ao mesmo tempo, é pelo corpo que o sujeito evanescente da 

cadeia se faz presente. Sujeito e corpo, portanto, são disjuntos. Enquanto representado por 

significantes, o sujeito está para-além da temporalidade de seu corpo, o que se confirma 

tanto antes do seu nascimento, quando já é falado, precedendo assim seu próprio corpo, 

como depois de sua morte, quando não se tem mais o corpo do vivente, mas resta um 

corpo, corpo de falasser.  A disjunção entre sujeito e corpo revela a distância entre o 

vivente e o corpo corpsificado, corpo que foi atravessado pelo significante, pelo corpo do 

simbólico.  É a linguagem que nos assegura essa antecipação do sujeito e sua continuidade 

na memória mesmo após sua morte. 

Em Radiofonia, Lacan propõe uma definição de corpo como "aquilo que pode 

portar a marca adequada para situá-lo numa sequência de significantes. A partir dessa 

marca, ele é suporte da relação, não eventual, mas necessária, pois subtrair-se dela 

continua a ser sustentá-la"3. O corpo então se apresenta como superfície de inscrição. 

Inscrição de uma marca, de um traço, que corpsifica o organismo e afeta o corpo em seu 

gozo. Podemos pensar nessa marca como efeito no corpo do que foi depositado de 

lalíngua. O sujeito então tem um corpo, ele não é sem corpo. Lacan vai insistir nisso e 

propõe que se o "homem tem um corpo, é pelo corpo que se o tem"44. Em outros termos, é 

pelo corpo que se pega alguém e, não enquanto sujeito. Esse "pegar", pode se dar tanto no 

sentido real do termo, como no sentido figurado. No sentido real é algo que constatamos 

no grande número de mulheres que são agredidas corporalmente, chegando até ao que é 

nomeado como feminicídio, ou nas inúmeras agressões que temos vivido. Especialmente 

aqui no Rio de Janeiro, as agressões visam principalmente àqueles que moram em 

comunidades e sofrem diariamente em seus corpos, pois ficam desprotegidos, com a 

política equivocada dos governantes. 

No sentido figurado do termo, no que possa representar para um sujeito ter um 

corpo, neste efeito corporal da incorporação do simbólico, podemos citar as inúmeras 

cirurgias plásticas que são feitas, mas que não dão conta da insatisfação da imagem 

corporal, ou os cuidados exagerados que são dados aos corpos esculpidos nas academias 

                                                           
3 J. Lacan, Radiofonia. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro, J. Zahar, 2003.  p. 407. 
4 J. Lacan, Joyce. O Sintoma. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003.  p. 565. 
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onde o sujeito, em ambos os casos, como se diz, fica "pegado" ao seu corpo. Ou será ao 

seu gozo? 

Os significantes, ao habitarem o corpo, vão alcançar o indivíduo, dono deste corpo 

que é feito para gozar, tornando o significante não mais signo da falta-a-ser do sujeito, mas 

do seu ser de gozo. Se, inicialmente, com a incorporação da linguagem, do significante, do 

simbólico, o gozo é subtraído do corpo, passando o corpo a ser um produto da linguagem,  

agora a linguagem passa a ter um papel ainda mais importante, no sentido de que "o 

significante é a causa de gozo"5, podendo atuar no corpo pulsional, nas zonas erógenas, nos 

próprios sintomas que se encarnam e se escrevem no corpo. 

  
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 J. Lacan. O Seminário, livro 20: mais ainda. Rio de Janeiro, J. Zahar, 1985. p. 36. 
 



 

 
XXI Jornadas de FCCL-Rio 

VII Jornadas do FCL-RJ 
I Jornadas FCL Região dos Lagos (FCLLAGOS) 

 

Prelúdio 5 
 

O corpo fala e como fala? 
 

 Nádia Martins 
  
 

Freud nos oferece uma visão uma visão tópica, dinâmica e econômica em sua teoria 

psicanalítica, falando de um aparelho de linguagem, de memória e desenvolve 

empiricamente seus conceitos comprovando-os nos corpos de suas pacientes histéricas. O 

corpo faz parte do processo analítico desde seus primórdios, quando Freud descobriu que 

outra realidade, além da consciência, o habitava: o inconsciente. 

Para Freud um acontecimento de corpo é um acontecimento traumático que instala 

o desequilíbrio face ao excesso de excitação. O corpo a que Freud se refere é o corpo 

pulsional, não é o corpo biológico, mas o corpo virtual (corpo-imagem), marcado pelo 

significante (corpo-fala) e habitado pela libido (corpo-gozo), que demanda um olhar 

distinto daquele da medicina. A noção de corpo torna-se assim, uma noção limite, um 

conceito de fronteira epistemológica entre a psicanálise, a biologia e a medicina. Freud em 

1895 considera o sintoma como uma máscara: "Essa pequena máscara que faz prever um 

sentido oculto". O sintoma histérico é então a máscara de um desejo inconsciente. O 

sintoma não é a doença e sim o modo do sujeito se expressar, trata-se de uma verdade que 

está por ser revelada. A questão começa a ser colocada na tríade do Inconsciente, sintoma e 

fantasia. Re/velar é esta a dupla face do sintoma que é mistério de fato. 

Lacan insistiu sobre o fato de o sintoma ser uma formação linguageira e decide 

chamar o sintoma de tudo aquilo que é analisável e diz: "Deixemos o sintoma no que é um 

acontecimento de corpo". Sem. 23 (1975-76). 

A problemática do eu e do corpo está presente na obra de Lacan desde os primeiros 

momentos de sua trajetória, oferecendo desdobramentos e articulando o Imaginário, o 

simbólico e o real. Lacan toma o sintoma como um acontecimento de corpo e pressupõe os 

efeitos de discurso que afetam o corpo e deixam marcas indeléveis. Verificamos que no 

Imaginário o corpo é o eu, ele tem forma, está no espaço, é constituído pela imagem 

especular através do espelho, dos ideais do Outro; no simbólico ele é tecido de linguagem, 

mortificado pelo significante escrevendo sua história e no real ele é o corpo que goza. O 

que faz o corpo falar é justamente essa característica – propriedade do homem o falasser – 
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quando o sujeito sintomatiza e não se reconhece no corpo e não se identifica ao sintoma. O 

sujeito em análise colocar sua queixa e transformá-la em questão, assumir a sua história e 

fazer acontecer o que deseja marcado pelas contingências da vida. 
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Prelúdio VI 
 

O Corpo num mundo imundo 
 

Ana Augusta Brito Jaques 
 

  
O Mal-estar na civilização é publicado por Freud em 1930, dez anos após a 

conceituação da pulsão de morte. Nele, Freud nos fala das três fontes de sofrimento 

humano: as relativas à impotência humana frente as forças da natureza; as derivadas da 

finitude do corpo, que adoece e morre; e as resultantes das relações humanas – essa a 

principal fonte de sofrimento, segundo o criador da psicanálise. 

Em 22 de março de 1938, a Gestapo bate à porta da Berggasse 19 e são atendidos 

por Martha, esposa de Freud. Anna, sua filha também estava em casa. Freud estava em seu 

aposento particular nos fundos da casa, deitado no seu famoso divã, lutando contra a 

ferocidade do câncer que lhe roubava as forças. Nesse dia os nazistas levaram Anna, por 

quem Freud tinha um amor indescritível. Historiadores narram que ele dizia que Anna era 

a sua Cordélia, a sua Antígona e de seu temor quanto ao que pudesse acontecer com sua 

filha. Angústia – o afeto que não engana nos ensina Lacan no Seminário 10. 

O fim da vida de Freud foi particularmente difícil pelo que ele vivia no próprio 

corpo e pelo que ele via e ouvia naqueles tempos de guerra. O ideal da raça pura e da 

solução final com o extermínio do povo judeu estava ligado às experimentações no corpo. 

Um corpo descartável, um objeto a serviço da crueldade elevada à máxima potência. A 

crueldade humana é uma das faces da pulsão de morte e podemos ler as elaborações 

teóricas de Freud acerca desse assunto desde 1900. 

Freud era um judeu doente de câncer num tempo de aniquilação de sua raça.  Foi 

nesse mundo imundo que sua vida foi encerrada, ainda que protegido no exílio londrino: 

envolto pelas fontes de mal-estar que tanto entendia, sentiu na pele, no corpo a angústia 

derivada da falta dos tempos de paz e de sua própria finitude. 
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Prelúdio VII 
 

A primazia da pulsão de morte na melancolia e seus efeitos no corpo 
 

Julie Travassos 
 

    
Se a característica universal das pulsões é restabelecer um estado anterior das 

coisas, se o primado da pulsão de morte rege o aparelho psíquico, qual seu efeito sobre o 

sujeito melancólico, mais especificamente sobre seu corpo, na medida em que ele é 

acapachado por esta força imperativa? 

O intenso movimento para a morte como um fenômeno presente na melancolia, 

como Freud (1917/1915) demonstra, caracteriza o melancólico como um sujeito tragado 

pelo empuxo à morte, cuja pujança se expressa no naufrágio do corpo, da vida. Um corpo 

que cai, um dos destinos da melancolia. A passagem ao ato, cujo paradigma é a tentativa 

de suicídio, apresenta-se no campo da neurose como uma precipitação do sujeito em 

virtude de uma colisão perturbadora que o atira para-além da cena fantasmática, enquanto 

na melancolia, ele ocupa o lugar análogo ao objeto aniquilado e se deixa decair. 

A problemática que circunda o funcionamento psíquico na melancolia jamais esteve 

ausente da atenção de Freud. Desde Rascunho E (1894) ressalta que os melancólicos são 

sujeitos que vivem em estado de anestesia e em Rascunho G (1895), ensina que não se 

trata de uma desordem do humor, mas a define como um estado permanente de luto em 

decorrência da "hemorragia interna" responsável pelo escoamento da libido. 

Diante da perda do objeto investido, ao invés de realocar a libido em outro objeto e 

seguir a sequência de deslocamentos, o melancólico acolhe-a em seu próprio Eu, o que 

produz uma identificação do sujeito com o objeto perdido. Assim, a queda do objeto pode 

arremessar o melancólico ao rasgo suicida, donde deixar o corpo cair é uma alternativa 

para aplacar a dor de existir. Ao passo que Eros soçobra, a morte faz império. À espera da 

própria morte, imbuído da insuportabilidade da vida, o melancólico recusa Eros e repudia a 

entrada na ciranda dos laços. 

Submetido à identificação ao objeto perdido, situa-se no campo da pulsão de morte, 

pois no pólo melancólico encontramos um sujeito petrificado na posição de abjeto. A 

queda do corpo nas tentativas de suicídio desse sujeito tenciona perfazer a ausência 

significante e o silêncio da pulsão de morte, que o confina no status de objeto de gozo do 
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Outro, conforme indica Lacan (1966). Diante desta suscetível conjuntura, compete ao 

psicanalista sustentar o vazio franqueado pelo psicótico, uma vez que os melancólicos 

evidenciam a profunda dor de existir camuflada na neurose, possibilitando então um 

deslocamento do gozo que se localiza em si mesmo para o gozo situado no Outro. 

 


