


PSICOSSOMÁnCA 
E PSICANÁLISE 

A psicossomática sempre existiu acom· 
panhando. como elemento refugado. o 
avanço do discurso médico. Abundante 
literatura lhe é dedicada mas. percor· 
rendo as principais obras sobre o assun
to, é forçoso admitir que, do ponto de 
vista freudiano. continua sendo um uni
verso ainda inexplorado. Os psicanalistas 
que se interessaram pelos fe nômenos 
psicossomáticos depois de Franz Alexan
der, que deles fez seu cavalo de batalha, 
observaram curas tao espetaculares 
quanto misteriosas. Os médicos os colo
cam fora dos limites de sua ação. O pró· 
prio termo psicossomática. cuja ortografia 
- com ou sem hífen - chegou a desper
tar o zelo de alguns, afasta a dificuldade 
mais geral criada pela colusao do corpo 
e do organismo. O termo elude essa rup
tura corpo/organismo para reconstituir um 
conjunto biológico onde, sob a aparéncia 
de uma concessão à alma e à partição 
psico-soma, se entretém, em definitivo, a 
economia de ·corpo·. 

Existe um sujeito psicossomático? Como 
situar o fenômeno psicossomático já que 
ele pode estar relacionado tanto com 
uma estrutura neurótica quanto com uma 
estrutura psicótica? Como nomeá-lo? A 
presente coletânea não tem a pretensão 
de dar a essas questões respostas deh· 
nitivas: ela abre um campo de investiga
ção com os tex1os de Rogar Wartel (Que 
esperam de nós os médicos?). Alain 
Merlet (Todo órgão determina deveres), 
Eric Laurent (Os nomes do sujeito) , 
Marie-Héléne Blancard (E~colher o sofri
mento .. para ter o amor), Françoise Jos
selin (A identificação na doença psicos · 
somática). Jean Guir (Fenômenos psicos· 
somáticos e função paterna). Franz Kat· 
tenbeck (A propósito da complacência 
somáttca). Patrick Valas (Honzontes da 

psicossomática) e Jacques-Aiai~ Miller 
(Algumas reflexões sobre o fenomeno 
psicossomático). 

Fazia-se necessária, no campo freudia
no a introdução ao estudo da psicosso
mática a partir dos recursos doutrinários 
encont rados no ensino de Jacques 
Lacan Um trabalho dessa natureza já 
está em andamento, como se comprovou 
pelo grande rumero de contribu i~es tra· 
zidas às primeiras Jornadas de Psteosso· 
mática. organizadas em janeiro de 1986 
sob os auspícios do Departamento de 
Psicanálise da Universidade de Paris 
VIII e uma doutrina, a par de uma expe
riên.cia clínica. do interesse de médicos e 
psicanalistas em sua prática cotidiana. 
vem sendo elaborada. Este livro, resul
tado das contribuições feitas a essas 
Jornadas anunciou. na França, a criação 
do GREPS (Grupo de Pesquisas Psicos
somáticas do Departamento de Psicanáli· 
se). 
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Apresentação 

A psicossomática sempre ex1snu, acompanhando, como 
elemento refugado, o avanço do discurso médico. Abundante 
literatura lhe é consagrada, mas, percorrendo as principais 
obras sobre o assumo, é forçoso reconhecer que, do ponto de 
vista freudiano, ela continua sendo um domínio ainda inex
plorado. "Falatório estéril", decide Lacan. estas redescobertas 
do corpo e do espírito, reatados para definir um campo de 
contornos imprecisos, mas já posto de lado pelos especialis
tas. 

Fazia-se necessária, no campo freudiano, a introdução · 
ao estudo da psicossomática a partir dos recursos doutrinários 
encontrados no ensino de Lacan. O trabalho está agora em 
andamento, como se comprova pelo grande número de 
contribuições trazidas às primeiras Jornadas de psicossomá
tica, organizadas em janeiro de 1986 sob os auspícios do 
Departamento de Psicanálise de Paris VIII. 

Ficou evidente que se estava elaborando ali uma 
doutrina, a par de uma experiência clínica, do interesse de 
médicos e psicanalistas em sua prática quotidiana. 

Seu ponto de partida: 
- Ainda não há materna no horizonte da psicossomáti

ca, porém, para designar essas lesOes corporais que todos 
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8 psicossomiitica e psicanálise 

concordam em salientar como fenômenos, pode-se guardar 
este algoritmo: FPS Selo, hieróglifo ou assinatura, o FPS 
como suposto enigma invoca uma resposta. 

-Ou então, toda indução significante em seu determi
nismo é excluída, o FPS não sendo relacionável senão a 
mecanismos biológicos e, do ponto de vista do DA (discurso 
anal ftico), nada temos a di zcr sobre isso-é para demonstrar. 

-Ou então, deste fenômeno é articulável um a estrutura 
linguagcira, explicando, no lugar do corpo onde se produz, 
um ciframcnto de sentido com a contagem de um gozo 
específico. Por af se ordenaria a série sintoma-gozo-sujeito
interpretação, como tantas outras questões propostas e não 
resolvidas. 

Agradecemos a todos, e já são numerosos, que manifes
taram seu interesse. Com esta publicação se anuncia a criação 
do Grupo de Pesquisas Psicossomáticas do Departamento de 
Psicanálise (GREPS). Esperamos que este grupo possa 
corresponder a sua expectativa. 

PATRICK VALAS 

Que esperam de nós os médicos? I 
ROGER W ARTE L 

Poucas palavras. sem pretensão, podendo eventualmente 
fechar- se com um "nada": os médicos nada esperariam de 
nós? Seria falso, porém bastante difícil de deslindar, nem que 
fosse tão somente para decidir a quem endereçar sua recla
mação ou sua expectativa. repartidas entre psiquiatra, psicó
logo ou psicanalista. 

Houve uma época de entusiasmo .:.__ os anos 60 - em 
que era moda, nos grandes serv iças hospital ares. reservar um 
lugar à psique. Mas o entusiasmo, aliás recíproco, arrefeceu 
um pouco. Esperava-se demais, sem dúvida, de uns e de 
outros; a recente recepção de um grande médico na Academia 
Francesa deu-lhe a oportunidade de insinuar que "os magos 
e os dogmáticos são adversários" onde convém - missão 
declarada da medicina- "corrigir e substituir". 

Permanece entre nós um vivo interesse pela medicina, 
pelo seu campo. Acrescentemos que o ensino que podemos 
oferecer, quando dirigido aos estudantes das primeiras séries, 
é muito solicitado; o principiante é posto num dilema, 
fascinado pelos progressos da ciência, enquanto rumina 
durante muito tempo um "não é bem isso o que eu esperava". 

9 
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10 psico.tsontática e p.riconálú e 

Não é de saída que esse principiante registra e aceita que 
"agora sabemos que a morte é qufmica", como a Academia 
ouviu. 

É uma tolice certamente nos imaginarem numa campa
nha de subversão do campo médico. Empecilho, mas também 
sermão sobre a renovação de humanismo, a "relação", 
contradança imaginária entre ··compreender". "compreen
der-se", "colocar-se no lugar de .... ", etc. 

Haverá um lugar correto para o analista? Por certo, ele 
o encontrou pelo instrumento da palavra e de sua moda: 
psicossomática. De psicossomática, nem tanto; mas para ele 
como parao psiquiatra, é uma outra clínica, agora introduzida, 
pois não existia no programa de ensino, e muito menos nos 
estágios: introduzida a instalada agora. se souber se manter 
numa prudente reserva. A medicina desses anos sessenta 
estava quase cega quanto à histeria. Ora, a conversão está em 
toda pane; não obstante , a "complacência somática" impõe 
primeiro algo somático. O delfrio também desconcerta o 
mundo da medicina: hipocondríaco certamente, conduzido 
obrigatoriameme ao médico, pois o corpo, desfeito lá mesmo 
onde o significante é desfeilo, obriga ao exame in situ. E 
depois ainda há esses "funcionais", coarte estranha cujos 
títulos de nobre vêm do tratado de Dejerine- 1913-: esses 
"pequenos funcionais", esses queixosos, esses querelames. 
Será necessário algum tempo para valer a difusão Balint: o 
apoio que ela recebe na imprensa e nas emissões preferidas 
lhe pennitirá instilar que por ser "funcional" talvez não seja 
sem função. 

A Ft EM UMA REDUÇÃO ÚLTIMA DO REAL 

Mas, e a psicossomática? Ela aparece quando o caso é rebelde 
à etiologia, quando não há razão para a lesão - ou então 
quando sua eclosao parece consecutiva ao evento, à biografia, 
como se diz. A brutalidade do ataque marca época, comple
ta-se com outro tenno. fator hipotético: violência sofrida, luto 
ou encontro. A própria cura, se acontece, a evaporação da 

q~ esptram tk w os médicos? 11 

lesão desconcertam. Então se desenharia uma significação? 
- daí o convite a uma construção de suplência à etiologia: 
mostre-nos as forças secretas, as balizas - alguém tem 
respostas. ponto por ponto? Evidentemente, é o embaraço, 
costas desprotegidas. A consulta se enquísta, e então é redizer 
durante dez anos plano de ação, rcduplicação projetiva. e os 
efeitos de escorização da separação. e até o conforto na 
doença usque ad morrem. 

O próprio termo psicossomática, cuja ortografia chegou 
a despertar o zelo de alguns - com ou sem hífen -. afasta 
a dificuldade mais geral criada pela colusão do corpo e do 
organismo. O termo elude essa ruptura corpo/organismo para 
reconstituir um conjunto biológico onde, sob a aparência de 
uma concessão à alma e à partição psico-soma, se entretém, 
em defmitivo, a economia de ·•oorpo". Esse traço-de-união 
entre psique e soma, é possível ver sua ação nesse interesse, 
quase apaixonado por essa ligação microscópica que é a 
sinapse? Aí, tenta-se captar os erros cometidos pelos trans
missores, assinalando tanto as más indicações enviadas pela 
alma, como as respostas más do tecido, e vice-versa. 

No temos ainda que a anorexia mental - contrariamente 
à nossa posição - pôde fornecer modelo ilustrativo de 
"psico-somáúca": a revolta, o mal querer acabam alterando os 
centros e as glândulas endócrinas, a ponto de não ser mais 
possível o retomo a um bem-querer, por não mais achar seu 

· caminho. A dobra ruim está bem marcada, não dá mais para 
alisar, mesmo passando a ferro. 

É bom lembrar que a anorcxi a já foi considerada doença 
escandalosa, pois é um escândalo o sujeito virar-se contra si 
mesmo. De certo modo, o escândalo se atenua com a extensão 
tomada pelas doenças auto-imunes. essas em que o organis
mo, e não mais o sujeito, poderia ser seu próprio inimigo, 
parasita de si mesmo. Descoberta e posição espantosamente 
antigas - 1908 - . pois nessa data Noel Fiessinger já lhes 
enunciava o princfpio: "o doente não defende mais seu fígado: 
defende-se do seu fígado". E era uma descoberta fantástica; 
como tal, seu princípio foi preservado, para que fossem 
submetidos a ele todos os fenômenos em prova experimental. 

Demonstração imunológica, circuito estímulo-resposta. 
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teoria traumática com etapas desconhecidas são uns quantos 
sistemas sustentados sobre a firme esperança de uma última 
redução do real. A construção psicológica que parte dos 
estados de alma e das emoções para chegar aos tecidos por 
uma série de mensagens era da mesma natureza. 

Não nos espantamos por ter falhado essa construção, 
entretanto convém perceber bem que nós terlamos sido 
esperados nesse lugar. 

ENTRE DOIS PAIS 

Fiquemos pois neste hospital alguns momentos- evidente
mente a experiência aí não é a da cura. Encontramos então, 
bem recentemente, um doente da dennatologia. Ele, como 
outros. não nos pediu nada: eles nem mesmo sabem da 
possibilidade de toparem af com um psicanalista. Fomos nós 
portanto que iniciamos e mantemos a conversa. com a idéia 
de que um dia talvez essa conversa possa resUltar não em 
efeitos miraculosos e instantâneos, mas na preparação de um 
trabalho, onde a "doença" terá sido para o sujeito a ocasião, 
o argumento, uma espécie de despertar, se o desejo do Outro 
desperta. 

Alguns fragmentos, então. Este doente está na presença 
de um psi, e em conseqüência lhe transmite tudo que deveria 
interessar· a um psi: tristeza, fatalidade, tudo que lhe desaba 
em cima. E mais, o que ele denomina suas "falhas". Em 
contrapartida, nada sobre a lesão cutânea cuja feiúra ele 
reservou ao dermatologista, o qual, por seu lado, só obteve 
informações a respeito da pele e das pomadas ineficazes. Ele 
dá a cada qual o que depende de seu titulo e aceita o rótulo 
que ele supõe ao outro. 

Mas, então, "suas falhas", esse significante do qual ele 
é o proprietário, o que há com elas? Um a maneira acovardada 
de reclamar o que lhe é devido, uma série de promoções-re
trocessos, dissabores. E uma coisa ainda, que ele cala. Como 
muitos desses pacientes, ele desenvolve seqüências. enredos 
bem enquadrados: ele se faz narrador, novelista, fotógrafo, 
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cineasta, mas a montagem não conhece o esbatido gradual. 
Sua formalização é um enquadramento que se detém sobre 
esse curto espetáculo, onde ele, como dcsafetado, se mostra 
no centro mesmo do quaüro como privado da palavra, 
fulminado, aterrado, acenado como um alvo. Assim, eJe nos 
diz, no cemitério- seis anos- é o enterro de sua avó. Ele 
vai, quer abraçar o avô; este se afasta. c chora. O menino não 
entendeu nada, como também não entende por que na escola 
o perseguem com um apelido, "o Alemão". Mas nosso 
paciente tem uma ferida esburacada, horrível, da planta do pé. 
Nesse ponto, um ponto de junção: há vinte anos. um corte 
numa concha, negligência nos cuidados ... ele "gostava tanto 
do mar": Em momento nenhum, as lembranças, vívidas e 
certeiras, surpreendem os pacientes. Nenhuma qualidade de 
espanto, é assim mesmo. Emão aparece sua sentença, em eco: 
"Todo mundo me diz que isso é nervoso". Sujeito apagado, 
arrumado no porão sob um significante brutal, único, signifi
cante reto_!llado num di agnóstico lapidar, e pinçado com uma 
sanção: "E nervoso". 

Deve-se distinguir órgãos que falam, c órgãos discretos? 
Rim. fígado, sangue não falam. Em compensação, se cabe a 
expressão, falam pele, tubo digestivo, brônquios. Pois bem, 
nosso paciente entrou na doença por uma crise de angústia, 
único instante onde "angústia" pode parecer adequado. Ele 
tem trinta anos: uma dispnéia aguda, juntamente com sensa
ção de inchamento no pescoço-conjunção curiosa onde por 
um lado se vê a imagem de seu verdadeiro pai, morrendo com 
câncer "dos gânglios do pescoço'' e por outro lado seu pai 
legal contando, pois é um contador, como os russos em 1945 
o haviam salvo da gravíssima pneumonia. Está af, diz ele, 
entre esses dois pais, a "falha". Como ele percebeu? Quando 
estava em tratamento de sua doença respiratória. ele lia. É 
leitor assíduo, mas sempre mergulhado na história da guerra. 
De repente, diante de uma data, "ele compreende". Em 
verdade, ele já pressentira alguma coisa. mas, na minúcia -
5 de junho de 1945- da data de seu nascimento, revelou-se 
impossível a paternidade oficial, eis que, na época, o marido 
de sua mãe estava na Rússia. 

Isso tem para ele efeito de iluminação. Ele vem de um 
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outro, portanto, está no livro. Daí o insulto, "o Alemão", 
mexerico de vilarejo, maldosa alusão ao fato de sua mãe lavar 
a louça da cantjna da Kommandantur. Daí também a cena no 
cemitério diante do avô matemo. 

Nessa data, lida no livro, esclarecendo retroativamente 
eventos de sua história, a doença acabou. Acabou a falta de 
fôlego, mas instalam-se, para durar, a tristeza e as lamúrias. 
E logo, a pele entra no revezamento. Mas por que essa lesão? 
por que esse lugar, a planta do pé, onde a angústia some, tanto 
que ele se acomoda a uma ferida terebrante? 

Ficamos admirados diante dessa negligência, dessa 
indiferença e dessa distância - mas também desse impudor 
de se exibir af, a nossos olhos, necrosada. Ou, quando muito, 
urna ponta de ironia que toma essa incisão por pretexto. Corno 
pode ser destacado de seu corpo, para se restabelecer um 
organismo trivial? Lá, onde se esperava um corpo, que goze 
ou dê ilusão, tem-se uma lesão sem palavra. Não é portanto 
senão uma "consulta". 

QUASE UM PONTO DE RUPTURA 

Algumas dificuldades, alguns mal-entendidos e, mais ainda, 
algumas necessidades, 'OU nossa presença na medicina, nos 
constrangem a modificar o próprio título dessas observações: 
não mais "Que nos pedem os médicos?", porém, mais 
precisamente, "De onde podem eles nos pedir?" 

· Os médicos estão numa posição firme, indispensável à 
sua eficiência, coerente numa medicina coerente, implicando 
que todo efeito de surpresa deve ser eliminado pelo método 
comparativo. Eles miram um ponto no horizonte onde "cada 
caso" se toma "todos os casos". Um processo, um trajeto sem 
surpresa, com prognóstico também sem surpresa, eis urna 
espécie de programa, em que curas surpreendentes, e fracas
sos impensáveis, serão computados numa avaliação. A sur
presa, então, coagula-se na percentagem, e uma monografia 
jamais terá o peso de certeza de uma soma. 

Indiscutivelmente, há "fenômenos" e "fatores" pouco 
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explícitos: a dor, as preocupações, a inquietação; certamente 
convirá levá-los em conta. Mas, se valem como "fatores", 
deveriam entrar na coleção de fatores conforme o modelo 
estabelecido e "compreensível" da irrupçao, da efração. Os 
esquemas de explicações continuam idênticos, aparentados 
ao estresse. Em suma, novo na aparência, mas antigo na sua 
apreensão. 

Ao introduzir, digamos, uma outra fonna de pensamen
to num dispositivo que tem sua pertinência, tropeça-se sem 
discussão e espera-se de nós que tornemos a mesma curvatura. 
Portanto, mais que um mal-entend~do, quase um ponto de 
ruptura; e cabe-nos o encargo de fazer que não seja urna ponte 
derrubada. 

A particularidade do drama pessoal do paciente, o seu 
patético, invocador de empatia ou de simpatia, se faz traço de 
caráter, particularidade recolhida na coleção de sinais, para 
participar ao diagnóstico que, corno diagnóstico, sutura. 

Marquemos ainda algumas dificuldades. Urna vem de 
uma tradição conservada a justo título, enunciada num 
afo rismo de Ren~ Leriche: é preciso desumanizar a medicina. 
Dito que pennite um contra-senso. Realmente, era preciso 
ouvi-lo desse excepcional cirurgião, no sentido de que a mão, 
para não tremer, deve esquecer que ela está recortando um ser 
humano. Daí, opinião certamente contestável, a amplidão 
tornada pelas ciências fundamentais, e mais precisamente 
pela disciplina histórica da dissecção humana corno liturgia 
iniciática, mais do que absoluta necessidade de saber. O 
procedimento é de cadaverização, profilático, separando-se o 
médico de sua mão. Por isso esse procedimento em medicina 
é uma alavanca cujo ponto fixo, como queria Arquimedes 
reclamando-o para poder levantar a Terra, era ontem a lesão, 
hoje o metabólito. 

Não podemos deixar os médicos - e nessa condição 
aqui estamos em gnmdc número - onde eles nos esperam, 
isto é, no lugar onde eles não sabem nem o que esperam, nem 
que nos esperam aí. Lá, onde não possuímos material de 
respost~. endossemos essa fraqueza irredutível da não-res
posta. E urna posição de ética. 
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ALAIN MERLET 

O título acima é extraído de uma citação de Lacan, no capftulo 
VIII do Livro 11 do Seminário: "Tudo que está no organismo 
como órgão se apresenta sempre com uma grand!e multiplici
dade de funções. (. .. )Essas funções do olho não esgotam o 
caráter do órgão no que ele surge sobre o divã, e que determina 
aquilo que todo órgão determina - deveres".* 

Esta fórmula assim colocada como epfgrafe situa de 
imediato a abordagem da psicossomática numa perspectiva 
nova. Não é mais questão de considerar a psicossomática 
como uma doença, mas como um modo de responder que 
derroga à ética que o dispositivo analítico em princípio deve 
lembrar àquele que fala sobre um divã. 

Pode-se aproximar esta fórmula de Lacan daquela de 
Freud a propósito do conceito de pulsão considerado como 
"uma medida da exigência de trabalho imposta ao psíquico 
em conseqüência de sua ligação ao corporal". 

' J. Lacan, O Semm~rio, Livro 11 , Os qlllltro conceitos f undLJrMfiiOis da 
psicanálist. Jorge Zah~r. pp. 99 e 100. ~.T.) 

17 



Todo órgão determina deveres 11 

ALAIN MERLET 

O título acima é extraído de uma citação de Lacan, no capftulo 
VIII do Livro 11 do Seminário: "Tudo que está no organismo 
como órgão se apresenta sempre com uma grand!e multiplici
dade de funções. (. .. )Essas funções do olho não esgotam o 
caráter do órgão no que ele surge sobre o divã, e que determina 
aquilo que todo órgão determina - deveres".* 

Esta fórmula assim colocada como epfgrafe situa de 
imediato a abordagem da psicossomática numa perspectiva 
nova. Não é mais questão de considerar a psicossomática 
como uma doença, mas como um modo de responder que 
derroga à ética que o dispositivo analítico em princípio deve 
lembrar àquele que fala sobre um divã. 

Pode-se aproximar esta fórmula de Lacan daquela de 
Freud a propósito do conceito de pulsão considerado como 
"uma medida da exigência de trabalho imposta ao psíquico 
em conseqüência de sua ligação ao corporal". 

' J. Lacan, O Semm~rio, Livro 11 , Os qlllltro conceitos f undLJrMfiiOis da 
psicanálist. Jorge Zah~r. pp. 99 e 100. ~.T.) 

17 



18 psicossomática e psicatlálise 

No Livro 1 I Lacan insiste sobre a exigência da pulsão, 
que não emana em nada do primordial ou do orgânico. do qual 
ela constituiria uma fixação. 

Na Metapsicologia Frcud fala dos mecanismos da 
pulsão como uma defesa contra a própria pulsão. 

Lacan. no que repõe o órgão. c ponanto o organismo, 
no divã, não considera que ele fale. ou que haja um qualquer 
"isso fala", à manei ra de Grot:ldeck, mas, antes, que o 
organismo fica doente da linguagem c sofre, pelo fato da 
quadriculação significante, um desperdfcio de gow em 
vinude de a atividade pulsional limitar o gozo aos órgãos 
enquanto zonas erógenas. 

Afetado pela linguagem, o corpo, subtraído ao organis
mo, sofre uma dupla perda por se veriricar scxuado c mona! . 
O órgão do corpo assim clivado do organismo pela atividade 
pulsional fica subvertido pelo enxerto de um outro órgão 
incorpóreo. a libido, cujos representantes não são outros 
senão os objetos em torno dos quais a pulsão roda. Constitui
se, portanto. um objeto impossível, que irá causar a divisão 
do sujeito. 

A pane perdida. isto é, o órgão dele separado, mas a ele 
pcn.encente, e a questão é que ele se complete, não cessará de 
ser reivindicada pelo sujeito. 

As vias dessa reivindicação são as da demanda c do 
desejo. 

Esse gozo. resultado da clivagem organismo/corpo, 
constitui um ponto de impossfvel fora-do-corpo para o sujeito 
do significante que seria feliz sem isso. 

Por essa maneira de conceber o corpo não como um 
dado mas como uma construção no loqOente, • Lacan propõe 

• uma solução elegante para o dualismo corpo/psiqu~. e abre 
uma perspectiva diferente para abordar a psicossomática. 

De fato, a psicossomática, enquanto constitui nlk> um 
revesti mento do soma pelo psíqui-co, mas um dos avatares da 

• Parlitre, no original. (N.T.) 
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constituição do corpo. um destino da a-natomia no sentido 
etimológico. diz respeito ao campo da psicanálise. 

"É pela realização do gozo específico que ele tem em 
sua fixação que se deve sempre abordar o psicossomático", 
diz Lacan em sua conferência de Genebra, em 1975; E ele 
explica essa fixação do gozo pela interferência de uma 
necessidade sobre o desejo. isto é, de uma espécie de 
c uno-circuito corpo-organismo no ponto de não-di vagem. 
que explicaria essa fixação de gozo à qual se deixa levar o 
psicossomático para o qual. portanto, todo órgão nem sempre 
determina deveres. 

Do ponto de vista clínico, Lacan distingue as reações 
psicossomáticas, os fenômenos psicossomáticos e o psicos
somático. Qualquer pessoa, em qualquer ocasião, pode ser 
afetada por um fenômeno que se denominará psicossomático 
porque acarreta uma qualquer lesão orgânica, e sua etiologia 
escapa ao saber médico. 

Pode existi r uma reação psicossomática como modo de 
responder a uma situação definida que exija um trabalho de 
simbolização, por exemplo, luto ou separação. 

Por oulro lado, certos indivíduos não têm outra maneira 
de viver senão aprc~ntando um modo de resposta permanen
te ou surtos de tipo psicossomático. 

Do ponto de vista metodológico, é muito diferente 
abordar um sujei lo no hospital, de tentar avaliar a eclosão de 
uma resposta psicossomática no curso de um tratamento 
psicanaHtico. 

O PSICOSSOMÁTICO r\ O HOSPITAL 

É sobretudo no hospital que se encontra "o psicossomático", 
não tanto por apresentar uma doença reputada psicossomáti
ca, quanto pelo fato de nele poder manifestar-se uma certa 
maneira de falar que comprova essa gelificaçãodo siWlifican
te a que Lacan se refere. 

Eis uma amostra sucinta do dircurso proferido por três 
pacientes: um é portador de descolamento da retina, com 
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reincidência inexplicável pelos médicos, o segundo está 
acometido de psorfase, o terceiro tem úlcera gástrica. 

Todos falam espontaneamente de si mesmos na terceira 
pessoa, empregando de forma anônima ou·impcssoal"se" ou 
"isso". 

Diz o primeiro, ao falar de seu primeiro deslocamento: 
"Havia clames, via -se mui lO mal."" A divisa de minha famflia 
é: deve-se largar tudo, cu sirvo de elo por ser como um 
camaleão, sempre sonhei ser ator." (Notar o tema do mime
tismo, freqüente no psicossomático.) 

O segundo declara: "Fica-se às vezes tão vazio como 
estômago em jejum, para poder falar." "Sempre tive vontade 
de trocar de pele, não se consegue provocar rachadura senão 
trocando de língua, minha psoríase é uma língua mona." 

E as primeiras palavras do terceiro são as seguintes: '"Por 
dentro isso fica inquieto, fica mexendo junto ao estômago, 
isso se comunica até o nfvel da minha fala que fica entrecor
tada." Aqui o órgão parece dotado de vida autônoma e 
funciona como que destacado do sujeito. 

O emprego desses fraseados impessoais não é o bastante 
para traçar o perfil do psicossomático, que apresenta outras 
características, como o mimetismo, porém esse tipo de 
enunciado denota uma espécie de enviscamento do sujeito, 
preso num gozo anônimo. Ele parece estar fixado a um 
estatuto de "não-pessoa", como indica Emile Benveniste: "Há 
enunciados de discursos que, a despeito de sua natureza 
individual, escapam à condição das pessoas, isto é, remetem 
não a elas mesmas mas a uma situação objetiva." 

Na mesma ordem de idéias, verilica-se nesses sujeitos 
uma confusão emrc sentido próprio c figurado, uma espécie 
de deslizamento metafórico-realista. Por exemplo, no sujeito 
atingido com deslocamento de retina: "Meu pai batia em 
minha innã, eu que sempre vira meu pai imparcial, procurei 
remendar, entendo de carpetes, pois trabalhei em sua coloca
ção." 

Todos esses exemplos, em que o sujeito parece ausente 
da enunciação e em que predominam fraseados impessoais, 
são testemunhos dessa falta de intervalo significante de que 
fala Lacan no Seminário XI (com o corolário do curto-circuito 
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da necessidade sobre o desejo). O psicossomático, ficando 
por assim dizer de sanduíche entre seu organismo e seu corpo, 
parece mais que qualquer outro embaraçado por seus órgãos. 

Estas indicações aproximativas não são suficientes, 
concordo, para caracterizar o psicossomático. Talvez eu 
contribua com mais elementos, relatando sobre o tratamento 
de uma analisanda na qual se manifestou um fenômeno 
psicossomático, em seguida a uma interpretação. Este caso 
parece-me o mais adequado para ilustrar o útulo de minha 
exposição. 

UM GOZO QUE CUSTA CARO 

Justine, trinta e cinco anos, durante quatro anos de análise 
sempre compareceu obedientemente às sessões, porém sua 
análise não mostrava progressos, ela não cessava de repetir 
como um leitmotiv: "Estou flutuando, não tenho corpo, só 
tenho um organismo, sou apenas um monte de carne." 

Um dia, depois de ter interrompido apressadamente a 
sessão, observei-lhe: "Querendo ser só um monte de carne 
[chair], isto pode lhe custar caro [cher]." 

No dia seguinte, a paciente me comunica a descoberta 
de um nódulo suspeito no seio, exigindo ponamo observação 
cuidadosa. Daí ela conclui que lhe será preciso ocupar-se de 
seu corpo; no fundo, é para ela uma maneira de encorpar. 

Por brutal que tenha sido minha interpretação, não creio 
que numa noite ela possa ter consti tu f do tamanha proliferação 
celular. Justine estará cena dizendo que encorpou? Não seria 
antes seu organismo que se rebelou, à sua custa? 

Quando muito se poderia dizer que o que ela chamava 
de monte de carne tomou fonna, e que a eclosão desse 
fenômeno psicossomático precipitou-a na necessidade de ter 
de reconhecer sua posição como sintomática. 

Terei eu, à maneira de Kris, precipitado esta analisanda 
numa espécie de actíng out, ou melhor, acting in, como disse 
Jean Guir quando das Jornadas da Escola? 
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De fato, a ressonância dessa interpretação e o contexto 
na qual se inscreve me convidam antes a pensar que a 
ambigilidade agiu. 

Pouco tempo depois, Justine conta um sonho que me 
parece comprovar o efeito da interpretação. Ei-lo aqui, tal 
como anotei: 

"Mais uma vez. estou numa cidade estrangeira, mas 
devo, para ser aceita pelas pessoas dessa cidade, e sem saber 
por quê, denunciar um jovem que poderia ser eu, o chefe da 
cióade aproxima-se então do jovem e o vampiriza, assisto à 
cena imóvel e horrorizada, o que reparo mais é o rosto 
vennelho e congestionado do chefe." 

Reconheceram decerto neste sonho a estrutura do 
fantasma: batem numa criança. 

Está aqui, pois, nessa analisanda que gostava de repetir: 
"se me sacrifico é porque não tenho o direito de viver". a 
confissão de uma posição fantasmátic~. descamada, portanto, 
mascustando-lhecaro nacarne.Ficafiguradaestaencenação: 
uma criança é sacrificada ao gozo de um vampiro, isto é, ao 
gozo insaciável do Outro. 

Em todo caso, Justine interrogou-se sobre o caráter 
fascinante desta cena. Pode-se talvez ler nesse tipo de gozo 
um certo modo de custa-carne, resultado de um efeito de 
batimento entre a holófrase St - S2 e sua dissolução. 

Revela-se nesse fenômeno psicossomático, observado 
pelo óculo do fantasma, um gozo em curto-circuito em relação 
ao gozo fático ao qual Justine sempre recusou a mínima parte. 

"Tudo é falso. o sexual não é senão um modo de 
funcionamento'', ela repete. Nunca teve ligação com um 
homem. Sem perceber, ela dá razão a seu pai para quem tudo 
é apenas biológico. 

A questão é saber, se não se aceita o acaso, por que esta 
analisanda apresentou tumor do seio e não um sintoma 
neurótico? Porque uma tal resposta se inscreveu em sua carne 
como uma espécie de assinatura? 

Para tentar elucidar este enigma, preciso voltar ao 
contexto, isto é, à própria análise que. lembremos, já tinha 
quatro anos de duração. 

.ux/o órgão detumina deveres 23 

Ao lado de traços parti cu lares que dependem, porém, de 
uma estrutura neurótica, pareceu-me possível sublinhar al
guns elementos desse tratamento, mais ap_ropriados . para 
designar ou explicar um modo de resposta pstcossomáuc.a. 

Nessa analisanda pare-ce-me haver uma relação paro cu
lar ao significante que não pode ou não deve de modo algum 
exercer uma função de aparência enganadora. Segundo suas 
opiniões, tudo em sua família é falso. Só a Bíblia é verdadeira, 
e é vedado interpretá-la. Portanto haveria um texto que, só por 

·sua presença. bastaria para estabelecer a lei. 
. Um sonho ilustra bem sua posição: enquanto fala, ela 

escreve no quadro-negro equações químicas, mas ninguém a 
escuta. Ela comenta seu sonho declarando que faltam palavras 
às palavras. e que elas não podem tomar valor simbólico como 
as equações químicas. 

Em outro sonho, ao lado de inscrições ilegíveis feitas 
com números e letras, ela não pode, por não ter um código, 
diz ela, senão emitir sons inaniculados. "Não posso falar", 
acrescenta, ''porque o organismo, isso não fala mas funciona." 

Enfim, em outro sonho, seu pai examina tecidos de um 
rapaz, que poderia ser ela, aparecem letras numa tela, assim 
como números indicando a fórmula Lissular. Ele opõe este 
sonho preciso a sonhos repetitivos inquietantes para ela, em 
que corpos informes não cessam de se transformar . .'.'Pondo à 
parte o biológico, todo o resto fica em suspenso é a sua 
conclusão. 

INDO PARA O liTRO MODO DE RFSPOSTA 

Portanto, tudo se passa como se nesta paciente o organismo 
não tivesse conseguido, em certos pontos, se metamorfosear 
em corpo, como deveria tê-lo feito a indução significante. 

É impossibilidade ou defesa? · 
O fenômeno psicossomático parece apresentar um 

modo de resposta não simbólica, de tipo response em 
oposição a answer (oposiçAo desenvolvida por J.-A. ~iller 
no seu curso em 1982). O Outro não parece poder functonar 
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aí como lugar, mas antes como sentença e inscrição; e a 
afetação orgânica parece aí funcionar como sinete de identi
dade no seio de um organismo informe. 

Assim se efetuaria uma resposta a-simbólica, uma 
espécie de terceira cadeia constituída pela doença, a primeira 
sendo a cadeia biológica, a segunda sendo aquela, deficiente, 
da metáfora paterna. 

Ultimamente, Justine fala de coisa diferente daquele 
monte de carne ou daquele organismo, que era sua preocupa
ção constante. Agora ela costuma evocar essa parte secreta, 
como que destacada dela mesma, que a incita a olhar e a 
escutar. 

Um dos desafios da análise é conduzir Justinc a 
encontrar um modo de resposta diferente do psicossomático. 

Os nomes do sujeito 111 
ÉRJC LAURENT 

O ENCONTRO 

É o caso de um sujeito que, atonnentado por várias obsessões, 
veio procurar-me. No decurso de sua análise, nos dois 
primeiros anos, acontecia-lhe ausentar-se. Procurava justifi
car-se alegando uma doença que o acometia periodicamente. 
Esta o levava a consultar regularmente os serviços hospitala
res mais qualificados para seu tratamento. Em inglês, o nome 
dessa doença. assinalada em algumas emias da bacia medite
rrânea, éfamilial mediterraneanfever, FMF. Essa febre, ao 
que se sabe, é uma inflamação das serosas que ressurge a 
intervalos regulares, daf o seu nome francês - que não chega 
a ser nome - de doença periódica. Nos pafses da bacia 
mediterrânea, cujo sistema de saúde é suficientemente sério 
para estabelecer estatísticas e dedicar atenção ao problema, a 
FMF é entidade reconhecida, catalogada, submetida a cons
tantes verificações: sabe-se que atinge mais homens (70%) 
do que mulheres (30%); que é hereditária- sua freqüência 
aumenta com a taxa de consangüinidade. Não existe nenhwna 
etiologia aceita para explicá-la. Esses problemas inflamató
rios estão ligados à angústia, ao estresse. como dizem os 
médicos. e o aumento de sua freqüência nos períodos de 
estresse permitiu formular a hipótese psicossomática acerca 
dessa doença, malgrado seu caráter hereditário, aliás, estabe
lecido na falta de outro. 

25 
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Este sujeito consultou-se durante os dois primeiros anos 
de seu tratamento, continuando assim uma prática habirual 
desde a adolescência, que era essencial para ele. Fora 
abandonad? pelo pai quando tinha dois anos c meio. O pai, 
antes de de1xar o lar para mergulhamo alcoolismo e tomar-se 
um traste- é esse, pelo menos, o mito familiar-, praticara 
contra a mãe alguns atos que podem ser considerados 
tentativas de assassinato. Por exemplo, costumava enrolar-lhe 
no pescoço um tubo c~áslico c, quando ela acordava de manhã. 
aterrorizada, dizia: "E uma farsa." 

. Este suJeito t~nha certeza absoluta de ser filho desse pai, 
pOis lhe hav1am d1L0 que a doença se transmitia antes pelos 
homens. c dado seu caráter étnico era de fato a marca de sua 
filiação. 

Ele falou-me muito sobre isso durante pouco mais de 
dois anos. E fazia sobre a doença o seguinte discurso: ela o 
impedia ~c viajar, incomodava-o nos projetos e realizações, 
além de dJficultar seu comparecimento às sessões. No fim de 
certo temp~ reparei que ele não falava mais na doença. Em 
compensaçao, e~ seu lugar eclodiram crises de angústia. E 
sobre estas manunha o mesmo discurso, antes atribuído à 
doença: em primei ro lugar, as crises sobrevinham como 
surtos, surpreendentes, não havendo correlação com uma 
situação propriamente angustiante; em segundo, elas o inco
modavam na realização de seus projetos - vez por outra 
podi~ fazê-lo faltar a uma sessão ou, então, obrigá-lo ~ 
considerável esforço para chegar ao divã do psicanalista. Em 
seu discurso, a substituição era portanto flagrante entre os 
acessos da FMF e os acessos de angústia. 

UMA HIPÓTESE 

Como se realizou a substituição, qual foi o modo de transfor
mação? Ela surgiu num momento preciso da análise, cuja 
configuração damos a seguir. Para começar, na análise do 
romance familiar, ele se fizera filho de um tio por afinidade, 
de q~e da v a testemunho toda sua vida, em particular sua busca 
médica - esse homem era um emérito médico. 

os nomes do sujeito 27 

Ele fez esta descoberta por ocasião da com uni cação, não 
da morte desse homem, mas do fato de que sua tia estava à 
morte. Ao aproximar-se esse evento, a dificuldade na qual ele 
se encontrava levou-o a considerar, desenvolver, e depois a 
reduzir o romance familiar. Eis o que se passa com a 
invocação do Nome-do-pai do lado da cadeia significante. 

Em segundo lugar, o pai na análise. Naquele mesmo 
momento ele se debatia na maior aflição, inquieto por uma 
particularidade do objeto amoroso por ele escolhido. De fato, 
obedecia a este fantasma. "não se pode abandonar uma 
mulher". Porém aconteceu que a sua eleita, que era como ele 
desejava, uma enfermeira capacitada a tomar conta dele, 
precisou atender pacientes afetados com Aids. Um dia ela 
chegou em casa em pânico, suas mãos tinham manipulado o 
sangue de um aidético - só se soube disso depois. A partir 
deste momento, o sujeito evidentemente pensara: "Não posso 

. abandoná-la, seria a pior coisa a fazer, pois talvez ela esteja 
com Aids. Mas também não posso ficar, pois a qualquer 
momento, ela pode transmitir-me a doença." As pressões 
tomam-se terríveis diante de um mestre absoluto, a Aids 
fazendo indiscuúvel figura, em nossos dias, de doença da qual 
não há saída, o que leva ao esquecimento de que há 
muitíssimas outras na mesma situação. 

Transformação, pois, de uma queixa somática em 
angústia, num momento em que, diante da invocação à 
significação paterna, ele responde com uma variante nova do: 
não se pode abandonar uma mulher ... que vai morrer. 

V amos agora à minha hipótese. Ela pane da conexão, 
neste sujeito, entre a doença como tal, o romance familiar, e 
o nome próprio. Para estabelecer esta hipótese, vali-me do · 
fato de que Lacan, em sua conferência em Genebra, em 1975, 
considera o corpo, em caso. de fenômeno psicossomático, 
como canucho,,• como revelando o nome próprio. E ele evoca 
"o que os místicos chamam a assinatura das coisas" -

• Nu inscriçõea em pedTI. dot llieróglilos egípàos, destacavi-Se um• Jérie de sinais 
~ep~~TI.dos do resto da escrita, CXlnl tTI.ÇII» que os envolvi1m de fonn1 oval ou 
rc:sangular. Eram os cartuchos que continham ot nomes de f1raós e se:rv:í rvn • 
Ownpollion para SWI decifl"IÇio. (N.T.) 
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fazendo referência a um místico, Jacob Bõhme, e a sua De 
signatura rerum. A panicularidade de Bõhme, sublinhada, 
aliás, por Hegel, é sua doutrina do mal. Efetivamente, trata-se 
de um dos raros místicos a ter elaborado uma concepção em 
que o Pai - Deus Pai -é o detentor de uma cólera absoluta: 
Grimmigkeit, termo de difícil tradução, utilizado por Bõhme 
numa referência alqufmica, o que levou Koyré a repelir os 
termos de cólera, furor, ira, preferindo a eles "um ácido 
ardente, algo da qualidade do vi trfolo": além disso, ele recorda 
que o vitrfolo, símbolo absoluto em aJquimia, tem função de 
sfmbolo dos símbolos, pois as letras componentes de vitríolo 
~ão a~ iniciais de Visitando interina terre rectificandoque 
mvemes ocultum lapidem veram medicina. 

Assim, poderia se dizer mais adequadamente que a ira 
divina é o vitrfolo divino. O sr. Deguet, por exemplo, num 
prólogo sobre Bõhmc publicado em l 978, traduz veneno, e 
escreve: "Que pensar do atroz combate travado entre Pai e 
Filho da Santíssima Trindade cristã segundo Bõhme? No 
Mysterium magnum, Bõhme nomeia os dois adversários, 
evoca o Pai contendo o ataque do Filho desobediente( ... ). O 
terrível endurecimento, a medonha adstringência atribuídos 
por Bohme ao Pai, são próprios da Morte. Sem nenhuma 
dúvida a luta desencadeada nessa primeira Trindade prefigura 
o combate travado pelo Filho no inferno, segundo Bohme, 
contra a cólera do Pai." Vemos aí o confronto, não entre o 
Filho e o Nome-do-pai, mas bem mais - o que Lacan aliás 
distingue nessa conferência de 1975 - o confronto entre o 

• Nome-do-pai, e o pai que nomeia. Lacan distingue muito bem 
"dois andares da função paterna"- esses dois andares sendo 
os do grafo. 

Já que Lacan fala do sintoma psicossomático como 
"cartucho revelando o nome próprio" - pois é função do 
cartucho ser uma assinatura-, precisamos agora introduzir 
as anlinomias do nome próprio. Há o nome próprio que se faz 
com o Nome-do~pai, e o que se faria sem o Nome-do-pai. Foi 
com Joyce que Lacan introduziu em seu ensino essa hipótese, 
em suas conseqüências cHnicas, de um nome próprio feito 

·. sem o Nome-do-pai, no "fazer para si um nome". Se trazemos 
na memória a passagem do Livro 11 do Seminário, em que 
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Lacan faz série entre a psicose e o fenômeno psicossomático, 
talvez pudéssemos interpretar esse cartucho como um nome 
próprio feito sem o Nome-do-pai. Faltaria difercnçar o 
fenômeno psicossomático de uma psicose. É possível esta 
distinção seguindo o acento posto por Lacan, não mais 
somente sobre a materialidade do significante. mas sobre o 
real do gozo. A partir daí, poderemos talvez compreender o 
que Lacan introduz, nessa mesma conferência de 1975, de um 
nome próprio, "como um número", pois ele define o cartucho 
psicossomático como, no mesmo tempo, "o ponto em que o 
corpo é levado a escrever alguma coisa da ordem do número". 
Ora, não é costume do corpo deixar-se kvar, para escrever 
alguma coisa da ordem do número. Nonnalmente, no ponto 
de chegada, I (A), o corpo escreve significante-o que Lacan 
exprime por: "ele está ficando barrigudo como o pai", 
semelhança física em que o traço passa no corpo. Dizendo 
que ele escreve "algwna coisa da ordem do número" Lacan 
opera, pois, um avanço sobre o que esse goio psicossomático 
tem de especffico. Nesse nome próprio, é sempre de wna 
numeração que se trata: "Não é à toa que a numeração binária 
só se escreve com 1 e O." Imediatamente depois, ele anota: 
"A questão deve ser julgada a nível de -qual é a espécie de 
gozo encontrada no psicossomático?" 

Minha hipótese, então, seria que teríamos de nos haver, 
ns;~se caso, com um nome próprio feito não com o Nome-do
pai, mas com o gozo, que seria o verdadeiro nome próprio. • 
Assim como o nome próprio do Homem dos ratos é o rato 
enquanto objeto de horror, o nome próprio que estaria em 
oposição ao Nome-do-pai seria um nome composto com um 
ciframento particular do goro. A distinção entre número e 
algarismo consiste em que os números se escrevem com 
algarismos. Se temos uma série de 01, em base binária, isso 
quer dizer um determinado número, composto com duas 
cifras, O e 1. Seria isso o confronto com o Outro anterior, sua 
cólera, seu veneno, se seguirmos a metáfora introduzida pelo 
De signatura rerum- que deixaria traços, não da ordem do 
brasão, mas de um sistema de cifragem dos números dando a 
fórmula, o número exato do gozo do sujeito. Uma espécie de 
economia do gozo perfeitamente escrita. 
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EM CONS~;QütNCIA ... 

No caso em questão, parece-me que o sujeito se conduziu na 
ficção que é o seu romance familiar de um jeito que o colocou 
diretamente no ciframento de seu gozo. Ali onde estava esse 
nome próprio que ele fizera para si mesmo diante da cólera 
do Outro- e seu pai assassino realiza especialmente bem o 
tipo do Outro anterior verdadeiramente desenfreado com que 
ele teve questão -, o deslocamento da ficção trdz o surgi
mento dos ataques de angústia. Da angústia como marcando 
o ponto onde ele efetivamente v ai gozar. Estamos agora nu~ a 
configuração em que o problema para ele é desvencilhar-se 
do que fez nome próprio para passar pelos desfiladeiros do 
Nome-do-pai. 

Efetivamente wn sujeito pode ser perfeilamente estru
turado como neurótico, estruturado como psicótico ou estru
turado como perverso. e sofrer'de uma doença periódica ou 
de uma rectocolite hemorrágica, Pois não há, propriamente 

' falando, wna estrutura do sujeito psicossomático, mas um 
gozo, que é um fenômeno de borda- quanto àquilo que, no 
sujeito propriamente dito, é afetado pela estrutura. 

Escolher o sofrimento ... 
para ter o amor 

MARlE·HELEI'íF. BLANCARD 

IV 

Aos cinco anos de idade Estelle encontra um médico: ele 
atravessava a sala de entrada da casa familiar, uma maleta 
escura na mão; vinha dar assistfncia a sua mlle, cujo parto se 
faria no domicflio. Ela se recorda de sua angústia diante desse 
homem imponente, e de sua ousadia de criança, pois, 
aproximando-se dele, teve coragem de perguntar: "Será que 
mamãe vai morrer?" Um sonoro tapa do pai lhe impôs 
silêncio, no exato instante em que o médico lhe respondia. A 
resposta perdeu-se no meio do burburinho e dos gritos, mas 
nunca mais ela deixou de se dirigir aos .médicos com 
perguntas sobre vida, morte e sexo. 

DOENTE 

Na idade de dez anos ela sente dores na caixa torácica, e a 
mlle a leva a um médico, que declara: "Ela tem o coração 
muito grande." Misteriosa e inquietante, esta frase, metáfora 
de seu sofrimento, persegue-a. Todas as noites, à hora de 
deitar, ela importuna os pais com a insistência da pergunta. 

31 
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Ela vai morrer? Uma noite, não agüentando mais, o pai lhe 
responde que sim. Ela grita angustiada e cai ao chão. No dia 
seguinte sua mãe conta em voz baixa o episódio à professora 
que, então, solicita às outras crianças que sejam .. boazinhas" 
com ela, porque ela é "doente". Ela irá tomar esse significante 
como o que a representa no desejo do Outro, aquele do qual 
não pode se privar para existir. 

Ser doente. para Estelle é ser como o pai... que um dia 
ela chamará de "irresponsável em relação à sua vida, ao seu 
gozo." Silencioso. taciturno, sempre se queixando de doença. 
depressivo, por vezes violento, fraco e rabugento, durante 
anos ele ameaça abandonar a casa levando consigo Estelle, a 
úrica dos quatro filhos com quem ele se compraz. natural
mente por ser a que se ocupa em sustentar seu vacilante 
desejo. Pegando a filha pela mão, diversas vezes ele finge 
desaparecer para suscitar a inquietação familiar: nunca vão 
longe; nesses momentos o pai escolhe como esconderijo a 
escada da adega! Derrisão. para Estelle, essa aventura que ela 
imaginava fabulosa: promessa de um gozo desconhecido, de 
uma felicidade absoluta sempre por vir. Decepção após 
decepção, da continua a esperar: e, se um dia ... ? 

Adolescente, ela assume para seu innão detestado 
atitudes provocantes, e serve-se dele para tentar saber o que 
afinal pode causar o desejo de um homem, saber, inclusive, o 
que é ser uma mulher. Com ele, ela brinca de casal, dormindo 
uma noite debaixo de uma tenda annada no jardim: é af que 
ela encontra maciçamente a angústia, insuponável, que a faz 
levantar-se em plena noite, e fugir. Indiquemos que o pai 
jamais se manifestou, muito ocupado como estava, naquela 
época, a espreitar eventuais inimigos (a filha mais velha. entre 
outros) que ele aguarda annado com fuzil. 

Atormentada com sua culpabilidade, Estel1e espera o 
que seria seu castigo: um filho. Imagina-se grávida, tanto mais 
que suas regras não vieram, e ela não tem lembrança do que 
se passou realmente na tenda com seu innão. Algumas 
semanas mais tarde, a necessidade de confessar faz com que 
manifeste seus receios na mesa familiar: e é então recebida 
por uma grande gargalhada, que tem sobre ela devastadores 
efeitos. 

escolher o sofrilmnlo ... 33 

Depois ela fica muitos anos num i me mato, num contex
to em que as coerções religiosas c morais lhe servem de 
expiação. Quando sai , vê-se perdida sem esse entrave. 

Logo sofre dos seios e .fará diversas ve1-es ablação de 
quistos que não param de se reprodu7j r. Vem-lhe a idéia de 
acabar morrendo de câncer, é a obsessão. 

CONVITE A CORTAR 

Estelle procurou a análise para encontrar resposta às questões 
enigmáticas e insistentes apresentadas por seu corpo. Um ano 
antes, após a mone do pai (câncer de estômago, inoperável), 
ela perdeu o filho que esperava, sem obter nenhuma explica
ção de ordem médica. Digo "perdeu", mas na realidade ela 
carregou durante um mês esse feto sem vida. ainda não 
abonado, sem a1 terar a rotina de suas a ti vidadcs profissionais, 
como se nada houvesse acontecido, até ela sucumbir à 
angústia e fazer-se hospitalizar com urg~ncia para que a 
livrassem desse fardo. 

Momento decisivo para ela, pois nessa clínica ela 
encontra um homem, um médico evidentemente que vai 
operá-la e, além disso, éle também às voltas com o reál 
i_!1suponável. incitá-la a falar do problema com um analista. 
E ele que vai vestir as insígnias do pai imaginário, ele que. 
talvez, um dia poderia transmitir-lhe seu saber sobre o gozo 
e amone. 

Como Dora, esta busca de um saber sobre o gozo faz 
com que ela mergulhe nos dicionários médicos, à procura de 
um significante que lhe permita se situar e se compor: se um 
conjunto de sintomas pode definir um objeto doença, um 
conjunto de sintomas poderia também definir um sujeito; mas 
um significante a remete a um outro- cancer para esclerose 
em placas, placas para doença venérea. para ela, metáfora do 
amor, pois o sexo tomou-se em sua vida uma doença que ela 
evita, o que lhe permite negar sua própria divisão. 

Logo um sonho insiste na análi se. um sonho que lhe 
permite ligar seu sintoma ao problema de sua castração: um 
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legume cresce na sua pcma. couve-no r ou cogumelo. Mais se 
corta, mais cresce, c toma-se angustiante. urgente ... "Não sei, 
diz ela, se devo me si lUar na vida do lado homem ou do lado 
mulher, bem gostaria cu de ser uma mulher, mas não consinto 
que me olhem como tal. Sou cu que sou fascinada pelas 
mulheres. e sempre as olho com o olhar de homem." 

Está sempre se sentindo culpada: na verdade, ela corteja 
a culpa, algo que pode c prcdsa ser co nado, significante esse 
que remete, como ela sublinha, tanto à culpa como ao cone. 

Convite ao corte, por longo tempo dirigido aos médicos 
e aos cirurgiões, e ago ra dirigido ao analista. Convite tam~m 
ao deciframento literal, como irá dizer. uma vez confrontada 
com a fal ta de significante no Outro: "Meu corpo é uma 
partição que nunca poderei decifrar com pletamcntc ... " 

QUE NÃO SE FAÇA COl\EXÃO SEXUAL! 

Ela sonha com um sanatório onde toda sua famOia recebe 
tratamento para a mesma doença: t.osscm. cospem sangue, 
estendidos em macas e cobertos por lençóis brancos. Estclle 
pensa: Há entre os seres um laço, um parentesco. que não seja 
o da doença? Afinal, o que se pode transmitir de uma geração 
a outra, a partir do instante da fala? · 

Outro sonho permite-lhe elaborar uma resposta à sua 
pergunta: 

A coisa se passa numa igreja, ela não sabe se está 
havendo casamento (de apartncia) ou enterro, mas todo 
mundo chora. Seus pais apanharam a mesma doença dela: 
eczema ou herpes? O pai, muito debilitado, precisa ser 
amparado até o altar pela fi lha inconsolável. Seu médico. de 
avental branco, procura confortá-la. 

O trabalho do sonho a conduz a comparar eczema. como 
sendo significante matemo, com herpes, como significante 
paterno, pois o seu pai, é ela quem informa, tinha às vezes o 
rosto e orelhas cobenos de herpes. 

Dizendo-se doente, ela falta então a algumas sessões, 
depois volta, quase desfigurada, com curativos e crostas no 
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rosto todo. Ela faz ver, hesitando em revesti-lo com um 
significante. este sintoma inscrito em seu corpo. Afinal, ela 
fala de herpes. insistindo no sonho precedente: é justamente 
a herança que o pai lhe deixou. ' 'Eu me escondo, diz ela, atrás 
desse maldito (mau dito),* como fazia, em criança, atrás de 
meus pais. É essa minha única carteira de identidade, inscrita 
sobre meu corpo, e dentro dele." 

Ela entretém agora uma relação inteiramente passional 
com o médico, instituído como seu salvador. Isso levanta uma 
forte culpabilidade: sem poder se separar dele, ela procura 
uma safda, que logo a localização do sintoma herpes vai lhe 
oferecer. 

Um sonho vem tirá-la do sossego. Ela está com o irmão, 
menino pequeno, num gabinete que, de repente, se transforma 
em consultório médico; um homem de avental branco lhe 
despeja ácido na perna: sobe até o sexo, ela começa a gritar e 
acorda. Este sonho precede o surgimento de ardências muito 
doloridas na vagina, que vão dar lugar a um sintoma que se 
estabilizará em poucas semanas: o herpes genital, que se 
manifesta por surtos. Ela reage declarando, curiosamente: "E 
eu. que levei um ano para conseguir isso! ... Enfim, uma coisa 
que não vai me deixar fazer nada!" 

Esse encontro com o Homem que ela profbe a si mesma 
é o confronto com o pai real, vestido com o imaginário do 
fantasma: proibir-se este encontro consiste em fazer de modo 
que a conexão sexual não aconleça. 

Considerando-se que o sujei to, em sua relação com um a 
lei reguladora, está suspenso na função do pai, os equívocos 
da metáfora paterna deixarão vago esse lugar do gozo do 
sintoma. Ali onde fracassa a metáfora, isto é, ali onde um pai 
fracassa na transmissão fática. aparece o buraco no Outro, o 
real. E o sujeito. para gerir este gozo que não se tomou fálico, 
procura um anifício que lhe permita dizer não. 

Assim o sintoma pode intervir sobre sua vertente 
"utilitária", como suplência à metáfora do Nome-do-pai. Um 
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outro significante vem nesse lugar, aqui, para Estcllc, o do 
sintoma que ela toma de seu pai, para suprir o que ele não lhe 
legou, ou tão pouco: o imer-dito. 

No sentido do gozo absoluto, a conexão sexual não está 
a.inda, mas fica sempre adiada, como nas promessas do pai a 
respeito de uma outra vida, juntos. 

DOCOZO DOOuTROAOCOZOFÁLICO 

Este sintoma, a partir de um traço significante paterno, 
permite-Hle erigir o significante herpes nesse lugar onde ele 
possa limitar o gozo do Outro;- sustentar o enodamento das 
três instâncias da paternidade: R, I, S; - apagar a falta, a 
fraqueza do pai, inscrevendo para ela o "nada de conexão 
sexual" sob a forma de um impossível, redobrado com um 
interdito. 

No decurso do trabalho de análise, o significante herpes 
vai cindir-se em dois: de um lado, na face fonetizada do 
significante, é obtido o anagrama de PERE; do outro lado 
destaca-se uma letra que se escreve mas não é ouvida: a letra 
H, cujo valor de imagem apagada poderia ser a de uma 
copulação reunindo dois seres em UM. 

Esta letra H , ela se surpreenderá, aliás, ao encontrá-la 
iniciando os prenomes de vários homens com os quais leve 
relações amorosas difíceis, esforçando-se assim em verificar, 
com seu concurso. que não existia talvez conexão sexual. 

Então, escolhendo o sofrimento do sintoma, ela escolhe 
a. identificação ao pai pelo sintoma, sinaando-se este no lugar 
mesmo do interdito, e atenuando a falta do pai real, a ausência 
daquele que poderia dizer não. 

Em sua relação ao traço unário, o sintoma é renúncia a 
um pedaço de gozo do corpo e, ao mesmo tempo, recuperação, 
pela dor e pelo sofrimemo, de uma parte do mesmo gozo. 

No tratamemo de Esrelle, essa letra H, que se oferece ao 
olhar e não pode deixar de ser lida, marca bem o apagamento 
d!e um gozo perdido, o de fazer um com o Outro sexo. 
Articulada ao traço unário que preside à formação do sintoma, 
a letra vai doravante inscrever-se no lugar do impossível 
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Terminarei com uma recente seqüência da análise de 
Estellc. Num primeiro sonho está na cama e coça um caroço 
cutâneo supurado que ela não consegue ver; suspende, então, 
a camisola c descobre que não há caroço algum, mas uma 
larga placa vermelha espessa, indo do ânus ao monte de 
Vênus: "Esta placa, bem dei imitada, circunda completamente 
o sexo, di7. ela, é uma verdadeira moldura!" 

Ao acordar, com a sensação de já ter vivido esse medo 
há muilo tempo. ela cisma que está grávida. 

Num segundo sonho. nessa mesma noite, seu filho lhe 
diz que há u~ bicho em seus cabelos. Ela sacode a çabcça, e 
a coisa cai. E bem grande, preta, assustadora. O inseto se 
transforma numa espédc de boneca russa com o corpo 
enfaixado de fitinhas. Como uma mulher sacrificada, cujos 
braços fossem substituídos por numerosas patas escuras 
pro!?ngand~ o c?rpo, o bi.cho e~tá preso numa roupa sarcófa
ga. Nem set mats se o obJeto é mseto ou boneca. E coisa viva 
ou morta? O que importa é que desapareça, não quero mais 
pensar nisso. nunca. Levanto o pé para esmagá-lo, meu filho 
berra para deter meu gesto. Mais ele berra, maior o meu desejo 
de acabar com o bicho. de realizar enfim um ato que se toma 
forte e potente em mim. Acabo esmagando o inseto, e 
acordo ." 

Desembaraçar-se do gozo incestuoso supõe, natural
mente, que o fantasma construído durante o tratamento seja 
largamente talhado, até mesmo atravessado. Esse trabalho 
prossegue, conduzindo-a a descobrir a que ponto sua vida 
ficou assim marcada, determinada em suas escolhas. Escolha 
de um marido, por exemplo, com o mesn;to nome de batismo 
do seu irmão: "Coloquei um traidor, ela observa, onde nada 
existia ... Alimentei-me com minha culpabilidade." 

Quando ela se interroga sobre a articulação entre 
culpabilidade, cone c desejo, esbarra na íntima ligação que 
existe entre seu apego ao pai e seu apego ao sintoma. Em 
nome da própria função desse sintoma que ela forjara para si 
mesma na aná1ise, a panir de uma simples reação cutânea de 
tipo psicossomático, por longo tempo não deixou ninguém 
"tocar af'. Ele tomou-se sua cédula de identidade, o lugar 
onde se inscrevera seu verdadeiro nome próprio, de certo 
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modo a prova de que seu pai era mesmo o seu c que o "dom" 
que ele lhe havia feito era o mais precioso. 

O que Freud chamava identificação regressiva à pessoa 
amada por traço único ou einziger Zug lhe proporcionou com 
que se alojar no Outro, a escolha desse sintoma na análise, 
portanto sob transferência, permitindo-lhe manter-se como 
sujeito dcsejante, apesar da eJ'ração do real. 

Janela aberta sobre uma transformação possfvel do gozo 
do Outro em gozo fálico, da vertente passiva à vertente ativa ... 
Enfim. 

A renúncia a esse sintoma que enlaçava pode ser 
considerada como desenlace do fantasma ao fim do tratamen
to? Questão que hoje ela aborda nestes termos: "Se perco meu 
sintoma, tenho medo de perder o Outro: mas talvez seja um 
risco a correr?" 

A identificação 
na doença psicossomática v 
FRANÇOISE JOSSEU:"\ 

No efeito Psicossomático, diz Lacan, "o corpo é levado a 
escrever alguma coisa da ordem do número" (conferência 
sobre o sintoma proferida em Genebra, em 1975). O tratamen
to de uma menina de seis anos acometida de eczema ilustrará 
essa questão do número, pela passagem, no decurso de sua 
análise, do Um unificante de seu sintoma, em que seu corpo 
e o de sua mãe são presenlificados numa vcrdadeiraholófrase, 
ao Um do significante do traço unário apagando a Coisa, 
modo do ideal do moi, contabilizável. 

Lacan, na mesma conferência, nos diz que é preciso 
sempre visar à abordagem da psicossomática pela revelação 
do gozo especifico que há nessa fixação, a Fixíerung de 
Freud. Stéphanie, desde o começo do tratamento, exprime a 
soldadura, ligada à repetição dos cuidados corporais, entre seu 
corpo e o de sua mãe: ela modela um caracol desdobrado que 
se toma uma lfngua cheia de buracos, molde de uma supetfície 
que serve de teto para o caracolzinho. Os desenhos de suas 
primeiras personagens têm mãos em lugar dos braços e das 
orelhas, mãos da mãe sobre o seu corpo (desenho n. 1). 
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O IMAGISÁRIO MA TER~ O 

O Um ocupa o proscênio de suas primeiras sessões; assim ela 
marca três círculos de barbante que ela chama os "nenês" 
ligados c não fixados do jeito borromeano (desenho n. 2). Ela 
escreve: 1 = nê. De fato, ela tem eczema desde um ano de 
idade: inscrição hicrogHfica como constituição do traço, sobre 
o real de sua pele, de uma imagem real do corpo de sua mãe, 
que essa tem eczema desde a idade de dez anos. Ela escreve: 
10 c 1. 

Entretanto, o sujeito está bem representado por um 
significante mestre, St. A mãe de Stéphanie me traz a filha 
porque ela não sabe fazer os i. Ela está impregnada desse 
significante, pois chamou a suas três filhas Sandrine, Stépha
nie e Séverinc. As formas fálicas predominam, especialmente 
nas velas que ela tenta em vão enfiar nos buracos de um bolo 
de aniversário, representação de sua pele esburacada, até que 
o í ocupe seu lugar no significante do objeto, até que a luz da 
lâmpada fique \f vida e lfmpida. 

Mas. na espera de um significante vindo do Outro, o 
sujeito não se esvaiu no nfvel do outro significante, S2, do VR 
que é o significante do par e que não se precipitou para baixo. 
O sujeito continua depositário do saber sobre seu sintoma, do 
Sz, na coalescência S t-Sz. A separação não se pode fazer entre 
o sujeito e o Outro. Não há resto, não há objeto à disposição 
do sujeito; ele fica por co~ta do Outro para o fantasma do 
Outro. Stéphanie tem aspecto de quase débil, de tanto estar 
presa no imaginário de uma mãe que sempre chora a morte 
da sua mãe. A mãe de Stéphanie atribui a origem de seu 
próprio eczema ao uso de um anel ganho numa quennesse. 

Será preciso todo o trabalho do tratamento para deslin
dar que esse caso do anel do dedo recobria o nascimento de 
dois gêmeos, dcspenar de um unificante de sua própria 
geminação com uma innã um ano mais moça (Stéphanie, ela 
também, nasceu um ano depois da innã). O nascimento dos 
gêmeos inaugurou um quisto do rim na avó materna, que 
então ficou acamada até sua mone seis anos depois. Stéphanie 
me designa os traços de seu eczema no desenho de sua mão 
enquanto não aparecem relógio nem pulseiras no pulso 
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(desenho n. 3). Direi que o rim, que já surge nas primeiras 
sessões indo de um não-cabe para o espaço celeste, c depois 
indo integrar a casa, na forma de lâmpada, esse rim com as 
duas cores significantes, vermelho da hemorragia, amarelo da 
tez cancerosa, que marcam igualmente os dois corantes 
utilizados no tratamento externo do eczema e todos os 
desenhos de Stéphanie- direi, portanto, que o imaginário 
desse rim não permite a passagem do nada da privação ao 
nada da identificação ao traço unário, depois ao nada do 
objeto a. 

A avó, como Jesus, está realmente mona. "Há cruzes no 
sangue das filhas", diz Stéphanie que, nos seus desenhos, está 
de fato presa à sua mãe com uma cruz vermelha. Este luto 
insimbolizável para a mãe mantém Stéphanic em regressão 
tópica ao espelho no seu gume monal: no espelho "mágico" 
uma meninazinha deitada, mona, enquanto ela escreve em 
espelho. 

Esse Um uni fi cante impede a exclusão do sujeito no seu 
confronto ao traço unário e sua constituição no lugar do Outro, 
que lhe permitiria contar-se. Este Um não pode se contabili
zar. ele nao pode scnao repetir-se: é o que me diz de imediato 
esta criança ao escrever 1 1 I I ficando vazias as outras 

casas. 
A repetição da gcminação faz com que, para ela, I e 1 

= 3, c ela escreve un = nu, espelho invertido. 
O olhar da mãe sobre esse vestígio impossível de apagar 

repete um gozo, gozo do Outro ao qual nenhuma palavra 
significante veio fazer barreira: o lobo carrega em seu corpo 
os espinhos que a flor, antes. utilizou como disfarce para não 
ser devorada; uma pele de cobra furada recobre uma espécie 
de luneta pennitindo olhar as flores. Ela vai evocara violência 
de que sua pele foi objeto, batendo brutalmente um pouco de 
massa de modelar para que fique mole, ames de a f gravar um a 
casa. 

Stéphanie é a falofania de sua mãe, através da holófrase 
"mamanestphanie". Dani.el, . do livro de leitura Daniel et 
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os espinhos que a flor, antes. utilizou como disfarce para não 
ser devorada; uma pele de cobra furada recobre uma espécie 
de luneta pennitindo olhar as flores. Ela vai evocara violência 
de que sua pele foi objeto, batendo brutalmente um pouco de 
massa de modelar para que fique mole, ames de a f gravar um a 
casa. 

Stéphanie é a falofania de sua mãe, através da holófrase 
"mamanestphanie". Dani.el, . do livro de leitura Daniel et 
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Valérie, que a representa, disfarçou-se com a saia de Valéric. 
O senhor Robinet, seu professor, que tem wna filha Verge 
(por Virginie), é doente: "seus dedos são dobrados". Minha 
primeira interpretação sobre seu eczema, dizendo-lhe que tem 
alguma coisa nos dedos. como o senhor Robiner, a faz 
escrever um "mamana", prova que o objeto ficou com o 
Outro. 

A DESI~TRTCAÇÁO 

O corpo, no significante, faz traço, c traço que é Um. É em 
tomo do traço unário, di:t Lacan, que gira toda a questão do 
escrito. 

A panir do momento em que o i desaparece de Dan(i)el, 
ela pode enfim curar o bolo furado do lápis amarelo: o a cai 
de mamana: ela escreve maman, com esse mesmo lápis 
amarelo. Depois ela me fal a dos gêmeos. através de outro livro 
de leitura, Luc et Caroline, acrescenta pés a papai e a Luc. O 
bolo tem bordas, c não é mais com velas. mas com cerejas que 
ela tenta tapar os buracos do bolo, que se toma uma couve, 
enquanto ela me diz pela primeira vez ''Até logo, Françoisc" 
- que é o prenome de sua mãe. 

De repente seu eczema. feio e sujo, vai se wrnar uma 
insígnia recebida do campo do Outro, uma insfgnia para 
embelezar. A propósito de um curativo no pulso em relaçao 
com o eczema, ela modela um bolo-bote puxando outro. Ela 
dispõe ao comprido pães, que ela salpica de pontos vennelhos, 
no barco rebocado, e acrescenta pontos vermelhos no barco 
rebocador dizendo: "Perebas espalhadas, para ficar bonito." 
Ela põe dedos em garra diante do personagem grande e escuro 
da mamãe, personagem mais para feio, e me comunica que 
mamãe não tem direito de ir à piscina, e ela vai pedir ao pai 
para levá-la. Minha recusa de lhe tirar uma espinha do dedo, 
depois de cortar em dois uma folha, faz corte. Então ela exige 
que eu não olhe, depois de se ter enervado procurando em vão 
fazer entrar uma forma fálica num oco, afinal consegue 
separar duas formas fálicas separadas. Faço-lhe cumprimen
tos por essa divisão-separação, que permite a emergência do 
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significante, pois ela traça, destraça, rctraça, dizendo: "Papai 
gritou porque isso estava sempre mudando." Então cola-me 
nos dedos uma aranha em massa de modelar, o que interpreto: 
ela foi capaz de pensar que sua mamãe, quando trata dela, 
quer tomar-lhe os dedos. Ela agora modela anel, pulseira. 
colar com que me enfeita. Digo-lhe que faltando-me agora 
um dedo posso usar jóias. 

Ela me abraça e joga no lixo a folha que embrulhava o 
anel, na qual ela havia escrito RON (G) barrado e me 
participa: "Acabei meu trabalho." Consegue desenhar uma 
"ela" (quando me dissera, no início do tratamento, que não 
sabia desenhar meninas), uma ela cujos braços, pela primeira 
vez, não são mãos. depois acrescenta um palhaço, saco 
marrom revestido de penas, espécie de pele velha jogada fora: 
"Ele está morto", ao passo que ela protege da chuva as 
meninas por uma casa amarela (desenho n. 4). Ela associa a 
água de esgotos, que se ouve nas tubulações, com a água de 
seus curativos, dizendo-me que ela não precisa mars fazer 
curativos. e pela primeira vez me fala dos cuidados (de 
enfennagem) rcdprocos, entre sua mãe e ela (especialmente, 
ela tem de olhar a cabeça da mãe, c não é nada bonito). 

Sréphanie, nesse objeto perdido, fora de corpo, adquiriu 
seu corpo; tal é a alienação que impele o sujeito a tOmar esse 
lugar ~o objeto a, o fora de corpo de Outro. 

E o traço unário que faz aparecer o sujeito como aquele 
que vale. A operação dessa queda do objeto pele cinde sua 
pele da de sua mãe e permite a St~phanie poder contar: ela 
descobre, com as somas de três algarismos, que não se pode 
subtrair senão de um mais (depois de ter querido subtrair meu 
anel) e ela mostra sua confusão entre o sinal (X) e o sinal(+). 
o sinal ( =) e o sinal (-). 

O anal se desimrica do escópico, depois que ela pôde 
me oferecer um objeto oral fálico. enquanto continuava o 
trabalho da esquize do olho e do olhar. Do lobo que tomou os 
espinhos da flor no início do tratamento, ela passa a um ouriço 
que espeta, personagem que resume a confusão dos dois 
corpos: - dois olhos, um no outro; - palhetas amarelas 
grudadas na pele; - sob o vestido, pipi e excrementos 
visíveis;- o outro está escondido atrás. 
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Eu lhe indico o olhar da mamãe que retalha sua pele. 
Sua resposta é acrescentar braços e mãos a seu personagem, 
depois desenttar um sol com olhos "tanaruga", azuis como os 
da sua mãe, com óculos de sol e um grande cachimbo na boca, 
soltando fumaça. Ela risca a fumaça, o cachimbo cai. Ela saiu 
portanto da confusão oral-anal (foi o eczema da mãe que a 
impediu de amamentar); Stéphanie, quando bebê. era bulími
ca. Stéphanie não tem mais eczema, mãe e filha passam férias 
separadas, pela primeira vez. 

Na seqüência de um reviramento, a borboleta com 
asas-mãos desfere o vôo num céu cheio de X, pretos como a 
chaminé anal, vennelhos como a antena escópica, enquanto 
que a dama não mais tem mãos (desenho n. 5). Ela me 
desenha, me acha "muito bem mesmo", e me prOlege da chuva 
(as lágrimas da mãe). O discurso da mãe que até então 
rejeitava esta segunda filha que a remetia à sua irmã um ano 
mais moça, toma-se mais positivo. Stéphanie pode ser inscrita 
no campo do Outro; ela pede-me que lhe dê água, e desenha 
uma cena bem viva, uma piscina com separação do grande e 
do pequeno banho. 

Se o traço unário está na origem de um certo saber sobre 
o corpo, se está na origem do significante, também está na 
origem do fantasma. Ela me conta que um amigo do pai teve 
a perna amputada por causa de uma feridinha mal tratada. Ela 
castra a luz-rim de uma perna, falando-me pela primeira vez 
de Patrick, o gêmeo. 

Os gêmeos afinal têm o seu lugar na casa. Toda a família 
desceu de pára-quedas: as três filhas de um lado, os pais do 
outro. Stéphanie adere à moderação. 

A escrita do sujeito é a do discurso histérico, quando o 
S2 caiu embaixo, colocando o. a em posição de verdade. 
Stéphanie desenha uma dama começando pelos cabelos, uma 
dama com marcas na cabeça, ela me afasta com traques, ela 
é meu marido, conta-me uma historiada de uma lingüiça, coisa 
bastante repulsiva ... e aborda a castração e. especialmente. 
quer os meus paparicos. • 

' Em fra.noés, ( o)plratio11, dcsucando o fonema ptrt (pai). (N.T.) 
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Minha interdição fonnal à mãe de Stéphanic. quanto a 
fazer-se cuidada lno eczema] pela filha, vai erigir uma última 
barreira ao gozo e pennitir a Stéphanie articular o seu lugar 
no fantasma matemo: um par de pássaros amorosos dá 
nascimento a dois . bebês gêmeos num cesto com duas 
divisões, inscrição da âncora em fonna de i do início do 
tratamento. 

Ela modela uma derradeira holófrase: duas serpentes 
dão uma serpente-pássaro, e uma pulseira-ouriço que não 
espeta, a partir de suas serpentes de massa cinzenta. 

Ela acaba com um cesto de alça, repleto de pedaços de 
doce de morangos. 

É preciso que os corpos ex-istam para que o significante 
os faça consistir. O traço unário pennitiu a entrada no espelho, 
onde o pequeno a pode ser libertado do go7.o do Outro. Tal é 
a via de Um do significante: seu corpo uno sob a palavra do 
Outro. como é lembrado por Robcrt e Rosine Lefort. 

Desenhon11 1 



psü:o.uontlilica t psü:aii4Jist 

Eu lhe indico o olhar da mamãe que retalha sua pele. 
Sua resposta é acrescentar braços e mãos a seu personagem, 
depois desenttar um sol com olhos "tanaruga", azuis como os 
da sua mãe, com óculos de sol e um grande cachimbo na boca, 
soltando fumaça. Ela risca a fumaça, o cachimbo cai. Ela saiu 
portanto da confusão oral-anal (foi o eczema da mãe que a 
impediu de amamentar); Stéphanie, quando bebê. era bulími
ca. Stéphanie não tem mais eczema, mãe e filha passam férias 
separadas, pela primeira vez. 

Na seqüência de um reviramento, a borboleta com 
asas-mãos desfere o vôo num céu cheio de X, pretos como a 
chaminé anal, vennelhos como a antena escópica, enquanto 
que a dama não mais tem mãos (desenho n. 5). Ela me 
desenha, me acha "muito bem mesmo", e me prOlege da chuva 
(as lágrimas da mãe). O discurso da mãe que até então 
rejeitava esta segunda filha que a remetia à sua irmã um ano 
mais moça, toma-se mais positivo. Stéphanie pode ser inscrita 
no campo do Outro; ela pede-me que lhe dê água, e desenha 
uma cena bem viva, uma piscina com separação do grande e 
do pequeno banho. 

Se o traço unário está na origem de um certo saber sobre 
o corpo, se está na origem do significante, também está na 
origem do fantasma. Ela me conta que um amigo do pai teve 
a perna amputada por causa de uma feridinha mal tratada. Ela 
castra a luz-rim de uma perna, falando-me pela primeira vez 
de Patrick, o gêmeo. 

Os gêmeos afinal têm o seu lugar na casa. Toda a família 
desceu de pára-quedas: as três filhas de um lado, os pais do 
outro. Stéphanie adere à moderação. 

A escrita do sujeito é a do discurso histérico, quando o 
S2 caiu embaixo, colocando o. a em posição de verdade. 
Stéphanie desenha uma dama começando pelos cabelos, uma 
dama com marcas na cabeça, ela me afasta com traques, ela 
é meu marido, conta-me uma historiada de uma lingüiça, coisa 
bastante repulsiva ... e aborda a castração e. especialmente. 
quer os meus paparicos. • 

' Em fra.noés, ( o)plratio11, dcsucando o fonema ptrt (pai). (N.T.) 

identifir.açtio 110 d~nça psicossomática 45 

Minha interdição fonnal à mãe de Stéphanic. quanto a 
fazer-se cuidada lno eczema] pela filha, vai erigir uma última 
barreira ao gozo e pennitir a Stéphanie articular o seu lugar 
no fantasma matemo: um par de pássaros amorosos dá 
nascimento a dois . bebês gêmeos num cesto com duas 
divisões, inscrição da âncora em fonna de i do início do 
tratamento. 

Ela modela uma derradeira holófrase: duas serpentes 
dão uma serpente-pássaro, e uma pulseira-ouriço que não 
espeta, a partir de suas serpentes de massa cinzenta. 

Ela acaba com um cesto de alça, repleto de pedaços de 
doce de morangos. 

É preciso que os corpos ex-istam para que o significante 
os faça consistir. O traço unário pennitiu a entrada no espelho, 
onde o pequeno a pode ser libertado do go7.o do Outro. Tal é 
a via de Um do significante: seu corpo uno sob a palavra do 
Outro. como é lembrado por Robcrt e Rosine Lefort. 

Desenhon11 1 



psicossomática e psicaNiliu 

@0 

-. 

• 

..L 

Desenho n2 2 

Desenhonº4 

Desenhon2 3 

' . 

Desenho nº 5 

Fenômenos psicossomáticos 
e função paterna VI 

Para Lacan a alienação está inextricavelmeme ligada ao 
processo de separação que faz emergi r o objeto a, causa do 
desejo. Parece, porém, que na dinâmica psicossomática a 
metáfora paterna não funciona corretamente. 

OPAI MORTO 

Lacan indicava, numa conferência americana, que, em última 
análise, o pai é uma função que se refere ao real. E os 
fenômenos psicossomáticos têm igualmente concemência 
com o real. Alguma coisa há nesses fenômenos, fazendo com 
que não exista esta cesura entre S1 c S2 que faz emergir o 
objeto a. Daí resulta um S1 - S2 com um rraço-de-união,já 
evocativo de alguma coisa de ordem do traço unário. Na 
clínica, é comum que esta meLáfora da gelificação do 
significante se concretize numa holófrase, encontrada às 
vezes num contexto particular (entrevistas preliminares, 
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umbigo de sonhos). Lembram-se, talvez. de uma comunica
ção à Escola da Causa Freudiana onde a ambigüidade sobre 
W cstm i nstcr (ué, este m i stétio) * havia "delegado" o fenôme
no psicossomático? Lacan efetivamente nos ensinou que uma 
das annas contra o simoma é o equívoco. No tocante aos 
fenômenos psicossomáticos o equívoco [a ambigüidade] 
pode funcionar sobre essas holófrases; essas últimas são. 
entretanto, difíceis de assinalar porque a aglutinação St - S2 
pode funcionar como um noyo significante S2 e volta então 
numa cadeia significante clássica. 

O problema de fundo do fenômeno psicossomático é 
este: a metáford paterna funciona em cenos sítios do discurso 
c não em outros. Somente alguns momentos específicos do 
discurso provocam um desencadeamento no corpo. Trata-se, 
portanto, de algo descontínuo. E esse desencadeamcnto 
abrupto pode chegar a acarretar a morte do sujeito, ao passo 
que o sintoma neurótico, de acordo com Lacan, permite ao 
sujeito viver. A função paterna faz com que o pai seja um 

• significante substituído por outro significante, aquele que 
remete. ao desejo opaco da mãe. O que autoriza o sistema 
significante é o pai, é ele quem suporta a cadeia significante. 
E este Nome-do-pai, que institui a ordem significante, é o pai 
morto. 

Nos tratamentos de pacientes acometidos de fenômenos 
psicossomáticos, essa questão será debatida sem cessar. Uma 

• falha nessa função paterna institui o fenômeno psicossomáti
co. Pode-se supor que, paradoxabnentc, o distúrbio corporal, 
evento do corpo. venha agir como um dos Nomes-do-pai. 
Sabe-se que Lacan, no seminário sobre Joyce, "Le sinthome" 
("0 sant' ornem"), vai utilizar o nó borromeano a quatro para 
tentar estabelecer uma nova estrutura psíquica, nem perversa, 
nem psicótica: o problema, em alguns sujeitos, é atenuar a 
perda do imaginário por uma sutura entre o real e o simbólico, 
tra7..endo um novo círculo reparador que, para Joyce. corres
ponde a seu tipo panicular de escrita. Lacan irá generalizar, 

• Em francês, em genl a sílaba final é tônica e aberta daí a homofonia entre 
Westminster (ou est ce mystere?). (N.T.} ' 
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parece, este nó a quatro para toda estrutura humana: R.S.I. 
Real, Simbólico, Imaginário, mais o Sintoma específico e 
inerenre a cada um. Ora, Lacan insiste sobre a função da 
escrita no corpo para o fenômeno psicossomático, e Joyce, no 
caso, está bem colocado, pois ele próprio sofria de reumatis
mos inflamatórios (anrose dorsal), irite, glaucoma, catarata 
que, após cirurgia, condenaram-no a uma quase cegueira no 
fim da vida. Ele morreu, aliás, com perfuração de úlcera 
gastroduodenal. Com tais sintomas, como negar a pertinência 
de Joyce ao grupo dos sofredores de fenômenos psicossomá
ticos? Digamos que estes indivíduos "neuróticos" aspiram a 
uma "paiversão", versão para o pai, por eles atingida pelo viés 
de acidenLes somáticos. E por que não ver nos fenômenos 
psicossomáticos um testemunho do inconsciente, um acento 
de verdade francamente patético sobre o real? 

UMEMBUSfEFÁLICO 

Lacan considera para Joyce uma estrutura particular, tendo a 
ver com "o sentimento estranho que se tem do próprio corpo", 
do qual ele fala a propósito do célebre episódio da "casca". 
Esta metáfora da casca, aliás, evoca sempre para nós um dos 
mais belos florões da medicina psicossomática em dermato
logia: a psoríase, em que a película é uma das manifestações 
mais tangíveis da afecção, estando esse conceito de "casca" 
ligado à nudez e ao mistério do próprio corpo. O fenômeno 
psicossomático funciona de certo modo como um "embuste 
fálico", um arremedo de articulação da função fálica. Lacan 
sublinhou no Retrato do artista uma passagem onde Joyce 
salienta sua relação com o corpo. Seus çolegas o amarraram 
a uma cerca de arame farpado, e um deles, o chamado Heron, 
espancou-o durante algum tempo. Joyce se interroga sobre o 
fato de, passado o incidente, não ter querido mal ao compa
nheiro. Metaforizando, pois, sua relação com o corpo, ele 
verifica que todo o caso se eliminou como "uma casca", diz 
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umbigo de sonhos). Lembram-se, talvez. de uma comunica
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caso, está bem colocado, pois ele próprio sofria de reumatis
mos inflamatórios (anrose dorsal), irite, glaucoma, catarata 
que, após cirurgia, condenaram-no a uma quase cegueira no 
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a uma cerca de arame farpado, e um deles, o chamado Heron, 
espancou-o durante algum tempo. Joyce se interroga sobre o 
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nheiro. Metaforizando, pois, sua relação com o corpo, ele 
verifica que todo o caso se eliminou como "uma casca", diz 
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ele. Há uma reação de repugnância frente a seu próprio corpo, 
o sentimento de desprendimento de alguma coisa como casca. 
Joyce não tem uma imagem de seu corpo. O imaginário "dá 
o fora", o real não se amarra ao inconsciente. E para 
salvaguardar o imaginário, ele precisa suturar o real e o 
simbólico por um aniffcio. aqui a escrita (o ego de Joyce ou 
seu sintoma). 

Essa história da pancada nos reconduz ao segundo 
tempo do fantasma "Batem numa criança". O pai não aparece 
como encarnação da ordem significante, ele é fetalizado. O 
desejo legflimo de ser objeto do pai sob o véu da culpabilidade 
não aparece. Ser ele mesmo o objeto do castigo pelo pai não 
é fantasmizado. Por outro lado, nos colóquios singulares entre 
pai e filho, destacam-se estas palavras d? pai: "':Jm filho não 
deve temer o pai", "Como teu avó, cu unha mats relação de 
fraternidade do que de paternidade" (evocação da terceira 
geração). 

Estas frases, podemos ouvi-las de pacientes psicosso
máticos. Uma fórmula de Joyce poderia resumir essa carência 
paterna nos sujeitos: 

Paternity may be a legalfiction. 
Sabe-se que o segundo tempo do fantasma nunca é 

rememorado, ele é da ordem do recalcamento primordial . Ora. 
Joyce, pela sua escrita, vai tentar extrair e mostrar claramente 
o que estigmatiza esta Urverdriingung. Notadamente em 
Finnegan' s Wake o anista doente vai fmjar nomes próprios 
que ressoam como outros tantos umbigos de sonho. 

Joyce, como paciente psicossomático, busca traços de 
identificação com o pai. Ele tem dificuldade de acesso ao traço 
unário. A busca do amor do pai é uma procura desesperada. 
Talvez se lembrem, os que estavam nas Jornadas de Outono 
de 1985 ("As formas do sintoma"), de uma comunicação onde 
eu salientara um traço de estrutura particular num paciente: 
em presença da mãe, ele tinha visto o pai atrás de uma vidraça; 
este pai era ponanio "inacessível". Quando a vidraça quebrou 
e ele pôde enfim comunicar-se com o pai, caiu doente. Os 
estilhaços de vidro estavam incrustados em seu corpo e 
faziam as vezes de fenômeno psicossomático. 
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A FUI\ÇÁO PATERXA 

Lacan, na conferência feita em Genebra, em 1975, sobre o 
sintoma, sustenta que os fenômenos psicossomáticos são da • 
mesma ordem que a escrita. Ele compara o doente a um 
hieróglifo e, a esse respeito, associa a lesão psicossomática 
ao traço unário. Dil ele: ··o corpo se deixa levar a escrever 
alguma coisa da ordem do número." Por o.utro l~do , no seu 
"Seminário" sobre um discurso que não se na fing1mento, ele 
precisa que o pai não somente é castrado, mas, que o é 
justamente a ponto de não ser mais que. um número. E po:tanto 
o pai que permite a numeração e mtroduz a q~estao ~o 
número. "A equivalt~ncia lógica da função do pa1 é muno 
exatamente isso, a função do zero, muitas vezes esquecida. 
Este zero é absolutamente essencial a toda demarcação 
cronológica natural. '' Esta reflexão pode ajudar-nos a com
preendermelhorduas panicularidadcs de sujeitos afetados de 
fenômenos psicossomáticos. 

A primeira consiste no que j á chamei de "signific.a~tes 
datadores". Observa-se, efetivamente, que esses SUJeitos 
sublinham de maneira muilo panicularos eventos de sua vida, 
pontos de fixação do real, por números que vêm se inscrever 
em seu corpo. Lembremos a propósito disso esta hipótese ~e 
Lacan no "L 'étourdit": "O real, afinal de contas, talvez seJa 
o número." 

Por outro 1 ado, o descncadeamemo, ou o melhoramento 
de um fenômeno psicossomático pode ser situado freqüente
mente na conjunção de um nascimento no círculo de convi
vência do sujeito, ou até do próprio sujeito, o que nos f~ 
pensar sobre um outro aspecto da .tunçao pa~ma, mats 
diretamente ligado à função de patemtdade. Efeuv~ente, o 
número intervém também aqui, pois a operação cons1ste em 
introduzir na linhagem um mais um. 

MASOQUISMO PRIMORDIAL E PULSÁ O DE CURA 

Devo agora abordar um aspecto que me parece fundame~tal 
no tratamento dos doentes psicossomáticos, e que não de1xa 
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identificação com o pai. Ele tem dificuldade de acesso ao traço 
unário. A busca do amor do pai é uma procura desesperada. 
Talvez se lembrem, os que estavam nas Jornadas de Outono 
de 1985 ("As formas do sintoma"), de uma comunicação onde 
eu salientara um traço de estrutura particular num paciente: 
em presença da mãe, ele tinha visto o pai atrás de uma vidraça; 
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de ter ligação com a função paterna. Sabemos que é o 
Nome -do-pai que autoriza o sistema significante, e que o caso 
af é o do pai morto, o que afinal faz dele, como disse Lacan, 
um significante do segundo grau. 

Este pai morto não deixa de ter ligação com o instinto 
de morte, ou masoquismo primordial, suportado na fase de 
miséria original da criança, do traumatismo do nascimento até 
o fim dos seis primeiros meses, de pré-maturação fisiológica 
e que vai depois repercutir no traumatismo do desmame 
(jort-da). Este masoquismo primordial, que acarreta a dor de 
existir, não deixa de estar ligado ao narcisismo primário c 
auto-erotismo que caracteriza o fenômeno psicossomático. 
Além do princípio do prazer, manifesta-se uma compulsão de 
repetição quase orgânica, baseada num retomo ao gozo 
conservador que impele o organismo vivo a restabelecer um 
estado anterior. O fim da vida é a morte, os fenômenos vitais 
fazem voltas cada vez mais tortuosas para chegarem à morte. 
Na base dessa pulsão de morte, há um u.rsp.rünglíche Sadis
mus (sadismo originário, ou masoquismo erógeno). Para 
Lacan, a figuração do prazer em Freud está marcada de 
ambigüidade, porque vai mais além. O gozo é masoquista, no 
fundo. É uma tendência radical. Este masoquismo er6geno, o 
prazer na dor (Schmerzlust), tem seu fundamento no biológico 
e na constituição do íridivfduo. O masoquismo originário pode 
ser um componente da libido, e mantém sempre como objeto 
o corpo próprio do indivfduo. 

Freud se interroga sobre o masoquismo primordial -
singular pulsão que se ocupa em destruir o próprio lar 
orgânico! -e faz refer<!ncia à mucosa do estômago. Como 
não pensar nas doenças auto-imunes? Esta pulsão é um 
esforço para restabelecer um estado anterior. sustentado pela 
compulsão de repeti ção, com seu caráter demoníaco. Freud 
introduz aqui uma reflexão bem enigmática e também muito 
interessante: em embriologia, há compulsão de repetição; na 
escala animal, existe a capacidade de reconstruir órgãos 
perdidos e, de uma maneira mais ambígua, nos animais 
inferiores, a migração de peixes ou o vôo das aves exprimem 
uma compulsão de repetição que sublinha a natureza conser
vadora das pulsõcs. 
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Freud vai mais longe: ele diz que a pu.lsão de cura 
(Heiltrieb) é um resquício dessa capacidade tão fonnidavel
mente desenvolvida nos animais inferiores. De certo modo, a 
colocação pela compulsão de repetição desse desejo de 
reencontraro objeto perdido para sempre. a, é ele mesmo fator 
de cura, ao lado da ajuda terapêutica (medicina). 

Vemos aí simplesmente a necessidade para o sujeito, 
através da transfcr<!ncia, de entender sua divisão subjetiva. 
Esta pulsão de cura se chocará contra o masoquismo primor· 
dial, responsável pela reação terapêutica negativa nos trata
mentos. A vida não quer sarar (Lacan). Esta reação terapêu
tica negativa, fundada sobre a necessidade de punição por 
uma potência parcntal, deve ser aproximada do desejo 
inconsciente de ser batido pelo pai. 

O SONHO 

Para Lacan, o segundo tempo do fantasma "Bat~m numa 
criança" metaforiza esse masoquismo primordial. E o tempo 
verdadeiro do inconsciente. Sublinhemos que o gozo do real 
(o sant'omem)compreende o masoquismo no sentido primor
dial. O masoquismo é o principal do gozo proporcionado pelo 
real. Neste segundo tempo. há bipolaridade sadismo-maso
quismo. Sadismo para o pai, masoquismo para o filho. Neste 
processo inscreve-se a passagem do falo do pai ao filho. E 
não sendo esse segundo tempo jamais rememorado, ele é da 
ordem do recalcamento originário. Há, ponanto, uma ligação 
entre masoquismo primordial e esse recalcamento. 

Acrescentemos que esse momento panicular evoca o 
umbigo do sonho, o U nerkannt em conexão com o recalca
mento primordial. Mais ainda, este eclipse na vída do sujeito 
pode fornecer uma metáfora da função afanísica da qual se 
conhece a carência nos fenômenos psicossomáticos. 

A propósito do sonho, vou antecipar algumas observa
ções concernentes à função paterna nos sujeitos psicossomá
ticos. Muito freqüentemente aparecem no tratamento wn ou 
vários sonhos privilegiados, cuja trama indica com precisão 
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mus (sadismo originário, ou masoquismo erógeno). Para 
Lacan, a figuração do prazer em Freud está marcada de 
ambigüidade, porque vai mais além. O gozo é masoquista, no 
fundo. É uma tendência radical. Este masoquismo er6geno, o 
prazer na dor (Schmerzlust), tem seu fundamento no biológico 
e na constituição do íridivfduo. O masoquismo originário pode 
ser um componente da libido, e mantém sempre como objeto 
o corpo próprio do indivfduo. 

Freud se interroga sobre o masoquismo primordial -
singular pulsão que se ocupa em destruir o próprio lar 
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não pensar nas doenças auto-imunes? Esta pulsão é um 
esforço para restabelecer um estado anterior. sustentado pela 
compulsão de repeti ção, com seu caráter demoníaco. Freud 
introduz aqui uma reflexão bem enigmática e também muito 
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perdidos e, de uma maneira mais ambígua, nos animais 
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conhece a carência nos fenômenos psicossomáticos. 
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a relação do sujeito à questão do pai. Sabe-se que o sonho não 
protege a necessidade, mas sim o desejo de dormir, e que ele 
sustenta alguma coisa chamada de desejo. Bem, na história 
de nossos pacientes, a relação à mãe passou mais pela 
necessidade do que pelo desejo. Temos, pois. com o sonho, 
uma formação do inconsciente que justamente nos permite 
sustentar alguma coisa da ordem de urn desejo, restaurar de 
ceno modo a função paterna enfraquecida. Por outro lado
isso, porém, é de um registro bem diferente - não está 
excluído que os fenômenos psicossomáticos se constituam 
durante a fase onírica do sono. Se essa hipótese se confirmas
se, teria consideráveis conseqüências no plano biológico e 
médico. 

IDENTIFICAÇÃO 

O problema da metáfora paterna nos leva, por outro lado, a 
interrogarmo-nos sobre o estatuto da primeira e da segunda 
forma de identificação nesses sujeitos. Em O desejo e sua 
interpretação, Lacan fala da equivalência holófrase-interjei
ção, a propósito do sonho em voz alta que Anna Freud teve, 
quando perturbada com indigestão: Anna F.eud, Er(d)beer 
(morangos), Hochbeer (outro tipo de morangos), Eier(s)peís 
(prato com ovos, barriga), Papp (papa, ou modo de dizer: 
.. papai"). Temos então uma interjeição no domínio alimentar; 
poissedecompomosEreí(s)speis Papp, temos: Ei! erSpets(t) 
Papp,1 quer dizer: "Ele está gostandó, papai" ou "Ele está 
comendo, papai". Holófrase. Empanrurraro pai: identificação 
oral primordial. Freud nos indica, por aí. por via direta, uma 
relação entre holófrase, distúrbio orgãnico e a primeira forma 
de identificação, a que tem relação com a assimilação 
devoradora. 

Sublinhemos a presença do nome próprio junto a esses 
significantes alimentares ligados, por sua vez, à raiz pap 

1 
S . Hommd foi quem de$cobriu esta holófrase. 
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(papá-papai). Lacan diz que o significante está ~ui em estado 
floculado (série de nominações), o que não deixa de evocar 
alguma coisa virada em totalidade, gelificada. 

Por outro lado, em seu Seminário sobre a "Identifica
ção" ele sustenta, a propósito do narcisismo primário, que há 
uma relação do corpo à incorporação, à Einverleibun~. Ele 
evoca o termo Schleier, véu, membrana, com que a cnança 
nasce coberta, como o ponto de partida de uma via muito 
fecunda: os estigmas. Os fenômenos psicossomáticos, como 
os estigmas, podem ser considerados co~o obietos a de ce~o , 
modo encarnados no corpo do sujei to. E em sua conferênCia 
de Genebra, Lacan evocará um laço entre o fenômeno 
psicossomático e a "assinatura das coisas" dos místicos. que 
ele diferencia do sinal e do significante. Nessa mesma 
conferência, para explicar o fenômeno psicossomático, ~le 
vai apelar para o traço unário, o escrito: "O corpo se detxa 
levar a escrever alguma coisa da ordem do número." 

O fenômeno psicossomático deve ser lido como um 
lúeróglifo especial inscrito no corpo. Há alguns anos eu tinJla • 
falado do brasão orgânico para evocar o impacto dos laços de 
parentesco sobre a emergência dos fenômenos psicossomáti
cos. Devo, agora, prestar homenagem a Alain Merlet q~e 
apontou, em sua tese de medicina, em Estrasburgo, há mcus 
de quinze anos, a noção de mimetismo nas afecções psicos~ 
somáticas. Talvez esse mimetismo seja um ensaio de presen
tificaçllo do traço unário. Parece produzir-se af um efeito 
orgânico da imagem do semelhante em relação com a perda, 
abandono. ou separação da pessoa amada. 

UMA NOVA NOMINAÇÃO 

Para terminar. notemos a importância do nome próprio nos 
fenômenos psicossomáticos, onde ele é degradado, descansa-
grado. · . 

Lacan pôde dizer que o objeto a e o nome própno 
participariam da mesma função. Ora, sabemos que nos 
fenOmenos psicossomáticos, por efeito da gelificaç!o do 
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significante, o objeto a não emerge. Metaforicamente, ele 
reaparece então sob fonna incrustada no corpo. O nome 
próprio, no que lhe diz respeito, toma-se de certo modo uin 
nome comum e produz então efeito de sentido. Qassicamente 
o nome próprio é a marca aplicada sobre o objeto. O fenômeno 
psicossomático é uma nova nominação, uma escrita, um traço, 
uma marca aplicada sobre esse objeto que é o corpo próprio. 
Essa escritura especial espera ser fonelizada, isto é, ficar 
significantizada. Aproximemos também o fenômeno psicos
somático considerado como o "cartucho do corpo do sujeito 
entregando o nome próprio" da assinatura do sujeito. Nossa 
assinatura é de fato um hieróglifo personalizado, com efeitos 
sonoros distintivos, entregando o nome próprio. Incidente
mente, esta marca do sujeito poderá, na análise, ser objeto de 
um relance transfercncial. 

A complacência somática VII 
FRANZ KALTENBECK 

Por "complacência somática" (somatisches Entgegenkom
men) Freud entende, em 1905 e até 1910, a parte tomada pelo 
corpo no nascimento do sintoma histérico. Se bem que este 
termo não figure senão em dois textos de sua obra,1 o 
problema posto por ele merece a atenção dos interessados na 
articulação freudiana entre somático e psíquico. Chave de 
abóbada da etiologia freudiana da histeria, a complacência 
somática remete a um real do corpo além do significante. Ora, 
Freud não desenvolve o que este tenno denota. Entretanto. ele 
o supõe na base da conversão histérica,1 processo rebelde a 
qualquer apanhado conceitual : Freud não chama a conversão 
"um salto do psíquico à inervação somática" que .. nunca 
podemos seguir com nossa compreensão"?3 ("mir unserem 
Begreifen"). 

Pode-se então querer saber se, mesmo desenvolvida, a 
complacência somática ajudaria a "pegar" o "enodamento 

1 S. Freud, Fragmento tU wna ol'llÍlise tiL histeria ("Dora"), GW, V, pp. 200, 201, 
213, 217 e Distúrbio psicógeno átJ visão 11<1 COitcepção psicafliJUtica, GW, vm. p. 
102. 
2 GW, V, p. 213. 
3 ClNISickraçóu sobre um caso de neurose obsessiva ("O Homem dos Ratos"), 
ow. vm. p. 382. 

57 



56 psicossomático e p.ricanólise 

significante, o objeto a não emerge. Metaforicamente, ele 
reaparece então sob fonna incrustada no corpo. O nome 
próprio, no que lhe diz respeito, toma-se de certo modo uin 
nome comum e produz então efeito de sentido. Qassicamente 
o nome próprio é a marca aplicada sobre o objeto. O fenômeno 
psicossomático é uma nova nominação, uma escrita, um traço, 
uma marca aplicada sobre esse objeto que é o corpo próprio. 
Essa escritura especial espera ser fonelizada, isto é, ficar 
significantizada. Aproximemos também o fenômeno psicos
somático considerado como o "cartucho do corpo do sujeito 
entregando o nome próprio" da assinatura do sujeito. Nossa 
assinatura é de fato um hieróglifo personalizado, com efeitos 
sonoros distintivos, entregando o nome próprio. Incidente
mente, esta marca do sujeito poderá, na análise, ser objeto de 
um relance transfercncial. 

A complacência somática VII 
FRANZ KALTENBECK 

Por "complacência somática" (somatisches Entgegenkom
men) Freud entende, em 1905 e até 1910, a parte tomada pelo 
corpo no nascimento do sintoma histérico. Se bem que este 
termo não figure senão em dois textos de sua obra,1 o 
problema posto por ele merece a atenção dos interessados na 
articulação freudiana entre somático e psíquico. Chave de 
abóbada da etiologia freudiana da histeria, a complacência 
somática remete a um real do corpo além do significante. Ora, 
Freud não desenvolve o que este tenno denota. Entretanto. ele 
o supõe na base da conversão histérica,1 processo rebelde a 
qualquer apanhado conceitual : Freud não chama a conversão 
"um salto do psíquico à inervação somática" que .. nunca 
podemos seguir com nossa compreensão"?3 ("mir unserem 
Begreifen"). 

Pode-se então querer saber se, mesmo desenvolvida, a 
complacência somática ajudaria a "pegar" o "enodamento 

1 S. Freud, Fragmento tU wna ol'llÍlise tiL histeria ("Dora"), GW, V, pp. 200, 201, 
213, 217 e Distúrbio psicógeno átJ visão 11<1 COitcepção psicafliJUtica, GW, vm. p. 
102. 
2 GW, V, p. 213. 
3 ClNISickraçóu sobre um caso de neurose obsessiva ("O Homem dos Ratos"), 
ow. vm. p. 382. 

57 



entre a expressao sintomática e o conteúdo do pensamento 
inconsciente ... • É justamente esta inadequação do tenno em 
quesmo que deixa transparecer como freud, em sua tentativa 
de esclarecer o sintoma histérico, esbarra num sério problema 
de representação. 

AS TRts FORMAS DE HISTERIA 

Nos Estudos sobre a histeria, Freud distingue a histeria 
hipn6ide, a histeria de retenção e a histeria de defesa. O 
melhor exemplo _da primeira forma é o caso de Anna 0 ., 
relatado por J. Breuer, que também lhe descreveu o mecanis
mo subjacente. Breuer pensava que uma representação rece
bida em estado hipnóide toma-se patógena porque fica fora 
do eu. Cético quanto à especificidade da neurose hipnóide,S 
Freud abandona os estados do mesmo nome em 1905.6 

Em 1894 ele denomina .. histerias de retenção" aqueles 
casos "nos quais não houve reação às excitações e que podem 
ser então curados I ... ] pela abreação.7 Em sua paciente Rosalie 
H., por exemplo, Freud atribui um sintoma de conversão ao 
esforço que ela precisara fazer para reprimir as manifestações 
de seu ódio e de seu desprezo pelo pai. Vê-se ponanto que na 
histeria de retenção, a conversão não falha, e também esta 
forma de histeria não é, tampouco, livre de defesas.• 

Ao definir a histeria de defesa, Freud, a bem dizer, 
descreveu o mecanismo da histeria, simplesmente isso. A 
histeria se produz pelo recaJcamento de uma representação 
incompatível com o eu. O motivo desse recalcamento é a 
defesa. A representação recalcada não deixa senão um leve 
vestígio, por lhe ter sido arrancado seu afeto associado. Este 

4 GW, V,p. 200. 
5 GW. I, p. 289. 
6 Ibid., p. ISS. 
7 Ibid., p. 61. 
' Ibid., p. 290. 
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afeto é utilizado para uma inervação somática, processo 
denominado por Frcud "conversão da eKcitação".' 

A CONVERSÃO 

O trauma provoca, na histérica, a incompatibilidade entre uma 
representação e o cu, da qual o sujeito busca desembaraçar-se 
por meio da deresa. 

O sujeito histérico escolhe como defesa a conversão, c 
alcança por essa operação o recalcamento da representação 
fora do eu, mas ele vai pagar o seu preço. O seu cu sofrerá 
uma "reminiscência corporal".10 As sensações olfativas de 
Miss Lucy R. são, por exemplo, acompanhadas do afeto de 
mau humor (Verstimmtheit),11 que s6 desaparece depois de 
Freud ter decirrado seu sintoma. A abasia dolorosa da Srta. 
Elizabcth von R. tem origem no conflito entre a felicidade que 
lhe é trazida pelo amor de um jovem e a miséria de seu pai 
doente, de quem ela cuida. Essa incompatibilidade tem como 
resultado fazê-la recalcar a representação erótica. O afeto 
ligado a essa representaÇ,ãO reanima uma dor corporal da qual 
ela já padecera antes. E, portanto, de novo o caso de uma 
conversão a serviço da dercsa.12 

Por sua defesa o histérico suprime uma contradição sem 
que por isso ele possa corresponder à exigência implicada 
pela dcresa. Recentemente foi proposto escrever esta não-res
posta como S(~).13 

Qual seria a reação adequada a um acontecimento 
traumático? "Entendemos aqui corno reação toda a série de 
reflexos voluntários e involuntários nos quais [ ... ] se descar
regam os afetos. desde as lágrimas até o ato de vingança."13 

9 Ibid., p. 288. 
10 GW, I, p. I 81. 
11 Jbid., p. 164. 
12 Ibid., p. 210. 
13 Cf. Pierre Naveau, "L'insumt du Schweigend". Leurt tNfiSuelle da Escola da 
Causa Freudiana , n. 48, abril, 191!6, p. 17. 
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J.-A. Millerchamacssadcscarga uma "evacuação do gozo".14 

A histérica usa a conversão em vez desta evacuação, disso lhe 
faz admoestação: "Assim, o mecanismo que produz a histeria 
corresponde por um lado a um ato de pusilanimidade moral: 
por outro, apresenta-se como medida de proteção à disposição 
do eu. Há bastantes casos em que se é obrigado a reconhecer 
que um aumento de excitação por produção de histeria 
constitui então a medida mais adequada, porém, na maioria 
das vezes deve-se concluir naturalmente que uma maior 
quantidade de coragem moral tenha sido mais vantajoso para 
o sujeito." 1~ 

L'MA REMINISCt~CIA DF.: UOR, U.M ShiBOLO M!'\.;MÓNICO 

Todas as pacienrcs cujo caso Frcud relata nos Estudos sobre 
a histeria, defendem-se, por conversões mais ou menos 
acentuadas, de um sentimento de dcspraler ligado a uma idéia 
incompatível com o seu (delas) eu. Esta idéia vinga-se, 
tomando-se patogênica.16 Freud observa que nesses casos o 
sintoma somático freqüentemente se apóia sobre sofrimentos 
orgânic.9s anteriores à neurose. 

Assim, no caso da Sra. Emmy von N., uma parte das 
dores orgânicas era ·•reminiscência de dor, símbolo mnemô
nico" da época em que ela cuidara de seu innão doente. 

Assim como se pode escrever St a representação 
incompatívelqucdividcosujcito,osímbolomncmônicopode 
ser anotado por (-<p). Mesmo fenômeno na história da Srta. 
Elisabeth von R.: ela se queixa de dores partindo de um sítio 
de sua coxa direita. Freud primeiro pensa que esta "localiza
ção não habitual da zona hister6gena"17 repousa sobre "uma 
alteração orgânica dos músculos",1H antes de descobrir a 
verdadeira razão da fonnação dessa "zona histerógcna atfpi-

14 
''Extimilé", curso da L'nivcrsidade de Paris VIII, aula de 9 de abril de \986. 

15 S. Freud,GW.l,pp.lll\,182. 
16 GW,I,p.l74. 
17 GW. I, p. 199. 
18 lbid. 
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ca". Ela tam bém cuidara de um doente, seu pai. Este todas as 
manhãs botava sua perna inchada sobre a coxa direita da filha 
para que esta pudes~e lhe trocar as bandagens.' 9 

Discutindo o caso de Miss Lucy R., Freud toma cuidado 
em destacar a disposição do sujeito de "adquirir histcria"20 de 
toda disposição hereditária ou neuropática. 

O sofrimento do corpo, existindo eventualmente num 
sujeito, independentemente de sua neurose, pode fornecer a 
substância que a neurose irá explorar para seus próprios fins. 
Ao apelo do significante mestre (a representação incompatí
vel), · o sujeito histérico responde com o (- cp) e esta resposta 
pode escrever-se~. isto é, no sintoma histérico, a castração 

-q> 
imaginária muitas vezes se apóia num sofrimento do corpo. 

DORA E A COMPLAC~NC IA SO\fÁTICA 

Em 1895 Freud quer saber qual é a razão da conversão, e ele 
responde que é o rccalcamento. O recalcamento é uma 
"condição psfquica" da histcria.21 Dez anos depois, ele 
enuncia, a propósito da afonia de sua paciente Dora, a 
"complacência somática", sem a qual não se pode falar de um 
"sintoma histérico".22 

Lembramos que Dora apresenta, no começo de sua 
análise, uma afonia ligada a uma tosse nervosa. Freud supõe 
que a aparição desse sintoma depende da ausência do Sr. K. 
Ele escreve que Dora "demonstrara assim, por sua doença, o 
amor pelo Sr. K., do mesmo modo que a esposa dele revelara 
seu desamor". 23 Num segundo tempo Freud liga o sintoma da 
tosse ao fantasma de uma relação entre a Sra. K. e o impotente 
pai de Dora. 24 

19 lbid., p. 212. 
20 lbid .• p. 181. 
21 lbid .. p. 74. 
2l . 

Ibid., pp. 200 e 201. 
23 GW, V. p. 198. 
1.4 lbid., p. 207 
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Todas as pacienrcs cujo caso Frcud relata nos Estudos sobre 
a histeria, defendem-se, por conversões mais ou menos 
acentuadas, de um sentimento de dcspraler ligado a uma idéia 
incompatível com o seu (delas) eu. Esta idéia vinga-se, 
tomando-se patogênica.16 Freud observa que nesses casos o 
sintoma somático freqüentemente se apóia sobre sofrimentos 
orgânic.9s anteriores à neurose. 

Assim, no caso da Sra. Emmy von N., uma parte das 
dores orgânicas era ·•reminiscência de dor, símbolo mnemô
nico" da época em que ela cuidara de seu innão doente. 

Assim como se pode escrever St a representação 
incompatívelqucdividcosujcito,osímbolomncmônicopode 
ser anotado por (-<p). Mesmo fenômeno na história da Srta. 
Elisabeth von R.: ela se queixa de dores partindo de um sítio 
de sua coxa direita. Freud primeiro pensa que esta "localiza
ção não habitual da zona hister6gena"17 repousa sobre "uma 
alteração orgânica dos músculos",1H antes de descobrir a 
verdadeira razão da fonnação dessa "zona histerógcna atfpi-

14 
''Extimilé", curso da L'nivcrsidade de Paris VIII, aula de 9 de abril de \986. 
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16 GW,I,p.l74. 
17 GW. I, p. 199. 
18 lbid. 
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-q> 
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Lacan retifica essas duas interpretações. Dora se identi
fica com o Sr. K., mas não o ama. A afonia exprime antes ''o 
violemo apelo da pulsão oral".25 No "só a só" com a Sra. K., 
Dora se identifica assim com seu pai impotente. 

A afonia de Dora e sua suposta causa dão a Frcud 
ocasião de se pronunciar de novo sobre a origem da histJCria. 
Todo sintoma de histeria tem necessidade da contribuiça.o do 
psíquico e do somático. "Ele não pode se produzir sem uma 
cena complacência somática que é efetivada por um processo 
normal ou mórbido num. ou sobre um órgão do corpo."26 

Freud acrescenta que o sintoma histérico não se produz senão 
uma só vez. se ele não tiver "significação psíquica, sentido", 
porém compete a ele repetir-se. O sentido não é inerente ao 
sintoma, ele lhe é "emprestado", ele está "soldado nele". Se 
bem que o sentido do sintam a possa diferir de um caso a outro, 
"'conforme a qualidade dos pensamentos passados para as 
panes de baixo que lutam para sua expressão"?' Freud não 
admite que as relações entre esses pensamentos e os processos 
somáticos à sua disposição sejam puramente arbitrárias 
(Willkürlích) . Elas se formam segundo "diversos enodamen
tos típicos ... 

Para a terapia, as "determinações dadas no material 
psíquico acidental" são mais importantes que os processos 
somáticos. É buscando a significação psíquica dos sintomas 
que se pode resolvê-los. 

Entretanto, o saber sobre a significação do sintoma não 
esgota o problema por ele colocado: "Desde que se pôs de 
lado o que se deixa eliminar pela psicanálise. pode-se ter toda 
espécie de idéias, provavelmente acenadas, sobre os funda
mentos somáticos, que costumam ser orgânicos e constitucio
nais, dos sintomas. Quanto aos acessos de tosse e à afonia de 
nora, tampouco vamos nos limitar à interpretação psicanalí
ilica, mas demonstraremos atrás dela o fator orgânico do qual 
saiu' a complacência somática'. visando exprimir a inclinação 

:zs J. Lacan, É crils, p. 221 . 
2:6 GW, V, p. 200. 
Z7 Ibid. 
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pelo amante ausente temporariamente. E se o cnodamcnto 
entre expressão sintomática e o conteúdo do pensamento 
inconsciente se impõe sobre nós como astucioso e como 
produzido de maneira engenhosa. facilmente entenderemos 
que esse enodamento nos impressiona do mesmo modo em 
cada outro caso, cada outro exemplo. "1.8 

Antecipando a objeção que lhe poderia ser feita, isto é, 
que ele agora procura o enigma da histeria na complacência 
somática, como fora procurado antes na "instabilidade parti
cular das moléculas neuronais" ou nos estados bipnóides, 
Freud insiste sobre a particularidade de sua argumentação. O 
enigma da histeria efetivamente está reduzido, declara ele. A 
histeria panilha com as outras neuroses um certo número de 
processos psíquicos, mas um traço lhe é peculiar: a compla
cência somática "que fornece aos processos psíquicos incons
cientes uma salda no corporal".29 Na falta de complacência 
somática, estamos às voltas com um sintoma psíquico, isto é, 
fobia ou obsessão. 

O TEXTO SOBRE O DISTÚRBIO PSICÓCENO DA VISÃO 

A expressão complacência somática figura também no texto 
do "Distúmio psicógeno da visão na concepção psicanalítica" 
( 191 0). 3° Freud começa por expor o ponto de vista da escola 
francesa (Charcot. Janet, Binet) sobre a amaurose,,1 e critica 
sua idéia de que os histéricos que sofrem desse distúrbio 
desenvolvam a auto-sugestão de serem cegos. 

Para expor a concepção psicanalítica desse sintoma, ele 
pane do recalcamento como condição da fonnação do 
sintoma e introduz pela primeira vez a distinção entre pulsões 
sexuais e pulsOes do eu. Os órgãos do corpo estão à disposição 
das duas pulsões. Quanto mais eles exercem sua ação para 

:za GW. V. p. 200. 
l!l Ibld.,p201. 
)() GW, VID, pp. 94, 102. 
31 Termo m~co para a cegueín histérica. 
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uma, tanto mais se negam à outra, o que acarreta conseqüên
cias patológicas quando as duas pulsões se desunem. Quando 
as pretensões da pulsão escópica crescem demais, elas atraem 
sobre si a contra-ofensiva das pulsões do cu. A pulsão 
escópica é recalcada e não pode mais se expandir no 
psiquismo; por isso. vinga-se e intensifica sua dominação 
sobre o órgão. 

A estrutura do distúrbio psicógcno da visão que Freud 
elabora permite demarcar af o objeto a como olhar, encerran
do o(- ..p) sob a forma da perda da dominação sobre o olho. 
Uma voz superévica anuncia o sentido punitivo do sintoma, 
que Freud ilustra pela lenda de Lady Godiva. A função do 
objci.i' a mostra-se também no aumento da erogenicidade do 

. órgão, que pode ir até sua aiLeração tóxica. É o conflito 
pulsional que acarrela esta intensificação da erogenicidade. 

Destinando seu lexto a médicos, Freud escreve que "a 
psicanálise não esquece nunca que o psíquico repousa sobre 
o orgânico".32 No fim de seu texto, Freud se imerroga se a 
repressão das funções sexuais basta verdadeiramente por si 
só para produzir os distúrbios funcionais dos órgãos. Emite 
então a hipótese de serem necessárias "circunstâncias consti
tucionais particulares", que incitam os órgãos a exagerarem 
suas funções erógenas e provocam por isso o rccalcamento 
das pulsões. A pane constitucional da disposição aos distúr
bios psícógenos e neurólicos é esse fator "que provisoriamen
te designei na histeria como a 'complacência somática' dos 
6rgãos".33 · 

AVALIAÇÃO 

Como avaliar esta acentuação do fator constitucional que 
nesse mesmo texto passa a ser o agente do recalcamento? É 
certo que Freud escreveu seu artigo em homenagem a um 
oftalmologista conceituado, seu amigo L. Konigstcin. Além 

32 Ibid., p. 101. 
33 Ibíd., p. 102. 
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do mais, na primeira edição, ele remete aos trabalhos de A. 
Adler, que se teria esforçado em surpreender a complacência 
somática em sua "determinação biológica". 

Entretanto, não é a situação na qual Freud se encontrava 
em 191 O que pode esclarecer sua insistência na complacência 
somática. Esta provavelmente corresponde mais a um limite 
da explicação significante do sintoma. Em "Dora", a compla
cência somática estabelece a ligação entre um "fator orgâni
co" e a expressão de uma tendência amorosa. 

Freud sutura assim um Real do corpo com um Simbólico 
apontado por uma falta. Essa operação é talvez necessária 
porque a significação fálica não esgota a do sintoma. 

Com a introdução das pulsõcs do eu no seu texto sobre 
o distúrbio psicógeno da visão, Freud começa a modificar o 
eu na direção da teoria do narcisismo. 

Mais tarde, após a instauração da segunda tópica, ele v ai 
opor as neuroses psicógenas às neuroses som atógenas. 34 Estas 
últimas têm fundamentos constitucionais que são responsá
veis pela fraqueza do eu diante de uma força pulsional 
excessiva.3s Qual é o problema nesses fundamentos constitu
cionais? Do que provém do "tempo de antes da vida de 
criança": um real da estrutura. 

Por um comentário notável de três textos escritos por 
Freud em 1894 e 1897, J.A. Miller mostrou como Freud situa 
nesses anos o fator orgânico que ele considera responsável 
pelo recalcamento.36 

A libido não está desde o começo localizada no corpo. 
No decurso da redistribuição da libido na idade infantil, 
algumas "zonas sexuais antigas"37 devem ser abandonadas. 
São estas zonas - mais tarde denominadas pré-genitais
que constituem o fator orgânico do recalcamento. Freud 
explica assim esse processo: 

Uma irritação nos órgãos genitais excita ulterionnente 

34 GW, XIV, p. 275. 
)~ lbid., p. 276. 
36 Os tr& textos são o ~Muluscrito G", sobre a MMelancolia'· de 1894, a MCarta 75" 
a W. Fliess e as "Neuroses de defesa" de 1894. 
37 Cf. S. Freud, Carta 75 a W. Fliess. 
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essas zonas abandonadas. Esta excitação não acarreta descar
ga da libido; causa, na verdade, um desprazer análogo ao nojo. 
O nojo que incide sobre o sexo é, portanto, o equivalente ao 
recalcamento. A histérica responde ao nojo com uma defesa. 

No M ai-estar da cultura ( 1930), cap. IV, Freud estende 
o que ele escreveu em 1897 a propósito do recalcarnento como 
abandono das zonas sexuais antigas. Foi o .. recalcamento 
orgânico" da erótica anal que desbravou a via para a cultura. 38 

. V ale notar que Freud liga nos textos clínicos discutidos 
por nós a pane do corpo ao que ele chama o "fundamento 
constitucional" do sintoma. É o caso de se perguntar se com 
este tenno ele não insiste sobre o malogro do recalcamento e 
sobre a função do supereu na neurose. 

O SINTOMA HlSTtR ICO E O CORPO DESPEDAÇADO 

O "enodamento associativo entre a dor física e o afeto 
psíquicO" dava a Freud "os nós mais complicados para 
desatar"?' Não obstante, ele afirma "que há menos de 
individual e de arbitrário do que se pensa na simbolização pela 
qual a histeria cria urna expressão somática para uma 
representação tingida de afeto".40 

Quando ainda não dispunha da teoria do significante, J. 
Lacan refere-se a esta simbolização ao escrever nos Comple
xos familiares (1938) que o sintoma histérico "toma seu 
sentido do simbolismo organomórfico - estrutura funda
mental do psiquismo humano segundo Freud, que manifesta 
por uma espécie de mutilação o recalcamento da satisfação 
genital".•' Lacan põe esta estrutura no princípio do corpo 
despedaçado: "Este simbolismo, para ser essa estrutura 
mental por onde o objeto participa das formas do corpo 

38 GW, XIV,p. 4S9. 
~ GW, L p. 244. 
40 Ibid. , p. 2SO. 
41 

) .Lacan, O :r ccmpleUJS familiares M formação do indivíduo, Jorge Zahar, pp. 81 
e.82. 
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próprio, deve ser concebido corno a fonna específica dos 
dados psfquicos do estádio do corpo despedaçado .. .' .. 2 A 
complacência somática, "condição constitucional da histe
ria" encontra, segundo Lacan em 1938, sua origem na fase do 
corpo despedaçado. 

Para Lacan (op. cit.), o sintoma histérico "é uma 
desintegração de urna função sornaticamente localizada".41 

Esta definição fica mais acessível se lembrarmos da análise 
feita por Freud em 1893 da paralisia histérica.44 Esta paralisia 
reside numa falta de representação devida a um trauma. A 
representação de um membro do corpo (por exemplo, um 
braço) está inclufda na lembrança traumática. que é carregada 
dc·afeto. 

Assim, esta representação toma-se inacessível a novas 
associações. Pode-se dizer que a imagem do corpo é, em uma 
parte, dissociada do eu.45 

Lacan não se ocupou mais sobre a articulação entre o 
corpo despedaçado c o sintoma histérico: ele preferiu dar as 
razões. O sintoma histérico comprova a ação da estrutura 
sobre o corpo.46 Em compensação ele ficou mais crítico 
quanto à complacência somática. Em seu Seminário de 18 de 
fevereiro de 1970 47 ele diz: "Pois fala-se, a propósito da 
histérica, de complacência somática. Embora o tenno seja 
freudiano, não podemos então perceber que ele é muito 
estranho e que é sobretudo da recusa do corpo que se trata ... 
a seguir o efeito do significante mestre." 

Quem melhor poderia corroborar esta atualização do 
que aquela analisanda que relata a seu analista este sonho 
sucinto: O analista pede-lhe que associe a propósito da 
palavra "luxo". Ela lhe responde com um único significante: 
''carência". 

42 lbid. 
43 lhid. 
44 "Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras, 
orgânicas e histéricas." GW.I. pp. 39-55. 
45 lbid., p. 52. 
46 Télévisio11, p. I ó. 
47 "L'envers de la psychanalysc", Seminário inédito. 
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38 GW, XIV,p. 4S9. 
~ GW, L p. 244. 
40 Ibid. , p. 2SO. 
41 

) .Lacan, O :r ccmpleUJS familiares M formação do indivíduo, Jorge Zahar, pp. 81 
e.82. 

a complacência somálíca 67 

próprio, deve ser concebido corno a fonna específica dos 
dados psfquicos do estádio do corpo despedaçado .. .' .. 2 A 
complacência somática, "condição constitucional da histe
ria" encontra, segundo Lacan em 1938, sua origem na fase do 
corpo despedaçado. 

Para Lacan (op. cit.), o sintoma histérico "é uma 
desintegração de urna função sornaticamente localizada".41 

Esta definição fica mais acessível se lembrarmos da análise 
feita por Freud em 1893 da paralisia histérica.44 Esta paralisia 
reside numa falta de representação devida a um trauma. A 
representação de um membro do corpo (por exemplo, um 
braço) está inclufda na lembrança traumática. que é carregada 
dc·afeto. 

Assim, esta representação toma-se inacessível a novas 
associações. Pode-se dizer que a imagem do corpo é, em uma 
parte, dissociada do eu.45 

Lacan não se ocupou mais sobre a articulação entre o 
corpo despedaçado c o sintoma histérico: ele preferiu dar as 
razões. O sintoma histérico comprova a ação da estrutura 
sobre o corpo.46 Em compensação ele ficou mais crítico 
quanto à complacência somática. Em seu Seminário de 18 de 
fevereiro de 1970 47 ele diz: "Pois fala-se, a propósito da 
histérica, de complacência somática. Embora o tenno seja 
freudiano, não podemos então perceber que ele é muito 
estranho e que é sobretudo da recusa do corpo que se trata ... 
a seguir o efeito do significante mestre." 

Quem melhor poderia corroborar esta atualização do 
que aquela analisanda que relata a seu analista este sonho 
sucinto: O analista pede-lhe que associe a propósito da 
palavra "luxo". Ela lhe responde com um único significante: 
''carência". 

42 lbid. 
43 lhid. 
44 "Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras, 
orgânicas e histéricas." GW.I. pp. 39-55. 
45 lbid., p. 52. 
46 Télévisio11, p. I ó. 
47 "L'envers de la psychanalysc", Seminário inédito. 



Horizontes da psicossomática VIII 
PA TIUCK VALAS 

I. As teorias psicossomáticas 

Freud não emprega o tenno "psicossomática", a não ser numa 
cana dirigida a Victor von Weizsakcr em 1923. Embora 
reconhecendo a existência de fatores psicógcnos nas doenças, 
como ele tem ocasião de sustentar nos trabalhos dos que se 
orientam nesta via-ainda que seu entusiasmo porGroddeck 
tenha finalmente dado lugar a um ccno desprezo -, Freud 
prefere que os psicanalistas se limitem ao estudo das psico
neuroses, por motivos de aprendizado. 

Esta posição moderada, ditada cenamente pela prudên
cia, não foi compreendida. e muitos psicanalistas produziram 
sobre esta confusa noção uma abundante literatura. Até a 
medicina moderna que, entretanto, consumiu largamente a 
dicotomia introduzida por Descartes entre pensamento e 
extensão (para onde é relegado o corpo), reconhece, como 
disso dá testemunho essa vaga noção de terreno, a possibili
dade da interferência do psiquismo no determinismo de 
algumas doenças orgânicas. Ninguém, aliás, contesta isso, 
desde a origem dos tempos. e não se consegue senão 
reencontrar nesse debate os elementos que repetem ao infinito 
a controvérsia entre Hipócrates e Galeno de Cos, cujo 
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70 psicouom41ica e psir:aN11ise 

estribilho pode-se resumir assim: deve-se falar do homem 
doente ou somente da doença? 

Está claro que ·a psicossomática é uma concessão 
desdenhosamente feita ao .. espírito que anima o corpo". 
Efetivamente a medicina, com razOes de seu discurso, não 
suporta mostrar-se ignorante no que ela considera seu campo 
exclusivo; por isso ela prefere, mas por tempo limitado, 
afastar de suas operações as doenças que escapam à sua ação. 
Este movimento de vaiyém pôde sempre ser observado em 
sua história. Mas. na falha epistemo-somática, como a 
designou Lacan em 1966 num encontro com médicos,1 

manifesta-se uma nova relação da medicina com o corpo. O 
corpo fica aí considerado como um sistema homocstático. em 
sua pura presença animal, dela excluído o desejo, e o gozo 
não é reconhecido senão por suas manifestações. sob as 
formas de dor ou de sofrimento - enquanto que no campo 
freudiano, para dizê-lo em poucas palavras, o · corpo é 
definido, a partir de sua organização libidinal, como um 
organismo cujo limite ultrapa~a o do próprio corpo, o órgão 
tomando sentido e função em referência ao sujeito dividido 
($) e ao objeto a. 
. Nessa falha entre o corpo - corpo-máquina - e o 
organismo dcsejante e gozoso, precipita-se toda uma série de 
teorias psicossomáticas, cujo horizonte parece orientar-se 
segundo três grandes correntes. 

OS FENÔMENOS PSICOSSOMÁTICOS TtM UM SENTIDO 

O sintoma psicossomático, como o neurótico, teria um 
sentido. Aqui. fenômenos e estrutura se confundem. Para 
todos os autores seguidores desta orientação, a doen~de 
se referir a uma causalidade psíquica original. Para Çro<t 
·deck,2 que vai mais longe nessa orientação, todas as doenças 

1 "Psicanálise e Medicina", Cana da Escola Freudiana de Parii, n. I, 1966. 
2 G. Groddeck, O Livro d/.rso, S. Paulo, Perspectiva, 21 ed., 1988. 
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orgânicas se originariam de um desejo. e tomariam, por este 
fato, um sentido bem preciso. Ele introduz a expressão 
linguagem de órgão - um câncer do colo do útero podendo 
ser, por exemplo. a expressão de um desejo de filho. Outros 
autores, mais prudentes, atribuem causalidade psicoafetiva às 
lesões orgânicas que não se manifestam senão dentro dos 
limites do campo abandonado à psicossomática pela medici
na, isto é, toda uma série de fenômenos de que a medicina por 
enquanto ignora a etiologia, e eventualmente o tratamento 
específico, talvez até todos os mecanismos biológicos. Para 
esses autores, o órgão reagiria como se fosse animado com 
uma vida espiritual. 

Dunbar,3 por exemplo. fala de neurose de órgão; em 
outro lugar, evoca-se a psicose de órgão, Alexander4 introduz 
a noção de neurose vegetativa. Ele se esforça em colocar o 
logos em curto-circuito, pela afirmação do efeito direto dos 
afetos sobre o corpo. Segundo ele, a doença é a conseqüência 
de emoções, impulsões não satisfeitas, desviadas e reprimi
das. Lendo-o, vê-se que o Jogos. excluído por causa de sua 
demonstração, retoma sob forma de um discurso solidamente 
construído, senão logicamente encadeado. Efetivamente. ele 
elaboraconstruçõesmuitocomple~paramostrar,jáquenão 

demonstra nada, como "o desejo fundamental" reprimido 
durante muito tempo. pode agir sobre o sistema endócrino e 
vegetativo, e acarretar assim lesões corporais. Ele chega até 
a falar de especificidade comwn entre a emoção causal e a 
lesão, reconhecendo, porém, que isso não está totalmente 
provado. Uma pessoa sofrendo, por exemplo, com sede de 
amor- que pode. diz ele, remontar à primeira infância, faria 
mais facilmente uma úlcera de estômago. E as teorias desse 
estilo proliferam. 

Outros autores demonstram. sem dificuldade alguma 
que nenhuma especificidade comum liga órgão lesado à 
natureza do estresse causal. geralmente reduzido à angústia. 

1 F. Dunbar,DillgiiÕ3ticopsicos.rom&tico, Hoeber,l944. 
4 F. Ala .. der, MedicÜia p~icossomtfli~. Payot, 1952. F. Aleunder colaborou 
com F. Deutsh e D. Rap~n. 
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Entretanto eles afinnam que existe um laço entre tal doença 
psicossomática e qual estrutura da personalidade em referên
cia à psicologia. Por exemplo, certo ansioso, bilioso, estaria 
mais disposto a ter distúrbios digestivos; a asma atacaria de 
preferência pessoas nas quais se descobrem, após inquéritos 
estaHsticosad hoc, dificuldades para se decidirem a casar-se. 

Por esse caminho indireto, da influência do psiquismo 
sobre o organismo, a partir da conversão tústérica, passando 

• pela expressão complacência somática introduzida por Freud 
quando estudou esse asswuo, e pelo favor de confusas e mais 
do que complacentes argumentações neuropsico-fisiológicas, 
acaba-se falando de somatizações ligadas a afetos não 
satisfeitos. Esses afetos estando recalcados - o que é 
absolutamente anti freudiano- a energia assim liberada vai 
acarretar lesões no corpo. Propõe-se então o tenno, que se 
presume ser uma invenção. de conversão simbólica - que, 
na realidade, é a própria definição da conversao histérica. 

Por outro lado, toda uma corrente utiliza como seus os 
argumentos de Mélanie Klein: a conversão somática (mais um 
tenno surgido sem maiores explicações) diz respeito a 
conflilos anteriores ao período edipiano e mergulha suas 
raízes nas fases mais arcaicas do psiquismo. 

G arma5 é o primeiro da fila desta corrente. Para ele, cada 
sintoma psicossomático corresponde a uma estrutura particu
lar da personalidade, e cada doença a um determinismo 
puramente psíquico. A conversao· somática, como ele nos diz, 
é devida a mecanismos de regressão e de fixação. em que tem 
funçao o recalcamento. É em tomo da castração que o 
processo teria seu curso, bem cedo na vida do paciente. E ele 
propõe uma asserção que, curiosamente, será admitida pela 
maioria daqueles que a si mesmo se designam com o dtulo de 
psicossomatólogo: se numerosos analistas não encontram 
essa significaÇão psicoafetiva das lesões orgânicas, entao é 
porque nesse caso estão implicados o biológico, o corpo e a 

3 A. Garma, "!Nqnçlo psicossom'tica no tratameniO psicanalítico das doenças 
orsinicas", XXIV Congresso dos psicanalistas de l.fnguas rominials. Rnw 
/raAçoi.lt tú Psyc}ta~Wyst, tt.28, 1963. 
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morte real. Pois bem, os analistas, nesse domínio. têm medo 
de avançar: eles preferem ficar ao abrigo das construções 
ilusórias da neurose, onde seu corpo próprio não é solicitado, 
a morte não sendo evocada aí senão a título imaginário. 

Esta primeira corrente, que gozou de considerável 
sucesso. sobretudo nos Estados Unidos, desde a Segunda 
Guerra Mundial até o infcio dos anos sessenta, entrou agora 
em declínio, sua influência tendo praticamente desaparecido.6 

OS FENÔMENOS PSICOSSOMÁTICOS NÃO TtM SENTIDO 

"O estado psicossomático cria-se bem cedo na vida, antes da 
aparição da linguagem que, entretanto, é condicionada pelo 
seu meio afetivo." Esta asserção resume a posição da Escola 
psicossomática da Sociedade psicanalítica de Paris, cujos 
chefes de fila são R. Held,7 Marty ,8 Fain, M' Uzan e David. 

Para eles, os fenômenos psicossomáticos não têm 
sentido. Ligam-se a uma verdadeira carência das atividades 
de representação. Entretanto há um paradoxo em seu raciocí
nio, pois estes fenômenos. situados fora-de-sentido, não 
obstante traduziriam um sentido. que é menos um valor 
simbólico do que uma falta de meios de simbolização. Eis, 
por exemplo, um retrato sintético de uma personalidade 
psicossomática: é o caso de uma pessoa aparentemente 
nonnal, nem neurótica nem psicótica. Observando com mais 
atenção. porém, percebe-se que ela tem uma relação muito 
particular à realidade. Efetivamente ela se identifica total
mente ao objeto (o objeto tomado aqui em sua definição de 
ser o parceiro). que lhe aparece então sempre como um duplo 

6 l' m a\llor panícipantc dessA conente faz a. comunicaçio do c.uo de um pAciente 
sofJt:ndo de hepaúte, a bem dizer, de vagos distúrllios dígestivos. O analisla ~evda 
a este paelQ11.C que ele çomw seu /(gado porque não «:m f(gado para agüenu.r o 
outro. Tmdo C cito csUI muito audllciosa interpJt:taçio, pelo menos é o que ele julga, 
os sintorna.s do paciente cessaram. O que é preciso dcmoostrar. 
7 R . Held, "lnterroptório Psicossom,úco," Entretun.s de Bicllal, ouL 1958. 
1 P. Many, C. David, G. de.M'Uutn.fnvesligaçãopsico.rsomática, PUF, 1963. 
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3 A. Garma, "!Nqnçlo psicossom'tica no tratameniO psicanalítico das doenças 
orsinicas", XXIV Congresso dos psicanalistas de l.fnguas rominials. Rnw 
/raAçoi.lt tú Psyc}ta~Wyst, tt.28, 1963. 
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morte real. Pois bem, os analistas, nesse domínio. têm medo 
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6 l' m a\llor panícipantc dessA conente faz a. comunicaçio do c.uo de um pAciente 
sofJt:ndo de hepaúte, a bem dizer, de vagos distúrllios dígestivos. O analisla ~evda 
a este paelQ11.C que ele çomw seu /(gado porque não «:m f(gado para agüenu.r o 
outro. Tmdo C cito csUI muito audllciosa interpJt:taçio, pelo menos é o que ele julga, 
os sintorna.s do paciente cessaram. O que é preciso dcmoostrar. 
7 R . Held, "lnterroptório Psicossom,úco," Entretun.s de Bicllal, ouL 1958. 
1 P. Many, C. David, G. de.M'Uutn.fnvesligaçãopsico.rsomática, PUF, 1963. 
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dela mesma, de modo que, de imediato. cJa tem com ele laços 
marcados de maior familiaridade. Quanto ao mundo. ela o 
trata manipulando-o pela força de um "pensamento operató
rio" 9 cuja eficácia vem do fato de ser desprovido de toda 
afetividade. Qual a explicação disso? O supereu. que habitual
mente serviria de ligação e controle entre o isso e o eu, estaria 
aqui clivado, de tal modo que "as vagas inconscientes não 
parecem ordinariamente fazer perturbação na superfície lisa 
de uma consciência aparentemente simples''. onde somente 
se manifestam conteúdos de pensamentos razoáveis. (Nessa 
atmosfera de umidade para onde somos arrastados, vê-se 
surgi r o renovo de um processo aberto à intelectualização para 
contrariar o áfctivo e o vivido. Efetivamente é essa a tinta onde 
esses autores molham sua pena.) Em resumo, o paciente 
aparece separado de seu inconsciente, "o magma fantasmáti
co da primeira infância sendo mantido à distância." 

Em tais sujeitos, deve-se acrescentar, o fantasma e sua 
expressão verbal são, aliás, de excepcional pobreza. Resulta 
que a transferência é igualmente pobre, devido à falta de 
imaginação, como se esta estivesse tão intensamente agarrada 
a seu sintoma que não se pudesse arrancá-la daí. 

Porque haveria lesão corporal? Oferecem-nos a seguin
te elaboração conceitual: a ausência de representação faz a 
libido e a agressividade se confundirem e se transfonnarem 
em energia pulsional indiferenciada. O corpo é então subme
tido ao impacto direto das forças pulsionais liberadas. Estas, 
privadas do veículo das representações, passam diretamente 
ao órgão, lesando~o. pois o instinto de morte destacado do 
instinto de vida não deixaria de continuar em profundidade 
um trabalho de sapa sobre o corpo. Em conseqüência, a 
questão não é encontrar um sentido nesses fenômenos. mas 
dar-lhes um, construindo para o doente um fantasma e 
colocando-o à sua disposição. Nesse interesse. emprega~se a 
sugestão, a explicação e até a verdadeira reeducação. 

Um exemplo. O caso é o de um bebê ponador de otites 

9 P. Marty, Ordempsicossomálica, Payot, 1980. 
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repetidas acompanhadas de eczema. O psicotc rapeuta10 escre
ve em sua comunicação: "A compreensão melhor do modo 
de funcionamento do bebê, transmitido ao pai através dos 
dizeres da mãe, provocando neste modificações de suas 
atitudes a seu respeito, pareceu-nos elemento decisivo para 
fazer cessar a situação de crise e permiti r deter a sintomato· 
logia." 

Outro exemplo: Uma psic~malista1 1 apresenta o caso de 
um menino de onze anos que ficara hospitalizado vários anos 
porosteocondrite do quadril esquerdo. Após a cura, o menino 
cai num tal estado de sofrimento psicológico que a analista 
teve vontade de protegê-lo e ensinar-lhe a viver. A psicotera
pia permitiu uma reorganização harmoniosa do psiquismo do 
menino, e uma melhor utilização por ele de sua energia 
libídinal. Resultado: as manifestações psicossomáticas, dores 
nas pernas, cefaléias, diarréias, desapareceram. 

OS FENÔMENOS PSICOSSOMÁTICOS TtM SENTIDO PRÓXIMO DA 
CONVERSÃO HISTÉRICA, MAS NÃO "TOTAL MENTE" 

Esta é a posição mantida por V alabrcga, 12 conhecido pela 
agilidade de seu pensamento. Ele precisa evitar o duplo 
impasse das posições precedentes, isto é, encontrar um a saída 
média entre a posição que faz da manifestação orgânica o 
equivalente de um sintoma neurótico - coisa que, em clínica 
médica, é totalmente falsa - e a que situaria o sintoma 
psicossomático fora de toda simbolização - o que é igual
mente falso. segundo ele, no plano terapêutico. V alabrega 
desenvolve construções freqüentemente tão acrobáticas co
mo incompreensíveis. 

Ele estende a noção de conversão. Ao lado da conversão 

10 R. Debn~y, ~oscilações da sinlomlllologia p5ícossomática no triângulo: Pai-Mãe· 
Bebê", Corpod«llle e Corpo er6lico. Masson, 1984. 
11 L. Reure, ~Evolução dos fantasmas no decu~o da psicoten~pia de um menino de 
li anos acometido de uma doença 6ssea, Corpo doenll e Corpo er6lico, Massoo, 
1984. 
12 J .P. Valabrega, Falll4S1111J. Mito. Corpo e ~ntido, Payot, 1980. 
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12 J .P. Valabrega, Falll4S1111J. Mito. Corpo e ~ntido, Payot, 1980. 
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histérica e da conversão emocional, ele fala da conversão 
psicossomática c apresenta a seguinte questão: "Converte-se 
o quê? E como é que se converte? A resposta é difícil, é um 
salto misterioso, c todas as explicações dadas até agora não 
são senão metáforas redutoras. Não obsLante, não se pode 
contestar na clfnica que o psicossomático é tomado no 
fantasma, ou melhor, que o fantasma do doente é tomado no 
sintoma." 

Como se vê, Valabrcga utiliza uma retórica da mudança 
pennanente, de modo que o leitor não seria capaz de discernir 
aí a menor articulação lógica. 

Seja como for, para ele o fantasma psicossomático é 
diferente do fantasma do neurótico. Ele estaria no corpo do 
sujeito (sujeito é aqui tomado no sentido do paciente) que 
pode chegar a não reconhecê-lo, e a nos fazer partilhar esse 
desconhecimento - como se a manifestação psicossomática 
fosse estranha à vida do sujeito, que pode nunca falar dela; 
utiliza-se mesmo a expressão vida dupla. Estes fantasmas 
estariam portfUltO inscritos na "corporeidade do doente". Para 
ilustrar sua diferença essencial em relação à neurose e a 
especificidade desses mesmos fantasmas, Jacques Caren13 (a 
clareza de sua excelente obra penniliu que nos orientássemos 
na floresta dessa literatura psicossomática) dá este exemplo: 
enquanto no neurótico, o fantasma seria "ser sodornizado pelo 
pai", o fantasma de efração corporal no psicossomático seria 
"ser penetrado". A ação está a f presente, mas não o agente. 
Estes fantasmas se fonnariam "num momento quando a 
relação simbólica com o meio vivencial não foi elaborada".u 

O tratamento psicoterapêutico "não procura atingir a 
profundeza dos conflitos". 13 Ele visaria dar segurança ao 
doente tentando restituir ao sujeito o sentido de suas relações 
como mundo. 

Tal é portanto esquematicamente bosquejado o horizon
te da psicossomática esclarecido por psicanalistas. Se a 
descrição clínica desses fenômenos psicossomáticos é, em 
conjunto, notavelmente homogênea, sua teorização a partir de 

13 J. Caien, Silttoma prictMsom4Iico, Priv11, 1971. 
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conceitos que ainda não se ousa qualificar de freudianos, 
denota, em compensação, a maior confusão: Todas essas l! 
teorias admitem a seu modo anoção de sujeito psicossomático 
especffico -esse tenno designa aqui o doente, o paciente. • 
Não é questão do sujeito da neurose. c a passagem da doença 
psicossomática à psicose é freqüentemente evocada. 

Quanto ao tratamento, praticamente há concordância 
geral. Fora dos tratamentos mMicos habituais, precisam esses 
doentes de uma terapêutica visando, antes de tudo. reduzir 
pela interpretação-que vai da simples explicação à sugestão 
- esses fenômenos qualificados de sintomas por todos 
(mesmo pelos que os situam fora de sentido). 

Todas as terapêuticas ditas "psi", da relaxação à acupun
tura, individual ou em grupo, são possíveis, em função dos 
casos. Entretanto não são reconhecidas como válidas senão 
as abordagens ditas "de inspiração analítica". O tratamento 
analítico pcnnancce a referência principal do tratamento que, 
seja qual for, é colocado ao modo da prescrição médica. 
Evoca-se a dependência particular desses doentes, os quais 
muitas vezes precisariam de "cuidados matemais" - e alguns 
até seriam "pegajosos por causa do alto índice de viscosidade 
de sua libido". Não se deve esquecer de pedir, de passagem, 
uma saudação à coragem e aos dons particulares desses 
psicoterapeutas que enfrentam até a própria morte real, ao 
comprometer o próprio corpo nessa atuação. 

Enfim. apresenta-se-nos o suporte .de numerosos exem
plos clínicos. Algumas vezes, entretanto. no plano médico, 
cujo discurso tem consistência própria que não cabe invalidar, 
esses quadros andam perto da indigência, e mesmo da 
exploração fraudulenta. As curas silo numerosas, tão irrcfu· 
táveis quão misteriosamente obtidas. 

11. Com Lacan 

A problemática dos fenômenos psicossomáticos para nós 
apresenta-se nestes termos: se há uma indução significante 
em seu detenninismo, podem esses fenômenos ser qualifica· 
dos de sintomas, e há um sujeito da psicossomática? 
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O ensino de Lacan nos fornece sobre isso quatro 
referências principais: 

O SEMI!'\ Á RIO, LIVRO 214 

Com sua intervenção num debate entre F. Pcnicr e J.P. 
V alabrcga, Lacan situa os fenômenos psicossomáticos fora 
das construções neuróticas. o narcisismo constituindo uma 
linha divisória. Ele considera que esses fenômenos estão no 
limite de nossas elaborações teóricas. Estão no nível do real. 
Como Lacan não tivesse ainda destacado, nesta época, o real 
como o impossível ordenando-se da função de significância. 

• o real deve ser entendido aqui como o rochedo do biológico. 
Ora, sabemos que o biológico não é o real, c que ele se dispersa 
em outras tantas pontas de rochedo do biológico à medida que 
a ciência delas se aproxima, as noções de vida e de monc não 
tendo aí pcninência alguma, ao passo que para nós elas 
assumem seu caráter de drama a partir do gozo. 

Lacan fala dos investimentos propriamente intra-orgâ
nicos, auto-eróticos da libido. Não se sabe como funciona o 
fenômeno psicossomático, mas o investimento da libido se 
faz sobre o órgão próprio c não sobre o objeto. (A libido que 
é tomada em sua definição freudiana, com os problemas 
levantados pela distinção entre libido de objeto e libido do 
eu.) Quando Lacan acrescenta que não se pode distinguir a 
fonte do objeto, temos a ind;cação, que ficará central, de uma 
espécie de cuno-circuito na montagem pulsional. Os fenôme
nos psicossomáticos se produziriam na vizinhança da pulsão, 
que Lacan ainda não relaciona à divisão subjetiva na demanda 
(~ O D). Lembremos que ele tampouco integrou o objeto a 
na escritura do fantasma para operar esta misturação entre 
pulsão c fantasma. 

14 I. Lacan, O Seminário, Livro 2. O 1-:u na Ieoria tk Freud e M 1écníca da 
psicolld/ise. Jorge Zahar, 191!5, p. 127. 
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O SI<:MII\ÁRIO, LIVRO 315 

Ao comentar um trabalho apresentado por Ida Macalpine 
acerca de uma psicose da qual ela evoca os sintomas 
hipocondriacos, que, no caso, são sintomas psicóticos, Lacan 
salienta que se pode ver aí alguma coisa de especial, que está 
no fiundo da relação psicótica, como fenômenos psicossomá
ticos. 

"Esses fenômenos são estruturados bem diferentemente 
do que pode se passar nas neuroses." Lacan distingue-os, 
ponanto, como fenômenos c não os define como sintomas, os 
quais para nós corrcspondcm à definição muito precisa de 
serem estruturados pelo significante segundo a duplicida
dc S significante 

s ' significado 
A propósito das manifestações psicossomáticas derma

tológicas, prossegue Lacan: "Há não sei qual impressão ou 
inscrição direta de uma earacterfsüca, até, em cenos casos, de 
um connito." Essa noção de alguma coisa de escrita no corpo 
voltará vinte anos mais tarde sob o termo de "hieróglifo" ,. 
psicossomático. Parece que Lacan se inclina, em 1965, para 
uma cifragem virada para a significamização, para a letra, ao 
passo que, em 197 5, o cao;;o será mais de uma cifragem do lado 
do número. 

Há, p<manto, inscrição sobre o que se pode chamar de 
material apresentado pelo sujeito enquanto "ser corporal". 
Esse mate ri ai, parece-me, não deve se reduzir à lesão corporal 
apresentada pelo sujeito, porém compreender também o que 
dela ele diz - pois não se pode negar que ela adquire um 
sentido, em que se manifesta um gozo confuso no discurso 
cujo ordenamento ela perturba com uma insistência que 
pennite afirmar não ser simplesmente por uma obnubilação 
passageira ligada a seu efeito de trauma. Esse traço permite 
mesmo distingui-la de uma lesão puramente orgânica, que 
não e>;crce este efeito durável c insistente sobre o discurso do 
sujeito. 

15 ld. lbid., Livro 3, A.r psir.nsts, J<u-ge Zahar. 3' ed .. 1988, p. 351. 
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14 I. Lacan, O Seminário, Livro 2. O 1-:u na Ieoria tk Freud e M 1écníca da 
psicolld/ise. Jorge Zahar, 191!5, p. 127. 
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Enfim, Lacan fala, em seu comentário, de "um sintoma 
-tal como uma erupção, d}vcrsamcnte qualificada do pomo 
de vista dennatológico". E proposto o tenno de sintoma, 
porém diríamos que nessa ocasião Lacan ainda não é 
lacaniano. Essa erupçao "irá se mobilizar em função de tal 
aniversário, de modo direto, sem intermediário, sem que uma 
interpretação possa marcar a correspondência com alguma 
coisa do passado do sujeito". Cada tenno merece ser ponde
rado. pois uma das características dos fenômenos psicosso
máticos é também a de se mobilizar, se conjugar, se intercam
biar, de se alternar. de se repetir em impulsões sucessivas. 
Podem também desaparecer definitivamente sem deixar 
vestígio, c sem que nenhuma intervenção especffica edcmar
cável, em muitos casos, possa explicá-los. 

O SEMINÁRIO, LIVRO 1116 

"A psicossomática é algo que não é um significante, mas que, 
mesmo assim, só é concebível na medida em que a indução 
significante, no nível do sujeito, se passou de maneira que não 
põe em jogo a afânise do sujeito." Daí, a pergunta: se os 

• fenômenos psicos.-;omáticos sao ligados a efeitos de lingua~ 
gem, haverá então um sujeito da psicossomática? 

Atingimos o âmago da questão: este enunciado. com a 
indagação por ele levantada, vindo num contexto em que 
Lacan desenvolveu muito cuidadosamente as opcraçOcs da 
realização do sujeito no lugar do Outro em sua dependência 
significante. Trata-se das duas operações lógicas, de aliena
ção e de separação, que serão relembradas agora de maneira 
sucinta. · 

É preciso partir do sujeito como X, aquele do qual 
surgirá um ser antes que ele use a palavra. mas do qual se fala. 
Visto que a linguagem é preexistente a ele, já está lá o Outro 

1
: lbid .• Livro 11, Os q110tro coiiCeito.r fwtdanv11Ulis dll p.ricanóiise, Jorge Zahar, 

3 ed., 1988, pp. 187,215 e 241. 
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da linguagem, como também o Outro do discurso, já que lhe 
atribuem significantes, c ainda também o Outro do desejo, 
para ele poder vir ao mundo como objeto a. 

A alienação. A inscrição do sujeito em instância no 
lugar do Outro por invocação do significante não deixa de 
admitir sua afânise, isto é, seu apagamento, sua divisão da 
qual se constitui, pela queda (Urverdriingung) do significan
te, o sujeito do inconsciente. Não se vão dar todos os detalhes 
das variações de Lacan para situar a afânise, porém acompa
nha-se sua construção, entre a página. 189 e sua versão 
definitiva, página 227. 

A separação. É a operação pela qual o sujeito se libera 
do efeito afanísico do discurso do Outro, excluindo-se da 
cadeia significante pelo acionamento de seu ser de sujeito sob 
a forma de objeto a. A separação é modo de resposta do sujeito 
ao desejo do Outro, com o qual ele tem relações nas suas 
faltas, para se constituir como dcsejante. 

Alienação c separação, apresentadas aqui, por uma 
questão de comodidade, numa seqüência cronológica, são na 
verdade operações lógicas que se produzem instantaneamen
te. Este duplo movimento do$ ao objeto a e volta é a tradução 
do movimento de abertura e fechamento do inconsciente em 
sua pulsação temporal. Nos fenômenos psicossomáticos, a 
afânise do sujeito não é acionada. A alienação não se 
realizando, a operação separação tampouco pode se efetuar. 
A razão é que a petrificação (gclificação ou virada em massa 
da cadeia significante, virada "de estalo"-esses tennos são 
equivalentes) não deixa intervalo entre os significantes, nem 
entre St c S2, como na holófrase. O Outro não é barrado. Não 
somente o sujeito não está representado por um significante 
para outro significante (sem$. sem afânise), ma-;, desde que 
não há abertura dialética do desejo do Outro, a operação 
separação também não pode produzir-se. O ser do sujeito fica 
então submetido ao discurso do outro, do qual ele não pode 
se esquivar esvaecendo-se como sujeito dividido pelo signi
ficante. 

A causação do sujeito não chegando a se concluir, 
estritamente falando, não existe sujeito psicossomático que 
se possa particularizar, e do qual se pudesse construir o 
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ordenamento a panir de uma estrutura quadripanida, a qual é 
"exigível desde o inconsciente". Por outras palavras. os 
fenômenos psicossomálicos são ligados a efeitos de lingua-

• gem, mas estão fora de subjetivação. Dão testemunho do 
fracasso da metáfora subjeti va. 

É certo que Lacan afirma que a gclificação da cadeia 
significante produz uma série de casos - psicossomática, 
debilidade mental, psicose - em que a posição do sujeito é 
diferente. Assim, por situar a psicose no quadro de suas 
elaborações teóricas,17 ele pode aplicar-lhe os conceitos de$ 
e do objeto a. Em compensação, ao situar a psicossomática 
no limite de suas elaboraçôcs, ele não decide em favor da 
existência de um sujeito psicossomático.18 Com efeito, não é 
específico senão o gozo em ação nessas manifestações. Isto 
não exclui, contudo, que um sujeito neurótico, perverso ou 
psicótico apresemc lesões psicossomáticas. 

Para abordar os fenômenos psicossomáticos, Lacan se 
refere à experiência de Pavlov. Alguns elementos devem ser 
considerados. 

Lacan identifica o ruído da trombeta a um significante 
do experimentador, induzindo por seus efeitos de trombica
ção lesões sobre o corpo do animal. A esse respeito, ele lembra 
que a existência da linguagem. com seus efeitos sobre o vivo, 
permite prescindir de qualquer entidade espiritual. A noção 
confusa de psicossomática se lhe afigura tagarelice estéril. 

Como pode 'o significante gerar lesões sobre o corpo? 
Ignora- se, só se sabe que o animal não compreende o que lhe 
pede o experimentador. Fica-se assim reduzido a falar da 
sensibilidade particular do loqüente [parlêtre] - como de 
certas espécies animais domésticas, se bem que de maneira 
diferente - à linguagem. Esta sensibilidade está ligada a 
fatores constitucionais, pois um dia foi preciso que o homem 
começasse a falar1 como existem, desde sua origem, os 
animais domésticos que conhecemos. sem termos conseguido 

17 td .• "Abenura da Seçlo clfnica", Ornicar? n. 9. Navarin, 1976. 
11 Quando Lacan em l91S emprega este termo ·o psicosscm,tico", ua~a- se, 
pam:e-me, de uma comodidade no debate. antes que de uma designaçio conceituti. 

horizo111es da psicossomálica 83 

criar novas espécies deles. Pode-se amansar um animal 
selvagem, nunca domesticá-lo. Tal aprendizado não é trans
missível hereditariamente. 

Enfim, se não dispomos, nos animais em liberdade, de 
observações confiáveis de fenômenos psicossomáticos que 
permitiriam levantar dúvidas sobre seu dctcnninismo lingua
geiro, pode-se vê-los, em compensação, quando estão em 
cativeiro, e mesmo em função de tal ou qual guarda como um 
veterinário do zoológico de Vinccnncs me confinnou. 

Enfim, produzindo no animal coato um estímulo inade
quado à necessidade, porém, do interesse de uma necessidade, 
a experiência evidencia o fato de que se introdúz, na 
organização orgânica dessa ncccssi dade, o corte do desejo do 
Outro. 

O Outro está presente na experiência. Por isso pode 
Lacan dizer que a lesão se produz "na medida em que uma 
necessidade for interessada na função do desejo [ ... ]. Mesmo 
se não podemos ter em conta a função de afâníse do sujeito, 
o desejo está interessado" [ ... ] "o elo desejo fica conservado". 
Ele poderia ser representado em seu início pelo significante 
indutor da lesão, produzindo. do lugar do Outro, seu apelo 
sobre o sujeito em instância. 

Tudo se passaria de certo modo como se o sujeito 
sentisse a imposição sobre si das significações confusas do 
discurso do Outro que, à força de se repetir, causaria trauma. 
Sobre o grafo do desejo. no lugar do compromisso sintomá
tico S(A), se inscreveriam as lesões corporais dos fenômenos 
psicossomáticos, que fariam curto-circuito no Outro.19 Na 
asma, por exemplo, a necessidade vital de respirar seria 
perturbada pelo gozo enigmático do Outro, que retomaria 
sobre o corpo sob a forma de angústia:20 Os asmáticos 
comprovam freqüentemente essa angústia específica, equiva
lente à do pesadelo, e não somente ligada à dificuldade 
respiratória. pois ela a precede anunciando a crise. 

19 O fPS teve portanto que ser radicahnente distinguido do sintoma que é 
estruturado pelo signílícante. 
20 J. Guir. A psicossomática M clúrico loconiiJM. Jorge Zahar, 1988. 
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Uma forma particular de mimetismo é, com freqüência, 
evocada nos fenômenos psicossomáticos. Seria um mecanis
mo equivalente ao observado às vezes em alguns estigmati· 
zados? Sabemos que sobre o corpo dos autênticos místicos, 
presos numa relação de efusão com um objeto sem alleridadc, 
podem aparecer lesões à imagem da figura adorada. Existe af 
uma realização do imaginário. A partir desse fato poderíamos 
propor a seguinte hipótese: os fenômenos psicossomáticos 
estando profundamente enraizados no imaginário pelo fato de 
gelificação da cadeia significante. há "fixação" do sujeito. Por 
que não ir até dizer "fascinação''? Enquanto o sujeito não 
pudesse ler relação dialética ao Outro, é do sentido que ele 
imaginar em seu desejo obscuro que essas lesões se imprimi
riam em seu corpo. por uma realização do imaginário. Estas 
lesões seriam "idênticas", com a diferença de pequena 
deformação, às do Outro imaginarizado, isto é, presentificado 
ao sujeito, pelo parente traumático ao qual ele se identificaria. 

O SINTOMA (COI'\FERtNCIA E:\-1 GENEBRAl .1 

Nesta conferencia, Lacan indica que as lesões psicossomáti
cas são traços escritos no corpo, não porém da ordem do 
signume sim, antes, da signatura, 22 semelhantes a verdadeiros 
hieróglifos quç ainda n1io podemos ler. Seriam portanto da 

• ordem da escrita- que Lacan concebe como "para-não- ler'' 
- traços inscritos, mas pré-significantes. Com efeito, um 
pouco mais adiante, ele diz: ''O corpo se deixa I e v ar a escrever 

. qualquer coisa da ordem do número.'' É questão portanto de 
um ciframento que não passa pela significantização da letra, 
pela subjetivação do desejo, mas que está do lado do número, 
como uma contagem absoluta do gozo do que seriam prova 
os fenômenos subjetivos, surgindo em sunos sucessivos. 

21 1. Lacan, "O Sintoma", conferência de Genebra, 1975, Bloc·Mtls tk la 
p1ycltaNJJyst, n. 5, Genebra, Atan, 1985. 
~ Estes eJclarecimentos trazid()S ao debate devem-se a ~ric Laurmt e J. A. Míller. 

lwr iwlllc dQ psicossomática 8S 

Valeria a pena agora aproximar, na medida do possível. 
o estatuto do gozo específico aos fenOmenos psicossomáticos. 
Com efeito, abordando-os pela via do significante, Lacan 
parece concluir que eles comprovam um enfraquecimento da 
metáfora subjetiva, de modo que ele pode colocá-los na série 
psicose - debilidade mental - psicossomática. Mas, pela 
outra vertente, seu gozo específico. retomando ao corpo, 
permitiria ordenar os fenômenos psicossomáticos em outra 
série: esquizofrenia, onde o gozo faz retomo ao corpo de 
maneira catastrófica; paranóia, onde o gozo está alojado no 
Outro, com esses movimentos altemanles entre sua intrusão 
no corpo e sem distanciamento; psicossomática, onde o gozo 
especffico poderia tomar o estfrn ulo de seu sentido no 
significante indutor da lesão. Por não ser possível por 
enquanto dizer mais, conservemos esse tenno de gozo 
específico, com o enigma nele contido, em vez de recobri-lo 
com rabiscos confusos e inúteis. 

Indiquemos também que o corpo do qual nos estamos 
ocupando nos fenômenos psicossomáticos é o corpo tornado 
em sua consistência imaginária e separado da carne. Ele é 
definido, no campo freudiano, corno superfície de inscrição • 
do significante, corpo do qual desertou o gozo, refugiado nas 
zonas erógenas, corno Freud as denomina. Porém, sejam 
quais forem as modalidades desse gozo, de que o corpo está 
separado, elas demonstram estarem enraizadas no real. Esta 
concepção do corpo desenha um território próprio às mani
festações psicossomáticas, que são fenômenos de bordo, de 
franja, fenômenos limites. A esse respeito, é notável que elas 
se manifestem por lesões que se reportam em geral a órgãos 
que apresentam superfícies de contato: retalhos de pele que 
se soltam na psoríase, mucosas que se congestionam na asma, 
etc. A lesa.o psicossomática poderia ser marcação do corpo. 
com uma tatuagem, que dá carne a esse órgão irreal da lamela, 
que é a libido. 

Como, porém, decifrar o que se inscreve como sinais 
bizarros no corpo? 

O que se escreve, o que está no limite de nossas 
elaborações, Lacan o chama, por aproximação. "hieróglifo", 
"traço unário", "assinatura" . .. selo", "corpo considerado 



84 psicossomática e psicaNilise 

Uma forma particular de mimetismo é, com freqüência, 
evocada nos fenômenos psicossomáticos. Seria um mecanis
mo equivalente ao observado às vezes em alguns estigmati· 
zados? Sabemos que sobre o corpo dos autênticos místicos, 
presos numa relação de efusão com um objeto sem alleridadc, 
podem aparecer lesões à imagem da figura adorada. Existe af 
uma realização do imaginário. A partir desse fato poderíamos 
propor a seguinte hipótese: os fenômenos psicossomáticos 
estando profundamente enraizados no imaginário pelo fato de 
gelificação da cadeia significante. há "fixação" do sujeito. Por 
que não ir até dizer "fascinação''? Enquanto o sujeito não 
pudesse ler relação dialética ao Outro, é do sentido que ele 
imaginar em seu desejo obscuro que essas lesões se imprimi
riam em seu corpo. por uma realização do imaginário. Estas 
lesões seriam "idênticas", com a diferença de pequena 
deformação, às do Outro imaginarizado, isto é, presentificado 
ao sujeito, pelo parente traumático ao qual ele se identificaria. 

O SINTOMA (COI'\FERtNCIA E:\-1 GENEBRAl .1 

Nesta conferencia, Lacan indica que as lesões psicossomáti
cas são traços escritos no corpo, não porém da ordem do 
signume sim, antes, da signatura, 22 semelhantes a verdadeiros 
hieróglifos quç ainda n1io podemos ler. Seriam portanto da 

• ordem da escrita- que Lacan concebe como "para-não- ler'' 
- traços inscritos, mas pré-significantes. Com efeito, um 
pouco mais adiante, ele diz: ''O corpo se deixa I e v ar a escrever 

. qualquer coisa da ordem do número.'' É questão portanto de 
um ciframento que não passa pela significantização da letra, 
pela subjetivação do desejo, mas que está do lado do número, 
como uma contagem absoluta do gozo do que seriam prova 
os fenômenos subjetivos, surgindo em sunos sucessivos. 

21 1. Lacan, "O Sintoma", conferência de Genebra, 1975, Bloc·Mtls tk la 
p1ycltaNJJyst, n. 5, Genebra, Atan, 1985. 
~ Estes eJclarecimentos trazid()S ao debate devem-se a ~ric Laurmt e J. A. Míller. 

lwr iwlllc dQ psicossomática 8S 

Valeria a pena agora aproximar, na medida do possível. 
o estatuto do gozo específico aos fenOmenos psicossomáticos. 
Com efeito, abordando-os pela via do significante, Lacan 
parece concluir que eles comprovam um enfraquecimento da 
metáfora subjetiva, de modo que ele pode colocá-los na série 
psicose - debilidade mental - psicossomática. Mas, pela 
outra vertente, seu gozo específico. retomando ao corpo, 
permitiria ordenar os fenômenos psicossomáticos em outra 
série: esquizofrenia, onde o gozo faz retomo ao corpo de 
maneira catastrófica; paranóia, onde o gozo está alojado no 
Outro, com esses movimentos altemanles entre sua intrusão 
no corpo e sem distanciamento; psicossomática, onde o gozo 
especffico poderia tomar o estfrn ulo de seu sentido no 
significante indutor da lesão. Por não ser possível por 
enquanto dizer mais, conservemos esse tenno de gozo 
específico, com o enigma nele contido, em vez de recobri-lo 
com rabiscos confusos e inúteis. 

Indiquemos também que o corpo do qual nos estamos 
ocupando nos fenômenos psicossomáticos é o corpo tornado 
em sua consistência imaginária e separado da carne. Ele é 
definido, no campo freudiano, corno superfície de inscrição • 
do significante, corpo do qual desertou o gozo, refugiado nas 
zonas erógenas, corno Freud as denomina. Porém, sejam 
quais forem as modalidades desse gozo, de que o corpo está 
separado, elas demonstram estarem enraizadas no real. Esta 
concepção do corpo desenha um território próprio às mani
festações psicossomáticas, que são fenômenos de bordo, de 
franja, fenômenos limites. A esse respeito, é notável que elas 
se manifestem por lesões que se reportam em geral a órgãos 
que apresentam superfícies de contato: retalhos de pele que 
se soltam na psoríase, mucosas que se congestionam na asma, 
etc. A lesa.o psicossomática poderia ser marcação do corpo. 
com uma tatuagem, que dá carne a esse órgão irreal da lamela, 
que é a libido. 

Como, porém, decifrar o que se inscreve como sinais 
bizarros no corpo? 

O que se escreve, o que está no limite de nossas 
elaborações, Lacan o chama, por aproximação. "hieróglifo", 
"traço unário", "assinatura" . .. selo", "corpo considerado 



86 psicossomática ~ psican4/ise 

como cartucho revelando o nome próprio", "marcas". etc. 
Uma tal constelação de termos é comprovante, sem dúvida, 
de seu embaraço, e do nosso,.para dar uma tradução conceitual 
satisfatória dos fenômenos psicossomáticos. 

Não grito, que é invocação do Outro, mas escrito, 
não-para-ler, como observava. J.A .-Mille r, estes hierógl ifos 
da psicossomática estarão à espera de serem fonctizados? 
Lacan nos diz que, com dar sentido a seu gozo específico. 
pode-se fazê-los desaparecer, mas ele não diz como. Qual será 
o estatuto da interpretação nesses casos, em se supondo que 
eles sejam permeáveis à ação da palavra? 

Seria o caso de jogar com a ambigüidade significante. 
como agimos para dissolver o sintoma neurótico. fazendo da 
satisfação, se te faz senso?* É pouco provável, a menos de 
considerar o fenômeno psicossomático como um sintoma no 
sentido analítico - c não parece ser esse o caso. 

Seria certo, em alguns casos. como proposto por J. 
Guir,23 libcrar o sentido da-ambigüidade admitida na holófra
sc?- tomando então possível o arranjo desta palavra gelada 
no funcionamento da cadeia significante, o que permitiria de 
certo modo a restauração da metáfora paterna enfraquecida. 

FinaJmente seria o caso de dar seu sentido a esse gozo 
específico a partir de uma construção nova cujo estatuto nlio 
foi ainda inventado? A intenção seria agora transformar estes 
fenômenos em sintomas, sobre os quais se poderia então 
intervir na transferência. Seria como um forçarnento de 
sentido, um pouco à moda de Leonardo da Vinci, que a uma 
sujeira embolorada num muro (da ordem da assinatura das 
coisas) pode dar a fonna de um belo e musculoso atleta. lA 

• No original,jcn~i.s.raiiC6,j' ouié s~IU'. (N. T.) 
23 I . Guir, .. Sobll: a função do umbigo do sonho no uaumenrode su,ieitoc sofrendo 
ft FPS", Atas da EscOÚJ da Causa Fr~udUJM, vol. UI, om. 1982. 

Elucubração que proponho a partir desse fato apresenudo por Lacan em seu 
Seminmo .. 0 Saber do psicanalisu", ministrado na capela do hospitti Saillte-Anne 
em 197 1·1972. 

Algumas reflexões sobre 
o fenômeno psicossomático IX 

J ACQUES-ALAIN MILLER 

Se pretendemos desenvolver nossas pesquisas neste domínio, 
parece-me essencial estabelecer logo: ~enômeno psi~ossomá
tico diferenle de sintoma - FPS ~ smtoma -,e 1sso pela 
precisa razão de que devemos ser muito exigentes sobre a 
estrutura de linguagem do sintoma. 

E dizendo agora "sintoma", é no sentido analftico 
efetivamente que o estou tomando, na definição que lhe 
atribuímos a partir do ensino de Lacan, ou seja: trata:se de 
uma fonnaçAo do inconscie~te que tem estrutura de lmgua
gem, que supOe uma substituição, a qual chamamos de 
metáfora, em linguagem de retórica, e que, por af, fica aberta 
ao deslocamento retroativo por refonnulação, e a uma 
modificação pelo fato da emergência de efeitos de verdade. 
Temos, portanto. do sintoma, uma definição precisa e restrita. 

I ( ) 

A partir deste recurso de doutrina, imediatamente encontra
mos em Lacan dois pontos onde esta metáfora pode ser 
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atacada, a metáfora subjetiva e a metáfora paterna. Para situar 
o fenômeno psicosspmático, ele nos dá, em primeiro lugar, 
urna fonna de ataque de metáfora subjetiva que é a ausência 
de afânise - holófrase, gelificaçào, etc. -, c em segundo 
lugar, um ataque da metáfora paterna, pondo em questão o 
pai, o Nome-do-pai, o pai dq nome etc. 

Por outro lado, se abordarmos o fenômeno psicossomá
tico a parti r da análise, a parti r do campo da linguagem, somos 
forçados a situá-lo como um limite- esse tcnno indicando 
que o fenômeno psicossomático, se ele existe em sua 
consistência, diferente do sintoma, já pelo fato dessa diferen
ça situa-se nos limites da estrutura da linguagem; c precisa
mos justificar por que, entretanto, consideramos que ele lhe 
adere por alguns traços. 

Uma maneira de situar esse limite consistiria em dizer 
que o Outro está af colocado entre parênteses - o que, 
todavia, não podemos afinnar, visto que Lacan utilizou a 
colocação entre parênteses para significar, pelo contrário, a 
indexação do Outro. Ele escreve (A), justamente para dizer 
- é do Outro. Não podemos enl.ão dizer que nesse caso que 
nos ocupa. o Outro está colocado entre parênteses, mas talvez 
poderíamos dizer que o fenômeno psicossomático, de certo 
mod?· contorna a estrutura de linguagem. Vimos até, ao longo 
das mtervenções aqui reunidas, que se distingue mal o 
fenômeno do traumatismo, pois ficamos tentados a falar de 
um evento histórico, biográfico, que justamente não estaria 
transposto pela estrutura de linguagem, mas pelo contrário, 
de algum ·modo, diretamente inseri lO. Temos ponanto uma 
ausência de transposição muito nítida- o que constitui para 
nós um pomo de orientação em relação ao sintoma. 

Parece-me simples escrever o fenômeno psicossomáti .. 
co I ( ), para evocar o que ele tem de parente com a função do 
!raço unário colhido em Freud por Lacan, porém, aqui, não 
mdexado do Outro do significante. Pois se prestarem atenção 
à manei~ pela qual Lacan se refere a Pav lo v, por exemplo -
n~s págmas onde ele evoca o fenômeno psicossomático, no 
Ltvro 11 do Seminário, uma de nossas principais referências 
a propósito do animal, dizendo que esse animal não p0e em 
causa o desejo do experimentador -, poderão verificar que 

aig~UNJS reflexões 89 

é no rasto dessa referência que ele introduz o fenômeno 
psicossomático. Que significa situar assim o fenômeno 
psicossomático quase no registro do animal do homem? É que 
este fenômeno não põe em questão o desejo do Outro, mas ~ 
sim opera um contomamcnto do Outro- onde vejo verifi
car-se esta maneira de abordar a questão. 

Certamente, é crucial, essencial, distinguir o sintoma, 
especialmente o hist~rico, e o fenômeno psicossomático, 
precisamente nisso que esta relação ao Outro é constitutiva 
do sintoma histérico, o que de nenhum modo é o caso do 
fenômeno psicossomático, se ele existe. 

UMStABSOLtrrO 

Devo agora, a exemplo de Lacan, inscrever o fenômeno 
psicossomático numa série. Na passagem do Livro 11 do 
Seminário ao qual nos referimos, Lacan efetivamente destaca 
uma seqüência, a partir da estrutura significante S1-S2- o 
significante remete a outro significante, o sujeito é repre· 
sentado por um significante para um outro-, e ele constrói 
uma categoria com todos os casos em que não funciona este 
mecanismo de representação, e em que, cada vez, pode-se 
perguntar: há ou não há o sujeito? Ele propõe uma matriz 
muito geral para todos os casos em que a existência do sujeito 
é propriamente problemática. Ora, na medida em que o sujeito 
tal como o definimos, o sujeito barrado, já é um sujeito 
abolido, desaparecido, as palavras nos faltam para redobrar 
esta proposição e marcar que. no fenômeno psicossomático, 
o que se passa é que é atingido o modo de ser do sujeito- o 
sintagma "modo de ser,. sendo, também ele. problemático. 
Podemos anotar entretanto que em todos os casos ordenados 
pOr Lacan com fenômenos psicossomáticos, e onde se 
incluem a debilidade infantil e a psicose - ele evoca a 
paranóia- eles se situam num nCvel em que o sujeito cessa 
de ser representado, e em que, de ceno modo. falta a 
descontinuidade. São casos onde não estamos em presença de 
uma articulação significante, porém onde está em função a 
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Devo agora, a exemplo de Lacan, inscrever o fenômeno 
psicossomático numa série. Na passagem do Livro 11 do 
Seminário ao qual nos referimos, Lacan efetivamente destaca 
uma seqüência, a partir da estrutura significante S1-S2- o 
significante remete a outro significante, o sujeito é repre· 
sentado por um significante para um outro-, e ele constrói 
uma categoria com todos os casos em que não funciona este 
mecanismo de representação, e em que, cada vez, pode-se 
perguntar: há ou não há o sujeito? Ele propõe uma matriz 
muito geral para todos os casos em que a existência do sujeito 
é propriamente problemática. Ora, na medida em que o sujeito 
tal como o definimos, o sujeito barrado, já é um sujeito 
abolido, desaparecido, as palavras nos faltam para redobrar 
esta proposição e marcar que. no fenômeno psicossomático, 
o que se passa é que é atingido o modo de ser do sujeito- o 
sintagma "modo de ser,. sendo, também ele. problemático. 
Podemos anotar entretanto que em todos os casos ordenados 
pOr Lacan com fenômenos psicossomáticos, e onde se 
incluem a debilidade infantil e a psicose - ele evoca a 
paranóia- eles se situam num nCvel em que o sujeito cessa 
de ser representado, e em que, de ceno modo. falta a 
descontinuidade. São casos onde não estamos em presença de 
uma articulação significante, porém onde está em função a 



90 púcossonuiti ca e psicafiJÍ/i.u 

presença ou a ausência de um signiflcante unário, de um 
signifkantc privilegiado (mais uma vez, o nosso vocabulário 
não é adequado). Um St. portanto, mas de certo modo, 
absoluto. 

De que dispomos para pensar este S1? Somos pobres. 
Contamos com o traço unário. evidentemente, pois esse é um 
significante único e não articulado. Trazemos também o 
hieróglifo que, numa certa figuração, pode ser erigido de 
maneira hierática. Trazemos a assinatura. pois que esta 
assinatura , em seu limite, é um simples X, a marca do sujeito 
ter estado lá. Notemos entretanto que este X não se inscreve 
em parte nenhuma, que ~preciso rodeá-lo com uma arquite
tura significante: um texto existe, c solicita-se ao sujeito 
iletrado que ele aí aponha este X suposto significar sua 
concordância, mas ainda é necessário estar alguém presente 
para garantir que esse X foi mesmo traçado pelo signatário. 
Para a assinatura de um X faz-se portanto necessário este 
aparato todo. · 

Podemos também evocar o nome próprio que, nas 
línguas, tem a propriedade especial de não poder ser traduzi
do, e também de fazer curto-circuito do Outro da linguagem; 
ele atravessa as línguas e parece fazer diretamente referência 
ao objeto sem passar pela mediação da articulação significan
te. Então ficamos tentados de fazê-lo funcionar aqui . 

Não poderíamos igualmente evocar, para este St, espe
cialmente no fenômeno psicossomático, o sinete? Tive oca
sião de ver sua função, pois recentemente me pediram peças 
cartori ais: uma fotocópia não servia; d.iantc do juit. efetiva
mente é preciso apresentar o ato autt!ntico, isto é. aquele em 
que o sinete do tabelião está incluso na trama do papel Este 
sinete poderia, portanto, ser igualménte evocador para o 
fenômeno psicossomático. 

Essa enumeração serve para mostrar a que ponto 
giramos em tomo deste St, tomando referências que nos 
oferecem a lingüística, a experiência, a etnologia- evoca
mos até a escarificação. Também poderíamos apelar para o 
silêncio, ou para o grito. como faz Lacan em sua conferência 
de Genebra. O fenômeno psicossomático é um grito? Lacan 
entretanto prefere a ele o hieróglifo, precisamente porque com 
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o grito se faz um apelo - o grito é dirigido ao Outro. Não 
vamos nos deter num eventual grito primário que nao se 
dirigiria ao Outro, mas, a esse respeito, o hieróglifo do qual 
falamos com o fenômeno psicossomático é um hieróglifo no 
deserto-o que é escrito, e não grito. E não esqueçamos que 
Lacan descreveu o escrito fundamentalmente como "não para 
ler". Nessa conferência, ele evoça sem dúvida a escrita, mas 
o âmago daquilo de que ele está falando é mesmo o escrito, 
como não a ler, bem distinto de todo apelo ao Outro, do qual 
é fundamental que seja da ordem do impresso. Notemos agora 
o interesse da passagem da letra ao número. 

Como depois deste I maiúsculo - que poderia ser o do 
Impresso - deixamos os parênteses vazios, poderíamos 
ocasionalmente encher esses parênteses com a relação -
a-a', a fim de destacar os fenômenos mim éticos que vêm por 
exemplo nesse lugar. E não esqueçam do que Lacan recorda 
na sua conferência de Genebra: "O psicossomático é alguma 
coisa que afinal de contas é em seu fundamento profundamen
te enraizado no imaginário." A frase não está bem composta, 
não é? Poderia ter sido abreviada em sua transcrição, e se ele 
não tivesse esse valor, eu.não teria deixado .. o psicossomático 
é alguma coisa", mas isso justamente me parece ter sua 
importância. 

O fenômeno psicossomático é pois um campo de 
pesquisa, um campo de pesquisa para qualificar esse S1 que 
está aí em questão, para o qual nós vamos buscar em tudo que 
podemos, sem estarmos seguro de ultrapassar o nível de 
analogia- estamos nos "como"- que bem gostaríamos de 
transpor. Ou então, é preciso dizer que há um valor de real 
neste impossível - e demonstrá-lo. Nosso interesse na 
psicossomática poderia conduzir-nos a desdobrar esses ter
mos com precisão maior .. 

O OUfRO COMO CORPO 

Indiquei CQmo, a panir da reflexão sobre a representação 
significante do sujeito no ensino de Lacan, pode-se ao menos 
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iletrado que ele aí aponha este X suposto significar sua 
concordância, mas ainda é necessário estar alguém presente 
para garantir que esse X foi mesmo traçado pelo signatário. 
Para a assinatura de um X faz-se portanto necessário este 
aparato todo. · 

Podemos também evocar o nome próprio que, nas 
línguas, tem a propriedade especial de não poder ser traduzi
do, e também de fazer curto-circuito do Outro da linguagem; 
ele atravessa as línguas e parece fazer diretamente referência 
ao objeto sem passar pela mediação da articulação significan
te. Então ficamos tentados de fazê-lo funcionar aqui . 

Não poderíamos igualmente evocar, para este St, espe
cialmente no fenômeno psicossomático, o sinete? Tive oca
sião de ver sua função, pois recentemente me pediram peças 
cartori ais: uma fotocópia não servia; d.iantc do juit. efetiva
mente é preciso apresentar o ato autt!ntico, isto é. aquele em 
que o sinete do tabelião está incluso na trama do papel Este 
sinete poderia, portanto, ser igualménte evocador para o 
fenômeno psicossomático. 

Essa enumeração serve para mostrar a que ponto 
giramos em tomo deste St, tomando referências que nos 
oferecem a lingüística, a experiência, a etnologia- evoca
mos até a escarificação. Também poderíamos apelar para o 
silêncio, ou para o grito. como faz Lacan em sua conferência 
de Genebra. O fenômeno psicossomático é um grito? Lacan 
entretanto prefere a ele o hieróglifo, precisamente porque com 
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o grito se faz um apelo - o grito é dirigido ao Outro. Não 
vamos nos deter num eventual grito primário que nao se 
dirigiria ao Outro, mas, a esse respeito, o hieróglifo do qual 
falamos com o fenômeno psicossomático é um hieróglifo no 
deserto-o que é escrito, e não grito. E não esqueçamos que 
Lacan descreveu o escrito fundamentalmente como "não para 
ler". Nessa conferência, ele evoça sem dúvida a escrita, mas 
o âmago daquilo de que ele está falando é mesmo o escrito, 
como não a ler, bem distinto de todo apelo ao Outro, do qual 
é fundamental que seja da ordem do impresso. Notemos agora 
o interesse da passagem da letra ao número. 

Como depois deste I maiúsculo - que poderia ser o do 
Impresso - deixamos os parênteses vazios, poderíamos 
ocasionalmente encher esses parênteses com a relação -
a-a', a fim de destacar os fenômenos mim éticos que vêm por 
exemplo nesse lugar. E não esqueçam do que Lacan recorda 
na sua conferência de Genebra: "O psicossomático é alguma 
coisa que afinal de contas é em seu fundamento profundamen
te enraizado no imaginário." A frase não está bem composta, 
não é? Poderia ter sido abreviada em sua transcrição, e se ele 
não tivesse esse valor, eu.não teria deixado .. o psicossomático 
é alguma coisa", mas isso justamente me parece ter sua 
importância. 

O fenômeno psicossomático é pois um campo de 
pesquisa, um campo de pesquisa para qualificar esse S1 que 
está aí em questão, para o qual nós vamos buscar em tudo que 
podemos, sem estarmos seguro de ultrapassar o nível de 
analogia- estamos nos "como"- que bem gostaríamos de 
transpor. Ou então, é preciso dizer que há um valor de real 
neste impossível - e demonstrá-lo. Nosso interesse na 
psicossomática poderia conduzir-nos a desdobrar esses ter
mos com precisão maior .. 

O OUfRO COMO CORPO 

Indiquei CQmo, a panir da reflexão sobre a representação 
significante do sujeito no ensino de Lacan, pode-se ao menos 
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achar um lugar para o efeito psicossomático. Mas é apenas 
uma vertente da questão. Grande pane do trabalho da Seçao 
Clínica desde vários anos- desde 1977-1978, a propósito da 
psicose- incidiu sobre a complementação deste aspecto, que 
consiste em retomar a função do gozo. O ceno é que é 
absolutamente necessário completar o Livro 11 do Seminário 
de Lacan, onde tiramos a referência a esta série ordenada à 
ausência da afânisc do sujeito, pela mesma série, retomada 
porém desta vez do lado desta pergunta: qual é a situação do 
gozo e de seu lugar? Quem seguiu os trabalhos da Seção 
clínica viu este movimento fazer-se, e demonstrar-se bem 
precisamente à medida do tempo e pôde-se sentir, em nossas 
discussões no decurso dessas jornadas consagradas à psicos
somática que tudo isso é perfeitamente conhecido do auditó
rio. 

Somente, ainda sobre este ponto, somos levados a fazer 
certas distinções. De infcio, lembramos que a "estrutura 
incorporada faz o afeto". De que se trata? - se não for da 
estrutura da linguagem, enquanto ela pega o corpo; e Lacan 
vê af a explicação do afeto. Mas, a que chamamos afeto? 
Alguma coisa de fundamentalmente deslocado - é sua 
definição analítica e sua definição freudiana. É, portanto, para 
dar conta do deslocamento do afeto que Lacan nisso implica 
a estrutura de linguagem desenvolvida. Pois bem, é verdade 
que, a propósito do fenômeno psicossomático, podemos nos 
referir a essa frase, porém justamente para marcar a distinção. 
Se há incorporação, é incorporação, não da estrutura, mas de 
um significante, e sob a forma de um certo imp.,.imatur, de 
uma certa fixação. 

Da mesma maneira que a ausência de afânise está no 
princípio de toda uma série de casos, podemos encontrar o 
princípio de toda uma outra série precisamente a partir da 
consideração que a incorporação da estrutura de linguagem 
exerce sobre o corpo um efeito preciso, que é a separação do 
corpo e do gozo, princípio a que se pode chamar sua 
evacuação, seu esvaziamento o fato deste gozo estar reserva
do a certas zonas do corpo, ditas erógenas por Freud. E isso 
nos conduz a supor o corpo - eu desenvolvi recentemente 
este tema -como deserto de gozo- o que tem relação com 
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o hieróglifo do deserto. Eis-nos então providos de um novo 
princípio, não mais a ausência de afânise, mas o que o 
chamarei o gozo regressado. Este gozo nonnalmente separa
do do corpo, entrou agora de novo: - faz retorno no corpo. 

A partir deste ponto, podemos situar, por exemplo, a 
paranóia, definida por Lacan como o gozo enquanto identifi
cado no lugar do Outro. E sabemos que esta paranóia- desde 
o início da seção clmica nós a estudamos com o caso do 
presidente Schreber - segue um vaivém bem ritmado. 
Conhecemos o estilo intenso desses desaparecimentos que 
adotam, decerto modo, o movimento do significante-temos 
sua comprovação nas Memórias de Schreber. 

Evocamos a propósito da esquizofrenia- e é legítimo 
fazer também o mesmo a propósito do fenômeno psicosso
mático - uma certa fonn a, um modo específico de reentrada 
do gozo no corpo. Não temos porém no fenômeno psicosso
mático o gozo fálico da esquizofrenia nem aquele, temporal
mente alternativo, da paranóia: não temos uma deslocalização 
do gozo. como também não temos sua localização 'nonnal' 
sobre as chamadas zonas erógenas- temos urna localização 
deslocada, um ataque localizado no corpo. A pesquisa poderia 
ponanto conduzir -nos a caracterizar de mais perto este ataque 
localizado. 

Evidentemente somos conduzidos- vamos sustentá·lo 
com o mfnimo de retórica possível- a implicar uma certa 
coalescência da função - significante I maiúsculo e a 
mimlsculo, dedução feita de que, no fenômeno psicossomáti
co, não há queda, mas um certo nó, como evocamos nestes 
debates. Direi até que é por causa desta coalescência que se 
pode encontrar exemplos onde se vêem esses fenômenos 
cederem à sugestão. É que há uma certa relação de estrutura, 
desta vez, entre a sugestão e o fenômeno psicossomático que 
é-não saímos da anal~gia- uma sugestão prolongada, de 
certo modo, eternizada, ou periodizada. 

Isto me obriga a modificar ou, em todo caso.~ completar 
aquilo pelo qual eu introduzia minhas proposiçOes, a saber, 
que o próprio do fenômeno psicossomático é a maneira pela 
qual ele contorna o Outro. Preciso acrescentar: pela qual ele 
contorna o Outro do significante. Pois ele não contorna o 
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achar um lugar para o efeito psicossomático. Mas é apenas 
uma vertente da questão. Grande pane do trabalho da Seçao 
Clínica desde vários anos- desde 1977-1978, a propósito da 
psicose- incidiu sobre a complementação deste aspecto, que 
consiste em retomar a função do gozo. O ceno é que é 
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clínica viu este movimento fazer-se, e demonstrar-se bem 
precisamente à medida do tempo e pôde-se sentir, em nossas 
discussões no decurso dessas jornadas consagradas à psicos
somática que tudo isso é perfeitamente conhecido do auditó
rio. 

Somente, ainda sobre este ponto, somos levados a fazer 
certas distinções. De infcio, lembramos que a "estrutura 
incorporada faz o afeto". De que se trata? - se não for da 
estrutura da linguagem, enquanto ela pega o corpo; e Lacan 
vê af a explicação do afeto. Mas, a que chamamos afeto? 
Alguma coisa de fundamentalmente deslocado - é sua 
definição analítica e sua definição freudiana. É, portanto, para 
dar conta do deslocamento do afeto que Lacan nisso implica 
a estrutura de linguagem desenvolvida. Pois bem, é verdade 
que, a propósito do fenômeno psicossomático, podemos nos 
referir a essa frase, porém justamente para marcar a distinção. 
Se há incorporação, é incorporação, não da estrutura, mas de 
um significante, e sob a forma de um certo imp.,.imatur, de 
uma certa fixação. 

Da mesma maneira que a ausência de afânise está no 
princípio de toda uma série de casos, podemos encontrar o 
princípio de toda uma outra série precisamente a partir da 
consideração que a incorporação da estrutura de linguagem 
exerce sobre o corpo um efeito preciso, que é a separação do 
corpo e do gozo, princípio a que se pode chamar sua 
evacuação, seu esvaziamento o fato deste gozo estar reserva
do a certas zonas do corpo, ditas erógenas por Freud. E isso 
nos conduz a supor o corpo - eu desenvolvi recentemente 
este tema -como deserto de gozo- o que tem relação com 
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o hieróglifo do deserto. Eis-nos então providos de um novo 
princípio, não mais a ausência de afânise, mas o que o 
chamarei o gozo regressado. Este gozo nonnalmente separa
do do corpo, entrou agora de novo: - faz retorno no corpo. 

A partir deste ponto, podemos situar, por exemplo, a 
paranóia, definida por Lacan como o gozo enquanto identifi
cado no lugar do Outro. E sabemos que esta paranóia- desde 
o início da seção clmica nós a estudamos com o caso do 
presidente Schreber - segue um vaivém bem ritmado. 
Conhecemos o estilo intenso desses desaparecimentos que 
adotam, decerto modo, o movimento do significante-temos 
sua comprovação nas Memórias de Schreber. 

Evocamos a propósito da esquizofrenia- e é legítimo 
fazer também o mesmo a propósito do fenômeno psicosso
mático - uma certa fonn a, um modo específico de reentrada 
do gozo no corpo. Não temos porém no fenômeno psicosso
mático o gozo fálico da esquizofrenia nem aquele, temporal
mente alternativo, da paranóia: não temos uma deslocalização 
do gozo. como também não temos sua localização 'nonnal' 
sobre as chamadas zonas erógenas- temos urna localização 
deslocada, um ataque localizado no corpo. A pesquisa poderia 
ponanto conduzir -nos a caracterizar de mais perto este ataque 
localizado. 

Evidentemente somos conduzidos- vamos sustentá·lo 
com o mfnimo de retórica possível- a implicar uma certa 
coalescência da função - significante I maiúsculo e a 
mimlsculo, dedução feita de que, no fenômeno psicossomáti
co, não há queda, mas um certo nó, como evocamos nestes 
debates. Direi até que é por causa desta coalescência que se 
pode encontrar exemplos onde se vêem esses fenômenos 
cederem à sugestão. É que há uma certa relação de estrutura, 
desta vez, entre a sugestão e o fenômeno psicossomático que 
é-não saímos da anal~gia- uma sugestão prolongada, de 
certo modo, eternizada, ou periodizada. 

Isto me obriga a modificar ou, em todo caso.~ completar 
aquilo pelo qual eu introduzia minhas proposiçOes, a saber, 
que o próprio do fenômeno psicossomático é a maneira pela 
qual ele contorna o Outro. Preciso acrescentar: pela qual ele 
contorna o Outro do significante. Pois ele não contorna o 
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corpo como Outro, com o qual interfere, pelo contrário. E o 
fenômeno psicossomático é totalmente próprio a pôr em 
operação esta definição de Lacan: "O Outro é o corpo," 
Podemos mesmo agora dar do Outro do significante e do 
Outro do corpo fórmulas distintas. E é precisamente pelo fato 
de que, conto mando o Outro do significante, o Outro do corpo 
chega a ser imprimido, que se pode finalmente dizer como 
Lacan: "O corpo se deixa ir a escrever" em que a fórmula 
"deixar-se ir''' é inteiramente evocativa da complacência 
somática. 

Um Outro portanto está em questão no fenômeno 
psicossomático, porém, longe de ser o lugar do OuLTO que 
pode ser ocupado por um outro sujeito, este Outro é o corpo 
próprio. Aqui se aprecia a importância do fato clínico 
relembrado por Roger Wartcl, em que o corpo próprio 
efetivamente sofre como o corpo de um outro. Parece-me, 
portamo," que o corpo como Outro é de fato uma noção que 
permitiria esclarecer nossa orientação psicossomática. 

Daí compreende-se por outro lado por que Alexander se 
interessou especialmente por esses fenômenos: ele se dedicou 
às emoções, à reeducação emocional, portanto precisamente 
ao que parece, do psíquico, fazer curto-circuito da estrutura 
de linguagem, o que o conduziu, de maneira muito lógica, a 
uma medicina psicossomática. 

Muitos problemas são propostos por este "o corpo se 
deixa ir" da conferência de Genebra. Decerto modo, sabemos 
como qualificar o Outro do significante. Dizemos que 
conforme o caso é o Outro da garantia, o Outro que inscreve, 
ou então aquele em que podem ser inscritas estas palavras que 
ficam, etc. Mas agora, é o corpo comp Outro que toma nota 
do que sucedeu, nessa ligação ambígua com o eveiuo 
traumático. Nao é o Outro de certo modo ideal do significante 
que toma nota, mas o corpo. E somos constrangidos a não nos 
limitarmos a dizer que essa atestação é efetuada no corpo, mas 
sim pelo corpo, isto é, fazermos do corpo um sujeito da frase, 
como quando falamos do Outro. Somos pois conduzidos-
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c isso não se encontra em Lacan em nenhum outro lugar- a 
reconhecer ao corpo uma espécie de independência na 
matéria. 

UMA LIBIDO CORPORIFlCADA 

Ficaríamos tentados- isto, falo sob absoluta reserva- a 
opor histeria e psicossomática~ no que o sintoma histérico põe 
especialmente em evidência a relação ao Outro do significan
te, ao Outro do desejo, e o fenômeno psicossomático a relação 
ao Outro como corpo, com esse contomamcnto do Outro do 
significante. Ficaríamos tentados a colocá-los em relação, e 
poderíamos, para precisar nosso conceito de corpo, retomar 
a distinção entre o corpo e o o~ganismo tal como Lacan a situa 
em "Posição do inconsciente". onde, tendo em vista especial
mente o histérico, ele distingue os limites de um organismo, 
que alcançam mais longe que os limites do corpo. Esta 
topologia parece-nos curiosa, pois nossa tendência natural
mente é ver no corpo uma função de exterioridade, de forma 
total. e considerar de certo modo o organismo como estando 
no interior. Lacan, pelo contrário, considera como específico 
do ser falante- c espcciabnente evidente na histérica-que 
o organismo vai além dos limites do corpo. Por quê? Porque 
o organismo inclui, a tfrulo do que ele introduz como órgão, 
a própria libido, e justamente uma libido extra-corpo, como 
são extra-corpo os objetos a. Este organismo teria, portanto, 
corno fórmula, um corpo completado-o corpo mais o órgão 
não corpóreo, que é a própria libido. Para deseimá-lo, basta 
traçar dois círculos concêntricos e colocar o corpo no meio 
delimitando uma zona exterior correspondente a este territó
rio libidinal - aliás, demarcado na etologia [ver ilustração à 
p. 96]. 

Não se poderia dizer que o que está no princípio da série 
de casos que nos foram aqui expostos, do ponto de vista do 
gozo, consiste pelo contrário em desenhar este cfrculo do 
corpo, porém colocando no interior o do organismo? Com 
efeito o paradoxo, no fenômeno psicossomático, consi~te 
precisamente em não ser mais a libido um órgão incorpóreo 
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Dciur·se ir= ccdcr, deixar ;e IITISI.Ir. (N. T.) 
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No ser falante No fenômeno 
psicossomático 

como é o caso "nonnal", ou o caso da histérica, mas que ela 
se toma corporificada. Talvez pudéssemos ver se simetrica
mente não seria o caso de um corpo inorganizado. Do mesmo 
modo como evocamos um órgão incorpóreo no caso da 
histeria, haveria sentido de falar de um corpo inorgânico a 
propósito do fenômeno psicossomático e em considerar- se 
queremos ir até o fim - a lesão éomo esta libido corporifica
da? O perigo evidentemente seria querer considerar desse 
jeito todas as doenças. É preciso, portanto, considerar esta 
hipótese como uma moldura _e fixar seus limites. 

DO FENÔMENO AO SINTOMA 

Poderíamos também inverter o circuito 1-S-R para S-1-R, e lá 
onde Lacan situa, na experiência analítica, o movimento de 
simbolização do imaginário que se desenrola até chegar à 
verificação que há algo de impossível a dizer, o fenômeno 
psicossomático seria uma imaginarização do.simbólico cul
minando numa forma de impotência. Até onde, portanto, iria 
a realização do imaginário? Lacan não diz que o fenômeno 
psicossomático é da ordem da letra -.o que o colocaria ao 
nível do simbólico- mas do número- ou seja. do real. A 
questão mais espinhosa para nós é pois situar o que vai do 
imaginário ao real. Diríamos que o fenômeno psicossomático 
imprime o gozo no lugar do Outro como corpo? Podemos , 
dizê-lo efetivamente, sem por isso tomar partido sobre a 
consistência do fenômeno psicossomático. E uma tal asserção 
modifica o quê, na prática? - se não é, como indica Lacan 

a/gumos reflexões 

no final de sua conferência de Genebra, que é "pelo viés do 
·gozo específico que ele tem em sua fixação, que é sempre 
preciso visar a abordagem do psicossomático". É preciso 
procurar na satisfação o princípio causal do gel, da holófrase. 
Pois o inconsciente, nesta questão, não pode servir senão para 
transfonnaro fenômeno psicossomático em sintoma, fazendo 
de modo que o Outro em questão não mais seja ar somente o 
corpo próprio. 

Para nós o problema é mostrar em que a resposta 
psicossomática merecia converter-se em questão sobre o 
desejo. 
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