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Foi pela incidência do trauma que, primeiramente, Freud descobriu a ligação entre as 

palavras e os corpos no sintoma histérico. Em seu  “Projeto para uma Psicologia Científica”, 

Freud enuncia  sua  tese  de  que uma cena  só  se  torna  traumática  quando é  transformada em 

lembrança, ou seja, quando é evocada pela repetição de uma cena análoga.1

O exemplo é o caso de Emma, cujo sintoma de não conseguir entrar sozinha em uma loja, 

vai remetê-la a duas lembranças. Na primeira, aos treze anos, ela entra em uma loja e, ao deparar-

se com dois vendedores que davam risadas, é invadida por uma forte angústia. Em pânico, ela sai 

correndo. Ela havia imaginado que eles riam de suas roupas e confessa a Freud ter sentido uma 

forte atração por um deles.

          Contudo, é a ressonância sexual de uma cena anterior que terá, para Freud, um valor de 

causa na determinação desse sintoma. O riso dos vendedores evoca em Emma o sorriso irônico 

de um confeiteiro que, por cima de suas roupas, tocara seus órgãos genitais, quando, aos oito 

anos, ela entra em uma confeitaria para comprar doces. Esse atentado não a abala e ela volta à 

confeitaria uma outra vez. É apenas cinco anos depois, na cena da puberdade, que o gesto do 

confeiteiro vai adquirir um valor traumático e desencadear, sob a forma da angústia, a excitação 

sexual que não aparece na cena da segunda lembrança. É como lembrança que a cena infantil 

desencadeia,  na  puberdade,  a  excitação  sexual  que  se  transforma em angústia.  O trauma só 

aparece enquanto tal quando é evocado pela segunda lembrança. O segundo tempo, do ponto de 

vista cronológico, é primeiro, do ponto de vista lógico, pois, é a partir dele que se determina 

retroativamente o trauma.

A ligação  que  Emma faz  de  seu  sintoma  com  “o riso  que  suas  roupas provocam” 

qualifica,  para Freud, o sintoma histérico como  proton-pseudos,  primeira mentira,  ou seja,  a 

metáfora elementar que substitui o medo do sexo pelo medo das lojas. A hipótese de Freud é a de 

que  “a partir do encontro traumático, o sujeito se instala definitivamente em um não saber,  

estabelecendo uma mentira sobre esse encontro”. 2

Freud faz um esquema para mostrar como o inconsciente se organiza na formação do 

sintoma de Emma, colocando no intervalo entre dois elementos conscientes – risos e roupas – os 



elementos  da cena recalcada.  Risos  e roupas  são dois  significantes que,  presentes na  cadeia 

significante atual, recobrem o que estava na origem: a experiência de um gozo sexual. Lacan faz 

dessa mentira sintomática da histérica um fato de estrutura que serve para velar e ao mesmo 

tempo selar esse encontro traumático com o gozo como inesquecível, o sintoma constituindo-se 

como uma via pela qual se veicula o que, dele, deixou traço.

Serge André, em “O que quer uma mulher?”, mostra-nos, com esse exemplo, que, de um 

lado, o real do trauma é produzido no  só depois pela repetição significante e que, de outro, o 

efeito do recalque, passando pela repetição e pelo retorno do recalcado, consiste em sexualizar o 

que primitivamente não estava sexualizado3. É o sistema simbólico que, por um lado, faz ex-

sistir o real do corpo e, por outro, o recobre, fazendo desse real uma realidade sexual.

J.A.Miller,  ao  retomar  esse  conceito  Freudiano  do  trauma,  assinala  que  o  encontro 

contingente com uma experiência de gozo permanece fixado no inconsciente como traço que o 

organiza como um produtor de repetições. O traço deixado pelo acontecimento traumático é “a 

causa que organiza a maneira pela qual se estabelecerão os próximos encontros”.

Lembremo-nos,  então,  a  esse  respeito,  de  que  Lacan  reconhece  no  traumatismo 

descoberto por Freud o índice da sexualidade no ser humano, no que esta se apresenta sob a 

forma de uma inadequação estrutural para fazer relação entre os sexos. O que é traumático, para 

Lacan, é a relação com a língua. E, o acontecimento traumático fundamental, que deixa traços no 

inconsciente, é a não relação sexual.4 

O sintoma histérico demonstra que é em torno dessa inadequação da sexualidade humana 

que corpo e linguagem se articulam. O acontecimento de corpo que chega até Emma como um 

fato de sexualidade é, na verdade, feito de linguagem. Ele é um acontecimento de discurso que 

deixa  traços  que  desarranjam  a  relação  do  sujeito  com  seu  corpo.  Não  há,  para  Lacan, 

traumatismo que não seja por um fato de linguagem, nem acontecimento que não seja do dizer. 

A linguagem faz do corpo humano  "um corpo doente da verdade", na medida em que 

esta, em sua variedade, confunde a relação do corpo com o real puro da vida. 5 

O exemplo a ser tomado, agora, é aquele da cegueira histérica, que Freud apresenta em 

seu artigo  “A concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão” e que J.A.Miller 

comenta em seu Seminário de 1999. Freud apresenta-nos, diz Miller, o corpo histérico como um 

corpo disputado entre a unificação sob o regime das pulsões do eu e a multiplicidade das pulsões 

sexuais. Reivindicado dos dois lados, um órgão, o olho, é sexualizado pelo efeito do recalque e 

se  emancipa  de  sua  finalidade  vital.  O  eu  recalca  o  representante  pulsional,  mas,  em 

contrapartida,  cessa de dominar o órgão,  que se encontra,  então,  sob a dominação da pulsão 

sexual.  A  pulsão  sexual  recalcada  retorna  sobre  o  órgão,  invadindo  a  função  orgânica  e 
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destituindo o órgão de sua função sensorial.  O órgão é separado da sua função de visão para 

consagrar-se ao gozo do olhar. “Aqueles que são afetados pela cegueira histérica — diz Freud 

nesse artigo — não são cegos a não ser na consciência: no inconsciente eles vêm”. 6

Para  J.A.Miller,  trata-se de um  “fenômeno de verdade associado a um fenômeno de 

gozo”. Ao cessar de obedecer à sua finalidade vital, ou seja, ao prazer regulado pelo saber do 

corpo, o órgão ultrapassa os limites do prazer para tornar-se suporte de um gozo.

Estamos, com Freud, para quem o sintoma é uma satisfação da pulsão, na perspectiva do 

último ensino de Lacan, onde o gozo do corpo se conecta diretamente à linguagem. O sintoma se 

define, então, pela  “maneira como cada um goza do inconsciente enquanto o inconsciente o 

determina”7. Trata-se,  contudo,  de  um  contexto  no  qual  o  significante  vai  ultrapassar  sua 

capacidade de engendrar significações, tal como ele se apresenta, na definição freudiana clássica 

do sintoma histérico, como uma mensagem conjugada, pelo viés do fantasma, ao gozo do corpo. 

O  sintoma  como  mensagem,  como  uma  formação  do  inconsciente,  que  revela  sua 

realidade sexual, coloca sempre em jogo uma articulação entre dois significantes: um primeiro 

termo, que evoca a questão do gozo, do trauma sexual que fixa o gozo no inconsciente; e, um 

segundo termo, que representa a resposta do sujeito a esse gozo. 

Para  além dos  efeitos  de  sentido  dessa  articulação  significante  do  sintoma,  o  que  é 

privilegiado na definição do sintoma como modo de gozar do inconsciente, são os efeitos de 

gozo em um corpo afetado pelo significante como causa da animação da vida nos corpos. O 

sintoma passa a ser pensado, menos como uma mensagem endereçada ao Outro, que integra a 

pulsão em um esquema de comunicação, e mais como o que veicula um gozo que não inclui o 

Outro, ou seja, como uma cifra de gozo que, situada para além de seu efeito semântico, "se 

basta"8 e cujo destinatário é o próprio sujeito. 

O  conceito  de  alíngua,  proposto  por  Lacan  em  "Encore",  é  o  de  um  simbólico 

desarticulado do Outro e referido a esse Um do gozo. A alíngua é uma primeira articulação do 

gozo com o simbólico na qual os significantes são tomados em seu estado primordial, como pura 

materialidade, um por um, fora de qualquer efeito de sentido. Feito dessa alíngua, o inconsciente 

é "um aparelho de gozo a procura de seu objeto"9 e consiste em gozar de um saber sem que seja 

necessário saber que se sabe que dele se goza. 10

O sujeito lacaniano, definido como puro efeito da articulação significante, é indicado pelo 

signo de sua ausência como falta-a-ser. Ele é o sujeito desde sempre já morto, que precede o 

corpo e perdura para além da vida desse corpo, mantendo-se "perfeitamente fora do corpo, fora 

da vida"11. Não será, pois,  em relação a esse sujeito da falta-a-ser que Lacan vai articular o 

sintoma como gozo, mas ao sujeito definido como falasser, conceito pelo qual “o inconsciente 
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se completa com o corpo”. O sintoma, em sua face de gozo, se articula com o significante como 

signo da presença de um ser, efeito no corpo do falasser, desse ser que, falando, goza.

A definição de sintoma como “um acontecimento de corpo ligado a isso que se tem”12, 

dada por Lacan, nos anos setenta, em uma conferência sobre Joyce, traduz, em sua equivocidade, 

uma equivalência entre sintoma e corpo, ou seja, que para que se tenha sintomas é necessário que 

se  tenha  um  corpo.  Essa  ligação  entre  sintoma  e  corpo  é  uma  referência  ao  defeito  de 

identificação entre a falta-a-ser do sujeito e seu corpo, que a própria língua traduz, fazendo do 

corpo, uma atribuição. Não dizemos que somos um corpo, mas que temos um corpo.

No estágio do espelho, diante de sua imagem e sem meios para reconhecê-la, a criança é 

invadida por uma excitação que necessita de um ponto, exterior a essa relação imaginária, para se 

transformar no júbilo que a identificação a essa imagem provoca. Esse ponto exterior é o olhar 

do Outro que a sustenta e para quem ela se volta como se buscasse algo que falta.  No seu 

esquema L, Lacan escreve, no eixo simbólico da relação do sujeito ao Outro, esse ponto exterior 

que permite fixar a relação imaginária entre o corpo e a imagem.

 

                                     [ A ]                           a'     imagem

                                                                                                    

                             Corpo   a                           S                    ( esquema de E. Laurent )13

O Júbilo da criança no espelho repousa sobre o recobrimento de uma hiância entre o corpo 

e a imagem. Nessa operação, a imagem aparece e o corpo fica para sempre escondido, restando 

como algo inacessível ao sujeito que, dele, só poderá conhecer o júbilo do reconhecimento de sua 

imagem. Através da imagem, fonte de desconhecimento, “o corpo se introduz na economia do 

gozo”.

A essa oposição  do espelho,  entre  imagem unificada  e  corpo  fragmentado,  somar-se-á 

aquela entre o corpo mortificado e o que lhe resta de vivo.   

Em "Radiofonia", Lacan apresenta sua tese sobre o corpo, reduzindo-o, por um lado, a um 

lugar esvaziado de gozo, a uma superfície na qual os traços mortos de um gozo perdido se 

inscrevem, tal como “hieróglifos em um deserto”; e, por outro, o corpo é feito buraco, ou seja, 

borda  corporal  através  da  qual  o  gozo  é  cativado,  para  fora  do  corpo,  por  objetos  que  o 

condensam e que são peças separadas do corpo: seio, fezes, olhar e voz. De um lado, mortificado 

pelo  significante,  superfície  de  inscrição  de  traços,  o  corpo  confunde-se  com  o  Outro,  o 

verdadeiro corpo, dirá Lacan, o corpo do simbólico,  “corpo incorporal que ao se incorporar,  
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nos dá um corpo”. De outro, ele é gozo pulsional, gozo anômalo, aberrante, que busca restaurar a 

coisa perdida, que se presentifica na parcialidade de seus objetos, isto é, no que lhe resta de vivo. 

Entre ambos, o encontro será para sempre falho e, como a relação de Aquiles com a tartaruga, o 

sujeito está condenado a não cessar de repetir sua separação com seu corpo.

A enorme afeição do sujeito pela imagem do corpo procede desse defeito de identificação 

do  sujeito  com  seu  corpo,  que  é  especialmente  evidenciado  no  sintoma  histérico.  A  forma 

unificada do corpo, que na neurose adquire a significação fálica, faz parte da estrutura e contribui 

na formação dos sintomas. No exemplo de Dora, o sintoma da afonia e da tosse, desfeito pela 

interpretação de Freud, que o reduz a uma identificação ao pai, tem como matriz imaginária uma 

lembrança de Dora sugando seu polegar e puxando, alternativamente, a orelha de seu irmão mais 

velho.  Lacan faz  desta  imagem o  estágio  do  espelho  de  Dora.  Ela  mostra  sua  identificação 

alienante ao parceiro masculino,  portador do falo,  do qual ela espera o acesso à sua própria 

feminilidade,  e  delimita,  sobre  a  fragmentação  de  seu  corpo,  a  zona  erógena  oral  como 

predominante. 14

O sintoma resulta dessa anatomia fantasmática que, na psicanálise, apresenta o corpo como 

"suporte do discurso". Da imagem ao sintoma, o salto da metáfora paterna dá a este seu sentido 

sexual: o da impotência do pai metaforizada pela afonia, localizada sobre a zona oral já marcada 

sobre a imagem.

Na neurose, a prevalência da imagem que, na jubilação do espelho, absorve o gozo do 

corpo, liga-se à sua implicação na lógica da castração. A consistência do campo visual, do campo 

da realidade, supõe a metáfora paterna, ou seja, o Nome-do-pai e a significação fálica. O gozo 

fálico, gozo anômalo ao gozo do corpo, à vida do corpo, é, na neurose, essa espécie de suplência 

que constitui “o sentido sexual do sintoma que substitui o sexual que falta”15. Na falta da relação 

sexual, o sintoma é, no corpo, a irrupção dessa anomalia do gozo fálico, efeito do falasser, ou 

seja, desse gozo do Um do significante que se en-carna no sintoma.

Eric Laurent, em seus Seminários sobre “As paixões do ser”, diz que Lacan, ao definir o 

inconsciente como um saber sobre o gozo, sustenta que o inconsciente freudiano se mantém em 

uma relação entre um corpo, que é estranho, e a pulsão, que não está no corpo e nem é imagem, 

mas se articula ao corpo através de buracos. Ele diz:

Ou o sujeito tem uma relação com seu corpo como imagem, como forma, como gestalt, ou ele tem 
uma relação com seu corpo pelo gozo que lhe é dado pelas zonas erógenas, zonas pulsionais, que 
são buracos.  Existem, portanto,  duas maneiras de se saber de um corpo:  pela imagem ou pelo 
buraco.16

E. Laurent observa que, se a tese do estágio do espelho é a de que se goza da imagem, a 

partir de 1970, Lacan vai deduzir a relação com o corpo a partir da certeza do gozo que o buraco 
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dá ao corpo. A pulsão, em seu trajeto significante, desenha, ao mesmo tempo, o buraco do objeto 

a, que é um vazio mediador que articula os significantes entre si. A dedução do corpo a partir, 

não de sua imagem ou de sua forma, mas a partir da forma pulsional que desenha esse buraco do 

objeto que acompanha o sujeito, é uma maneira de estabelecer uma relação direta do simbólico 

com o real, que não passa pela imagem.

O exemplo,  agora,  é  a  psicose,  é  Joyce e  o  interesse  que  ele  desperta  em Lacan no 

episódio em que abandona seu corpo. Para Lacan, Joyce estabelece uma relação narcísica com 

seu corpo, que não passa pela imagem, mas pelo buraco na imagem, ou seja, pelo simbólico em 

seus efeitos de gozo. O simbólico é definido por Lacan, nesse momento, como o que faz buraco 

na forma imaginária e tem um valor de real, um valor de marca. Distinto do funcionamento do 

significante  em  uma  cadeia,  o  método  joyceano  é  o  de  um  jogo  puramente  lingüístico  de 

desconstrução  da  língua,  que  não  ressoa  em  seu  corpo.  O  estilhaçamento  que  ele  faz  do 

significante,  sua  quase  redução  ao  objeto,  supõe  uma  proximidade  da  palavra  com  a 

materialidade da letra  e sua escrita é  algo próximo ao que é o funcionamento da língua no 

inconsciente. Joyce toma os significantes para, a partir de seus destroços sonoros, produzir um 

som novo. Através da ressonância, da homofonia, dos neologismos, ele estabelece uma relação 

tal com a língua inglesa que, no final,  esta não lhe é mais exterior, mas surge marcada pelo 

esforço de que, cada palavra, tenha para ele um significado particular.

Com Joyce Lacan renova o conceito de sintoma e formula-o como um outro nome para 

um  inconsciente  irredutível,  para  um  real  não  analisável,  que  passa  a  ser  escrito  com  sua 

ortografia antiga: sinthome. Esse  sinthoma é definido como signo, como o que se tem de mais 

real. Ele é gozo excluído do sentido, gozo autístico do Um sem o Outro.

A articulação entre o sintoma e o corpo pode, então, ser feita:

• A partir do Um da forma do corpo, do lado do todo da imagem, isto é, do que recobre o 

buraco do real no simbólico,

• Ou a partir do Um do gozo, isto é, do buraco produzido pelo simbólico no real.

            No primeiro sentido, articulado ao significante, como um elemento da cadeia onde se 

veiculam  sentido  e  significação,  o  sintoma  é  metáfora,  ele  é  um  acontecimento  de  corpo 

condensado por um saber inconsciente que se pode decifrar a partir de seu valor fálico suportado 

pelo  Nome-do-pai.  No  segundo  sentido,  articulado  ao  significante,  como  materialidade 

submetida à estrutura na qual o gozo se fixa, como signo do que se tem de mais real,  ele é 

concebido como um nó que liga o saber inconsciente com o real do corpo vivente. Aqui, ele é um 

traço, uma marca, uma letra de um gozo particular.  
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A teoria do significante se emancipa de toda teoria da comunicação e Lacan vai conferir à 

linguagem uma espécie de suplência, fazendo da língua um aparelho de gozo que repousa sobre a 

hiância própria da pulsão, sempre à espera de alguma coisa que não vem jamais. As palavras 

podem tomar, para cada um, o lugar de uma língua privada, o lugar de uma suplência à falta de 

gozo, que constitui o buraco da estrutura, o buraco do trauma da não relação sexual.
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