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Introdução: O corpo na teoria psicanalítica é marcado pela fala, ou seja, pela
linguagem; que possui uma história e que pode ser ouvido, construído com e a partir
do contato com o outro. Na contemporaneidade, a psicanálise lida com novas formas
de padecimento, novos sintomas que aparecem no corpo, seja por meio das
modificações corporais,  fenômenos psicossomáticos, escarificação, toxicomania, ou
de outros sintomas que passam pelo inconsciente e não falam com o seu saber.  Ao
mesmo tempo em que silenciam o sintoma, estas formas de padecimento, falam a
partir de traços disfuncionais presentes no corpo denunciando o sofrimento do
Objetivo: Objetivo geral

Descrever como o acontecimento de corpo se manifesta (ou se inscreve) no
contemporâneo.

 Objetivos específicos

Apresentar quais a especificidades do corpo na psicanálise;
Definir o acontecimento de corpo a partir do referencial da psicanálise
Demonstrar a marca do contemporâneo no acontecimento de corpo. Metodologia:
Pesquisa do tipo teórica, de abordagem psicanalítica. Corpus teórico composto de
textos de Freud publicados pela Editora Imago (1996) na Edição Standard Brasileira
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud ; livros, dissertações e artigos de
autores que comentaram a obra de Lacan, a fim de compreender a concepção de corpo
nos registro real, simbólico e imaginário e a formulação teórica estádio do espelho. A
fundamentação teórica do  acontecimento de corpo será Biologia Lacaniana de Miller
(2006). Para a coleta de dados serão utilizadas fichas de leitura. Será feita a confecção
do texto final, articulando os dados obtidos pela Resultados: Na escuta de pacientes
com quadro de histeria, Freud (1893-1895/1996) inaugura a concepção de corpo na
psicanálise. Ao corpo, é atribuído o lugar da manifestação do inconsciente, um espaço
de satisfação. A partir da teoria da pulsão, Freud (1914/1996) pontua que o corpo
humano não se limita apenas às leis fisiológicas, é ao mesmo tempo fonte e finalidade
da pulsão. O corpo é o espaço da satisfação pulsional a fim de reduzir a tensão. Em a
“Introdução ao narcisismo”, Freud (1914-1916/1996), elabora o corpo como uma
totalidade, sendo também a constituição do Eu. É um corpo erotizado, fonte de
excitações e satisfação pulsional. Na psicanálise lacaniana, o corpo está submetido à
linguagem, afetado pelo discurso, pela fala e sua constituição se dá a partir dos
registros real, simbólico e imaginário. 
O sintoma como acontecimento de corpo que, segundo Miller (2005), seria um
acontecimento de discurso que deixou traços no corpo, ou seja, efeito na linguagem
sobre o corpo. Pode-se dizer que o sujeito é afetado por algo marcante e que deixa
traços no corpo. 

 Conclusão: O corpo em Freud não é um fenômeno anatômico, difere do modelo
médico. Em Lacan o corpo aparece como construção, sendo articulado aos registros
Real, Simbólico e imaginário. No discurso psicanalítico o corpo obedece às leis do
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desejo inconsciente, é marcado pela linguagem e possui formas especificas de se
manifestar
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