
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

O Mercador de Veneza e a questão 
do corpo para a psicanálise 

 
 
 
 
 
 
 

www.voxinstituto.com.br 



___________________________________________________________________________ 
DEL CORSO, M. das G. R. (2016). O mercador de Veneza e a questão do corpo para a 
psicanálise. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 
2016. 
	

___________________________________________________________________________ 
www.voxinstituto.com.br 

 
1 

O Mercador de Veneza e a questão do corpo para a psicanálise 

Maria das Graças R. Del Corso1 

 
“O falasser adora seu corpo, porque crê que o tem. Na realidade, 

ele não o   tem, mas seu corpo é sua única consistência, 

consistência mental, é claro, pois seu corpo sai fora a todo 

instante”.(LACAN,1975-1976, p.64.)  

 

O presente trabalho propõe fazer uma leitura sobre o corpo a partir da perspectiva da 

psicanálise, baseado nas teorizações de J. Lacan, tendo como pano de fundo um clássico da 

literatura de W. Shakespeare, "O Mercador de Veneza", uma comédia que se passa no século 

XIV, destacando primeiramente o quanto este autor reafirma de maneira excepcional que “o 

artista precede o psicanalista” ao antecipar e deflagrar um saber inconsciente em sua obra.  

Esta nos mostra a complexidade do “corpo humano”, que carrega a marca da 

atualidade com seus mistérios, sobretudo a dificuldade de estabelecer uma diferença entre o 

organismo e o pulsional ao mesmo tempo paradoxal e intrigante, pois tratam do mesmo corpo, 

o que nos levam a pensar e discutir ideias caras à psicanálise.   

Uma vez que o fundamento da psicanálise começa pelo corpo, por meio da 

experiência que surge como enigma escutado por Freud, que ao ouvir as histéricas em seus 

efeitos deste não saber criou a psicanálise e, a partir daí, começou a se perguntar que corpo é 

esse que se constitui de uma forma peculiar percebendo que este pertencia a outra perspectiva, 

diferente do corpo biológico, estabelecendo uma compreensão dos aspectos subjetivos do ser 

humano, inaugurando um novo campo de saber.  

Embora todos conheçam a história desta obra, faremos um breve resumo das partes 

que interessam ao trabalho. 

O Mercador de Veneza inicia-se com o personagem Bassânio, um jovem de origem 

nobre, porém sem muito patrimônio, que deseja se casar com uma jovem herdeira que vive 

em outra cidade, mas antes terá que vencer uma prova proposta pelo pai da pretendente. Para 

investir em seu plano, pede um empréstimo ao seu amigo Antônio, que explica que não tem 

dinheiro naquele momento, contudo se dispõe a ser seu fiador caso ele recorra a terceiros. 

																																																								
1 Texto apres. no VI Enc. Nacional e VI Colóquio Internacional –Tema: O Corpo e a Carne - Corpo Freudiano- 
Escola de Psicanálise- Núcleo Macaé- 24 a 27/11/16 – Búzios - RJ. E-mail: mgr.psico@bol.com.br 
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Bassânio pede ao judeu Shylock, que aceita emprestar a quantia desejada ao ver que Antônio, 

seu desafeto, será o fiador, vislumbrando uma vingança. Ao invés de cobrar juros, impôs uma 

cláusula contratual: caso o empréstimo não seja quitado na data estabelecida, o inadimplente 

pagará a dívida com uma libra de carne do próprio corpo.  

Mesmo achando o termo do contrato absurdo, ambos aceitam as condições do 

empréstimo. Bassânio, agora de posse dos recursos, viaja para Belmont, participa e vence a 

prova em questão, casando-se com sua amada. Enquanto isso, em Veneza, Antônio descobre 

que está à beira da falência e não tem dinheiro suficiente para pagar o empréstimo feito pelo 

amigo, uma vez que seus navios se perderam em alto-mar. Nesse momento, Shylock, ávido 

por vingança, ingressa em juízo para executar o contrato. Antônio, sem condições de quitar a 

dívida no prazo combinado, é preso e levado ao tribunal para julgamento. Bassânio fica 

sabendo do ocorrido e parte imediatamente para Veneza para salvar o fiador. No tribunal, 

Shylock está irredutível, embora contra ele esteja toda Veneza. Não aceita nem sequer a 

quantia duplicada e reduplicada. A corte aguarda a chegada do jurista Belário, primo de 

Pórcia, que a envia em seu lugar, travestida de advogado – com nome de Baltasar – e tendo 

em sua companhia sua criada também disfarçada, como escrivão. O advogado (Pórcia) 

também tenta convencer o credor a desistir da ação, porém, sem sucesso. Esgotadas todas as 

possibilidades de acordo, o advogado concorda com a execução da pena, desde que não 

derramasse uma só gota de sangue ao retirar a libra de carne, pois o sangue não constava da 

cláusula contratual. O agiota recua, dizendo aceitar a proposta dos devedores, mas o advogado 

o impede, alegando que ele só pode cobrar aquilo a que tem direito. Diante disso, o credor 

desiste da causa, mas já é tarde: é condenado por atentar contra a vida de um veneziano; 

sendo ele estrangeiro, deve perder não só os bens como sua vida ficará à mercê do Doge. 

Nesse momento, Antônio intervém e advoga em favor do judeu, que sai humilhado, porém 

ainda com metade de seus bens.  

Nessa perspectiva, a parte que nos interessa da trama é a cláusula do contrato que diz 

claramente que, o não cumprimento do trato, a dívida deverá ser paga com a carne, o que de 

início culmina e coloca em cena o impasse e a impossibilidade de separação entre seus 

aspectos: o orgânico e o pulsional – como pagar a dívida sem derramamento de sangue?  Eis a 

questão! 

Na teoria lacaniana, a ideia de corpo é bastante complexa e carrega na sua dimensão 

de enodamento dos três registros, Real, Simbólico e Imaginário, que se entrelaçam para 

articular o específico do corpo do humano o qual se organiza ao redor de uma estrutura de 

buracos. Para Lacan, existem pelo menos três corpos: um corpo orgânico, carne; - Real outro 
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corpo chamado de corpo de linguagem, marcado pelo significante – Simbólico, em que o 

homem paga o preço ao falar; e um corpo Imaginário, que inaugura a ideia de 

unidade/contorno corporal. Segundo este autor, para que tal operação se concretize a 

linguagem é fundamental na constituição desse corpo, pois através do corpo Simbólico é 

possível que o corpo Real nele se incorpore.  

Para a psicanálise, o orgânico não se reduz à experiência primária para o ser humano, 

e sim só terá acesso a este revestido da unidade do contorno dado pelo Imaginário por via de 

ações efetuadas pelo Simbólico, que guarnece a experiência realizando uma passagem da 

lógica da anatomia para a lógica da representação e da forma, como lugar de manifestações do 

psíquico e do somático. Lacan em seu texto Radiofonia deixa claro essa ideia quando nos diz:  

 
Volto primeiro ao corpo simbólico, que convém entender como 

nenhuma metáfora. Prova disso é que nada senão ele isola o corpo, 

a ser tomado no sentido ingênuo, isto é, aquele sobre o qual o ser 

que nele se apoia não sabe que é a linguagem que lhe confere, a tal 

ponto que ele não existiria, se não pudesse falar. O primeiro corpo 

faz o segundo, por se incorporar nele. (LACAN, 1970, p.406) 

 

Entendemos o inconsciente estruturado como uma linguagem, e se a linguagem é 

condição do inconsciente, então, o simbólico é anterior, uma vez que a carne- orgânico torna-

se corpo quando investido pela palavra do Outro, ou seja, na relação da criança com sua mãe 

será constituído, pelas primeiras experiências, numa transmissão de linguagem que revestido 

em sua dimensão pulsional cuja operação constrói bordas e deixa restos ao entrar na 

linguagem, perdendo alguma coisa. Daí Lacan usar a expressão: "incorporação do corpo 

simbólico no corpo do organismo". Pela própria homofonia entre corps – corpo, em francês – 

e corpse – cadáver, em inglês – permite Lacan afirmar que o corpo colonizado pelo 

significante continua sendo um corpo que, mesmo morto, não se transforma em carniça o 

corpo que habitado pela fala, a linguagem corpsifica (ibid.,407), e pela operação de 

erogenização há uma negativização deste organismo, que consiste em retirar um gozo agora 

limitado, necessário para advir uma satisfação fora das fronteiras do corpo organismo. 

Condição sine ne qua non da libido da busca fora do corpo próprio de objetos substitutos do 

objeto @. Dessa forma, são esses objetos que permitem contabilizar o gozo sempre na 

fronteira do desejo e da angústia.  

Na gênese é a carne que está morta e que necessita permanecer morta-calada para que 

esse corpo erógeno, agora capturado pela linguagem, habite o sujeito. Como é difícil estar 
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diante de uma parte do corpo em carne viva, quer seja de outro ou do próprio, quando este 

comparece sem seu revestimento simbólico, causa-nos horror e angústia, pois estamos diante 

do Real do corpo e, se estranhamos, é por este ser muito íntimo, à medida que este foi a 

matéria-prima do nosso primeiro corpo, contudo, retroceder é impossível. O humano pela 

operação de linguagem não suporta o ex-cárnio2.  

Assim, o corpo Real é aquele composto de substância gozante, nele não falta nada, 

que será conjugado em lalíngua - substrato caótico da linguagem, (EVANS, 1996, p.118) e 

somente aí é possível encontrarmos letras que poderão  vir a compor um texto, desde que se 

tenha um Outro que as leia. Como nos diz Lacan: “o ser falante é essa relação perturbada 

com seu próprio corpo que se chama gozo” (LACAN, 1971-1972, p.39). 

Fazendo alusão à obra, O Mercador de Veneza, Lacan reforça a ideia de que, enquanto 

irredutível, nenhuma nominação do objeto @ recobre este resto da operação que se dá pelo 

encontro da carne com o pulsional. É no Seminário 10 a angústia que Lacan faz referência a 

esta obra e nos diz:  
Entre o sujeito $, aqui “Outrificado”, se posso me expressar desse 

modo, em sua estrutura de ficção, e o Outro, A, não autenticável, 

nunca inteiramente autenticável, o que surge é esse resto, @, é a 

libra de carne. (...) lá estará o judeu, exímio em cálculos, que vem 

buscar o pagamento exigindo que o combinado seja cumprido, ou 

seja, pede a libra de carne. (LACAN, 1962-1963, p.139). 

 

Nesse contexto, vemos o judeu na tentativa de prescindir do status desse resto que 

constitui o objeto  por tê-lo nominado e assim pudesse reavê-lo como matéria-prima, como 

corpo Real. Mas trata-se do pedaço de Real impossível, um caroço – objeto @,  um ossobjeto. 

(LACAN, 1975-1976, p.141). 

  Este parece ter acreditado que, por ter nominado o objeto @ como libra de carne, 

poderia ter sua posse ao cortar a carne do corpo Real do seu devedor, sem contar que algo 

voltaria a escapar. Então, o que lhe era negado, é a possibilidade de fazer coincidir objeto @ - 

abjeto, – o que não para de não se escrever (LACAN, 1972-1973, p. 81) – e sua 

impossibilidade de nominação, i(a) - um bem tal como se impõe o impossível.  

Encaminhando para o final, é importante sublinhar que as reflexões introduzidas aqui 

não esgotam o debate em torno desse tema, entretanto, propomos trazer uma contribuição, a 

partir da reintrodução da obra O Mercador de Veneza, tão atual, uma vez que não podemos 

																																																								
2 Grafia proposta por mim pela homofonia para o vocábulo “escárnio”. 
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perder de vista que um texto seguirá seu caminho em direção a outras interpretações, assim 

como ocorrerá também com o corpo, sem, no entanto, nos revelar sua última leitura. 
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