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Editorial

Neste ano de 2004, a edição dos Cadernos de Psicanálise - CPRJ percor-
re o corpo, acompanhando seus movimentos, pulsações, pausas, posições,
saltos...  A criança brinca de “estátua”, onde a regra exigida é que não se
toque o corpo imobilizado. Ao se movimentar no jogo pode ser tocada, mas
ao se tornar imóvel, estátua, é intocável. Assim, tenta-se fazê-la rir, pois se
movimentará e sairá da posição imóvel. Nesta posição o corpo é obra de arte,
imutável, eterno, pedra. Como em vida “tocar” o corpo? O corpo na atuali-
dade não sorri, sendo estátua nas vitrines dos shoppings, nas ruas do mundo,
corpo sem sexo e idade.

Partindo do corpo e da singularidade da vida, as metamorfoses externam
a potencialidade do corpo. Este é bebê, criança, adolescente, adulto, velho e
morto. Antes do nascimento ainda é ventre da mãe, exemplo típico de sua
elasticidade e transformação. Alonga e encolhe... Morto é fixo, gelado, imó-
vel. O envelhecimento, metamorfose do corpo, possibilita uma alma mais
leve, que voa e flutua. O corpo ensina, e para muitos possibilita conhecimen-
to e produções. A obra é movimento do corpo e sua extensão. Além dos
cinco sentidos o corpo cria sentidos, expressão de sua potencialidade.

Como pensar o corpo na atualidade? Como a psicanálise aborda este
corpo e como este corpo toca a psicanálise? Estas questões sempre estiveram
presentes em diferentes momentos da história da Psicanálise. Freud inicia a
teoria e técnica psicanalítica a partir do corpo da histeria. Posteriormente, ao
falar do eu, o afirma como eu corporal, projeção de uma superfície, derivando-o
de sensações corporais, principalmente daquelas originadas na superfície do
corpo. Faz, também, uma analogia anatômica ao homúnculo cortical, situado
de cabeça para baixo no córtex, que estira os calcanhares, tem o rosto virado
para trás e a área da fala no lado esquerdo. Metamorfose e elasticidade do
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corpo? Corpo fragmentado, posteriormente alcançando forma, sede das
pulsões, sofrendo deformações e reposições como nas pinturas de Picasso e
Dali.

Hoje, o corpo se torna referencial central maciço de uma sociedade onde
o olhar impera. A visão, um dos cinco sentidos, adquire como olhar excesso
de gozo na contemporaneidade. Lacan questiona o olho como órgão, afir-
mando a esquise entre o olho e o olhar, objeto da pulsão escópica, invisível no
sentido dado por Merleau-Ponty, que nos brinda com o conceito de carne,
elemento do Ser, íncorpóreo, no sentido de uma coisa geral, princípio encar-
nado, carne do mundo, carne do corpo. No registro do real a libido surge como
órgão, a lâmina, órgão sem corpo, a incorpórea, indestrutível substância vital,
que transpassa gerações. A libido é presença efetiva do desejo, é lâmina como
l’hommelette, órgão inexistente, essencial para a compreensão da natureza da
pulsão, que se articula ao real de modo que nos é inapreensível, mas que se
encarna, se materializa como nas tatuagens e piercings, possibilitando uma
marca do simbólico, da linguagem como corte no corpo. Lacan aproxima o
inconsciente a uma bexiga, o inconsciente é aquilo que se tranca uma vez que se
abre, segundo uma pulsação temporal. O corpo se inscreve no inconsciente
despedaçado, representado pelos quatro objetos do circuito da pulsão: seio,
fezes, olhar e voz; e ainda, adquirindo forma imaginária, dada pela báscula do
estágio do espelho através da dinâmica do falo. Em suas últimas elaborações,
como diz Jacques-Alain Miller, Lacan enfatiza que o corpo é o imaginário,
corpo que não é substância, que não é concreto. Na sociedade atual em que a
imagem é rainha, tendo o olhar como permanente fonte de gozo, onde há o
primado do imaginário, descrédito da palavra, da linguagem, do simbólico,
este corpo cortado pela linguagem não encontra espaço e tempo para simbo-
lizar, tornando-se paradoxalmente cada vez mais desconhecido, embora acla-
mado pelo discurso da ciência, que o pretende tornar imortal, alongando o
tempo “útil” de vida, através de próteses, estéticas e pílulas que buscam ven-
cer a velhice e a morte.

Nesta edição percorreremos diferentes caminhos que buscam abordar
o corpo e seus sentidos, revitalizando o pensamento num campo que se esva-
zia de linguagem. Apontaremos relevantes contribuições sobre Os Sentidos
do Corpo, tema instigante à Psicanálise, de difícil aproximação, sempre pre-
sente em nossa clínica e estudos teóricos. Apresentamos como entrevistados
Jean-Pierre Lebrun, Júlio de Mello Filho, e Jurandir Freire Costa. Na seção temática
encontramos os belos textos de Beatriz Chacur Biasotto Mano, Ivanise Fontes,
Jean-Pierre Lebrun, e Jurandir Freire Costa. Na seção livre são apresentados os
artigos criativos de Fania Izhaki, Glaucia Dunley, Maria de Fátima de Amorim
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Junqueira, e Paulo Sérgio Lima Silva, onde questões teóricas e experiências
clínicas são discutidas através de abordagem original.  E, finalmente, as se-
ções de eventos realizados no CPRJ durante este ano, constituída pelas confe-
rências de Joel Birman, Raquel Stajnberg, e a mesa-redonda, com a participa-
ção de João Batista Ferreira, que nos possibilitaram fecundas reflexões e no-
vos conhecimentos.

A Psicanálise, neste momento de desmoronamento do Simbólico em
nossa cultura, tem como uma de suas tarefas ser sustentáculo e “casa” da
palavra, na luta contra o império das imagens e da banalização do corpo. A
palavra, hoje destituída de valor, abandonada de desejo e lei, está “desampa-
rada”. A enunciação é subvertida pelo enunciado. Acolhemos a linguagem
do corpo nesta edição, e esperamos que a palavra aqui desenvolvida, através
da escrita, abra alguma trilha para que o leitor possa “tocar” o corpo.

Rosa Jeni Matz




