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O uso perverso da imagem corporal
The perverse use of the body’s image

Jurandir Freire Costa

Resumo: O autor sugere que muitas distorções da imagem do corpo podem
ser entendidas como sintomas de perversão, na acepção dada ao termo por
Robert Stoller e Contardo Calligaris. A dinâmica desses sintomas é analisada
da perspectiva do conflito entre a intencionalidade física e a intencionalidade
mental, uma outra forma de descrever a oposição que pode existir entre os
interesses narcísicos da imagem corporal e os interesses auto-reguladores do
esquema corporal. A partir dessa leitura, são oferecidas algumas sugestões de
como abordar casos desse tipo na prática clínica.
Palavras-chave: psicanálise; perversão; imagem corporal

Abstract: The paper is built up under the assumption that several distortions of
body image can be apprehended as symptoms of perversion, understood in Robert
Stoller’s and Contardo Calligaris’s terminology. The dynamics of those symptoms
is analyzed from the viewpoint of the conflict between bodily intentionality and
mental intentionality, namely, a different approach in dealing with the opposition
that can take place between narcissist interests of corporeal image and self-regulating
interests of corporeal scheme. Based on this reading, some suggestions would be
made to approach cases as such in the clinical experience.
Key words: psychoanalysis; perversion; body image.
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Perversão é uma das noções mais controvertidas do vocabulário psica-
nalítico. Em parte, isso se deve a sua proximidade com os juízos de valor
morais; em parte, ao polimorfismo de sua fenomenologia clínica. Neste arti-
go, não pretendo recapitular todos os passos dessa longa e difícil discussão.
Penso, apenas, em retomar alguns tópicos teóricos que permitam abordar o
problema da perversão da imagem corporal.

1. Origens e destinos da perversão.

Marcel Gauchet observou que a sociedade nascida da revolução demo-
crático-burguesa criou uma imagem paradoxal do homem (Gauchet, 1992).
De um lado, ele foi descrito como um ser de consciência e liberdade; de
outro, como materialmente determinado por suas circunstâncias físicas. Em
seus termos: “O homem liberado da sujeição ao coletivo é o homem que terá
que se descobrir como interiormente subjugado” (1992:12).

Nada mostrava melhor esta contradição na definição revolucionária do
indivíduo livre do que a loucura. A loucura, porém, era um fato extremo.
Seu aparecimento podia ser interpretado como uma simples privação da ra-
zão. Mais difíceis eram os casos chamados pelos ingleses de moral insanity.
Nesses episódios, as funções intelectuais estavam preservadas e o indivíduo
que agia irracionalmente tinha consciência de seus desejos ou atos irracio-
nais. Os exemplos de moral insanity dos ingleses ou de folies morales dos
franceses intrigavam as consciências médicas, jurídicas e filosóficas do século
XIX. De onde vinha e como se formava esse tipo de akrasia, de fraqueza da
vontade, que obrigava o indivíduo a agir irracionalmente?

 Três figuras da loucura moral, sobretudo, inquietavam uma época
obcecada pelo fetiche da razão e pelas virtudes do novo ethos burguês: a)
os homicídios premeditados, em especial de homens ilustres e poderosos;
b) o suicídio e c) as perversões sexuais (1992:13). O cuidado com a eqüi-
dade dos julgamentos e penas aplicadas aos infratores, fazia com que os
homens da lei, na Europa, multiplicassem as discussões sobre a natureza
e os móveis dos atos irracionais. Os médicos começaram a ser chamados
para fazer perícias em casos antes devolvidos à exclusiva competência
policial ou judiciária. Desse movimento de proteção à imagem racional
do sujeito filosófico, à liberdade política do cidadão e à integridade moral
e racial da família burguesa surgiu a realidade subjetiva da perversão e
dos perversos sexuais.

Nos primórdios da psiquiatria não existia a idéia de uma patologia autárquica,
típica de um sujeito sexualmente perverso. Perverso era um adjetivo e não um subs-
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tantivo1. As perversões eram sinais de distúrbios na economia das paixões, das
idéias, do cérebro, etc. Com a supremacia do evolucionismo, do instintivismo e da
teoria da degenerescência, as antigas monomanias e perversões começaram a ser
vistas como signos de uma personalidade degenerada ou de um tipo psicológico especi-
al. Os atos e desejos sexuais “anormais” foram catalogados como atos e desejos de
personalidades “perversas”2. Do lado da psiquiatria francesa, o peso das explica-
ções vai recair na degeneração do instinto; do lado alemão, na anomalia instintiva3.

1. Esse estilo de raciocínio era comum aos pais fundadores da psiquiatria. Pinel, em seu Traité Médico-
Philosophique sur l'Aliénation Mentale, fala das "perversões da função do entendimento humano" (Pinel,
1809: x). Em outro trecho alude à "repulsa ao trabalho e outras tendências perversas" ou recomenda
vigilância contra certos "caracteres perversos ou explosivos" (1809: 69 e 80). Nenhuma atenção
particular era dada ao fenômeno da perversão em si. Esquirol também não tratava as perversões como
uma espécie particular de patologia. Usava o termo no sentido lato de Pinel: "...na mania, todo o ser
intelectual e moral é pervertido, todas as ações são desordenadas; na monomania, a perversão dos atos
é parcial, circunscrita como desvario da razão" (Esquirol, 1838: 5). Griesinger, o pai da psiquiatria
alemã, também empregava a noção com esse sentido: "perversão psíquica (...) que determina, em
seguida, a concepção delirante.."; "perversão dolorosa geral dos sentimentos" etc.(Griesinger,1865:
37 e 39). O mesmo pode ser dito dos estudos de Brière de Boismont (1860).

2.   A matriz imaginária da metamorfose foi a situação conflitiva dos direitos do cidadão na nova
sociedade burguesa. Em vista disso, o conceito terá percursos diversos na França e na Alemanha, os
dois países com tradição científico-cultural forte, onde o debate sobre a sexualidade era permitido.
Na França, a polêmica sobre as perversões derivou da legislação revolucionária. O Código Penal
Napoleônico, na lei de 22 de fevereiro de 1810, ratificado em um novo texto por Luis Felipe, em 28
de abril de 1832, aboliu as penas contra os comportamentos sexuais privados. Os legisladores só
eram autorizados a punir "em matéria de condutas sexuais, o escândalo público do ultraje aos bons
costumes e o atentado ao pudor..." (Laura,1979:16). Não havia, dessa forma, outro interesse na
intervenção médica sobre os atos sexuais, exceto o de discernir o que era ou não criminoso, nas
condutas consideradas publicamente escandalosas. Os médicos legistas e psiquiatras queriam enten-
der por que um indivíduo agia contra a lei, mesmo estando ciente dos riscos de punição. Na
Alemanha, o problema era outro. Antes da criação do Império, em 1871, os diversos estados
alemães tinham legislações próprias sobre a questão dos atos sexuais tidos como contrários à
natureza. Na Baviera e em Hanover seguia-se o modelo francês. As condutas sexuais só eram
punidas se atentassem contra o pudor e coagissem a vítima da hipotética violência sexual. No resto
dos estados, seguia-se o modelo da Prússia, que, no artigo 143 do código penal, considerava a
perversão sexual um crime passível de punição com multas, prisão ou perda dos direitos civis. À
diversidade de problemas político-culturais correspondeu a diversidade de inclinações teóricas.
Nas explicações dadas ao que será chamada de perversão sexual, a ênfase sobre a "degeneração"
será característica da psiquiatria francesa, enquanto a ênfase sobre a "congenitalidade com ou sem
degeneração" será característica da psiquiatria alemã. Na França dos droits de l'homme , o problema
era o de saber o quê poderia levar um cidadão a comportar-se de modo a contrariar o modelo
burguês de conduta; na Alemanha, de tradição autoritária , o problema era o de provar que os
desviantes também eram cidadãos e tinham o direito de usufruir o que era devido a todos. Nos dois
países, os direitos do cidadão e os deveres do burguês vão exigir a criação de um tipo humano
específico que servirá de antinorma ou de antiexemplo para as condutas sexuais aprovadas e reafir-
mará os valores político-ideológicos dominantes. No final do século XIX, as duas tradições teórico-
científicas vão convergir, formando definitivamente o perfil da realidade física, psíquica e moral do
perverso sexual.

3. Para maiores detalhes da discussão, ver, COSTA, Jurandir Freire. A face e o verso - Estudos sobre o
homoerotismo II. São Paulo, Escuta, 1995.
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Os partidários da degeneração acentuavam o parentesco da perversão sexual com
os distúrbios físicos4; os da anomalia do instinto, com os distúrbios mentais5. Em
seguida, as teorias da degenerescência e da anomalia instintiva cedem lugar às
teorias evolucionistas propriamente ditas. O conceito de dissolução de funções, pre-
sente na degeneração, foi substituído pelo de parada da evolução. Como degenera-
do, o pervertido era um dissoluto. Por este motivo, o interesse por suas qualidades
psíquicas era diminuto ou inexistente. Tratava-se apenas de um indivíduo a me-
nos. O que contava eram os traços negativos da personalidade. Observava-se e
descrevia-se nele o que faltava. O que surgia no lugar da falta era irrelevante.

Com a teoria da parada ou atraso do desenvolvimento, a atenção para
com as características psicológicas aumentou. O perverso deixou de ser per-
vertido apenas no que concernia à inclinação pelo objeto anormal, para ser
sentimental ou psicologicamente pervertido. Seus desejos e pensamentos não
eram mais o puro produto da degradação ou desagregação das funções psí-
quicas do homem normal; eram uma forma de organização arcaica vista, ao
mesmo tempo, como uma fase da ontogênese do sujeito e como a reprodu-
ção de um pedaço do passado da espécie humana.

Freud e a posteridade psicanalítica herdaram o problema teórico da
perversão, e optaram, em geral, pela idéia de parada, fixação ou regressão a
etapas do desenvolvimento sexual. A perversão foi sucessiva ou simultanea-
mente descrita como expressão da autonomia das pulsões parciais frente ao
primado genital por regressão ou fixação; como falha identificatória na supe-
ração do complexo de Édipo; como manifestação da posição subjetiva de
desafio e transgressão à lei da castração; como correlato clínico da divisão
egóica, em face dessa castração; como recusa da diferença dos sexos, tam-
bém subproduto do mesmo fenômeno etc.

Não pretendo, aqui, abordar as dificuldades que a psicanálise tem de
falar de perversão sexual nesses sentidos ou em sentidos aparentados sem

4. Ver, por exemplo, a seguinte citação de Moreau de Tours. Em 1880, Moreau de Tours, dizia em seu
estudo sobre as Aberrações do sentido genésico: "A aberração constitui uma infração às leis que
regem a sensibilidade própria aos órgãos e às faculdades. Por este termo entendemos os casos nos
quais a observação leva a constatar uma mudança contra a natureza, excepcional e absolutamente
patológica, mudança que traz uma perturbação palpável no funcionamento regular de uma faculdade.
O que se constata, por exemplo, no apetite que, aumentado ou pervertido, dá lugar aos fenômenos
conhecidos sob os nomes de bulimia [grifos do autor], pica [grifos do autor] é igualmente verdadei-
ro para os apetites venéreos. O gosto estranho que impele certos indivíduos à buscarem nos
prazeres contra a natureza um novo gozo ou que obedecem , não obstante eles próprios, a um
impulso que não podem dominar, constituem realmente uma aberração do sentido genésico"
(MOREAU DE TOURS, 1880:1). Para o autor, havia um sexto sentido no homem, o sentido genital,
que podia ser perturbado por "defeitos na conformação dos órgãos" ou por "paixões desregradas"
(1880: 4-5).

5. Ver, CHEVALIER, 1893; LYDSTON, 1889; LAUPTS, 1896.
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cair em moralismos, em particular, no moralismo familiar e no da reprodu-
ção da espécie. Pretendo, ao contrário, sublinhar a idéia de perversão como
sintoma, e não como “estrutura”, “caráter” ou “personalidade”, segundo a
opinião de dois autores, Stoller (1979;1987) e Calligaris (1986;1983;1991).

Para Stoller, o sintoma perverso assinala a primazia do “desejo de fazer
mal” na economia subjetiva. Ou seja, se a destrutividade, a violência e a cruel-
dade passam a ser a forma dominante de gozo, independentemente da natu-
reza do objeto ou da qualidade sexual da satisfação obtida, estamos diante da
perversão. Calligaris, por sua vez, enfatiza a idéia de perversão como laço
social entre o sujeito e o outro. Na montagem perversa, o sujeito se acha
possuidor do saber atribuído ao Pai, e, portanto, passa a fruir o gozo tranqüi-
lo dos que não podem duvidar da contingência do estilo de vida e de satisfa-
ção que aceitam, propagam e defendem. Em outras palavras, a perversão é
uma variante da “doença normótica” definida por Bollas (1987). A normose,
na variante perversa, se caracteriza pelo desejo de fazer mal a si ou ao outro,
sem que o sujeito tenha consciência da maldade cometida.

A partir desse esquema mínimo, sugiro que muitos transtornos da ima-
gem corporal podem ser interpretados como instâncias da perversão acima
descrita. Nesses casos, a identificação normótica com imagens corporais cul-
turalmente idealizadas leva o sujeito a fazer mal a si mesmo, pela violentação
sistemática do equilíbrio ou da homeostase do “esquema corporal”.

2. Sobre a intencionalidade física e a intencionalidade mental.

A idéia de conflito entre imagem e esquema corporais pressupõe a exis-
tência de intencionalidades diferentes entre as manifestações do corpo físico e
as do corpo mental6. Por intencionalidade entendo a capacidade dos organis-
mos humanos de produzirem atos com sentido que visam à interação do
sujeito com o meio. Tradicionalmente, acreditava-se que apenas as atividades
mentais possuíam o predicado da “intencionalidade”. As manifestações físi-
cas do corpo eram descritas como simples trocas metabólicas com o meio ou
como respostas automáticas e reflexas aos estímulos recebidos desse meio.
Assim, a autopercepção do corpo devia-se a dois mecanismos homeostáticos.
O primeiro era o esquema corporal, formado por sensações proprioceptivas
que forneciam informações ao organismo sobre sua posição e movimento no

6. Uso as expressões corpo físico e corpo mental de forma deliberada. Por corpo físico entendo o
conjunto de ações motoras ou sensoriais que ajustam o organismo no ambiente; por corpo mental,
o conjunto de imagens e idéia que forma a manifestação do que chamamos de inteligência e imagi-
nação. Juntos, os processos cognitivos e os imaginativos constituem o domínio da fantasia ou da
realidade psíquica, como foram descritos por Freud.
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ambiente (Bermúdez, 1998:153-54; Campbell, 1998: 33-34). A eficácia desse
sistema se daria à revelia de qualquer experiência intencional, ou seja, sem
nenhuma referência a um “eu corporal” que se adapta ativamente ao ambi-
ente, procurando atingir finalidades. O segundo era a imagem corporal, for-
mada pela série de imagens e narrativas de si, e que possuiriam os atributos
da intencionalidade, privacidade e representacionalidade. A imagem do corpo
seria intencional por implicar obrigatoriamente a referência a um outro que
lhe é exterior e que compele ou solicita a sujeito a se representar de uma ou
outra maneira. Seria privada por ser concomitante à existência ou à emer-
gência do eu. Não existe imagem corporal sem um eu que a reconheça como
“sua propriedade”. Por fim, seria representacional pelo fato de ser composta
por elementos icônicos e descritivos, cujo sentido pressupõe um mínimo de
competência lingüística. A imagem do corpo seria, em última instância,
lingüisticamente organizada, de modo reflexivo ou pré-reflexivo, consciente
ou inconsciente.

A distinção entre esquema corporal e imagem corporal, assim descrita,
reforça, efetivamente, as teses que negam ao corpo físico o atributo da
intencionalidade. A corporeidade física, confinada ao automatismo do “es-
quema”, não poderia deixar de ser percebida como inintencional ou não-in-
tencional. Acontece que essa divisão vem sendo posta em cheque por vários
estudiosos do assunto. Entre eles cito Gibson (apud. MacLeod & Pick Jr, 1974;
Butterworth, 1998), Samuel Todes (2001) e Campbell (1998)7.

Gibson, em sua teoria da percepção, parte da distinção canônica entre
propriocepção e exterocepção, entendidas como processos elementares da
autopercepção corporal. A propriocepção ou interocepção orientaria o movi-
mento no eixo gravitacional – rotação e translação – e organizaria a experiên-
cia da totalidade corporal, a partir da experiência de partes localizadas do
corpo. A exterocepção seria o conjunto dos sentidos voltados para a percep-
ção de objetos e eventos do ambiente: visão, audição, tato, gosto e olfato.

7. Deixei de lado os trabalhos de Paul Schilder e Merleau-Ponty pela seguinte razão. Alguns autores,
como Gail Weiss, enfatizam o aspecto da interação indissociável entre imagem e esquema no
pensamento de Merleau-Ponty e no de Schilder; outros, como Gallagher, acreditam que Schilder
confunde a idéia de imagem com a de esquema. Seja como for, penso que Merleau-Ponty e Schilder
não abordam o problema pela distinção entre físico e mental, que é o ângulo da distinção que me
interessa. Por essa razão, preferi não comentar a importante e pioneira contribuição dos dois autores
para o progresso do debate sobre o tema. Ver: Merleau-Ponty. Phénoménologie de la perception.
Paris. Gallimard. 2002[1945]; Schilder, Paul. L’image du corps – Études des forces constructives de
la psyché. Paris. Gallimard. 1968[1935]; Weiss, Gail. Body Images – Embodiment as Intercorporeality,
New York and London, Routledge, 1999; GALLAGHER, Shaun and MELTZOFF, Andrew. The
Earliest Sense of Self and Others: Merleau-Ponty and Recent Developmental Studies, in, Philosophical
Psychology. 1996. 9: 213-236.
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Resumindo, a primeira estruturaria a experiência do corpo próprio e a se-
gunda, a dos fenômenos extracorporais.

Para Gibson, essa concepção falha por subestimar a participação do
ambiente na constituição do eu corporal. Experiência do corpo e constituição
do eu, diz ele, são um só fenômeno intencional, que exprime a relação do orga-
nismo com o meio. Ambos são formados pela ação sintônica dos equipamen-
tos interoceptivo e exteroceptivo na tentativa de se ajustar ao ambiente, ou
seja, na reação aos estímulos ambientais e na transformação do meio com
vistas ao melhor equilíbrio do organismo. A interocepção nos põe em contato
com os aspectos mutáveis e persistentes do corpo próprio e a exterocepção
com os aspectos mutáveis e persistentes dos objetos e acontecimentos
extracorporais. As duas, entretanto, são formas diversas do corpo físico se
autoperceber como uma agência ativa que se autodelimita em relação aos
objetos e eventos do mundo com os quais interage.

 Esquema e imagem, portanto, são variações na maneira do corpo se
situar intencionalmente no tempo, no espaço vertical e horizontal, na relação
do todo às partes e na relação com os fenômenos ambientais. O esquema
corporal, assim reconfigurado, possui duas das três propriedades até então
monopolizadas pela imagem corporal, a intencionalidade e a privacidade. Com
exceção da representação lingüística, o que era definido como qualidade ex-
clusiva da imagem mescla-se ao automatismo do esquema para produzir a
experiência do eu corporal.

Todes retoma o problema de outro ângulo. Em sua terminologia, o que
chamamos de intencionalidade física ou motora equivale aproximadamente
ao que ele chama de responsividade. Responsividade é a noção que engloba os
desempenhos corporais básicos do organismo humano em sua automovi-
mentação no ambiente, e que se exprime em dois processos físicos de ajusta-
mento do corpo ao trabalho de prospecção desse ambiente. O primeiro, de-
signado de poise, significa estado de preparação ou presteza para agir. O se-
gundo é o equilíbrio8. Para agirmos com presteza é preciso que estejamos
equilibrados no “campo vertical” do mundo.

De posse do equilíbrio e da presteza, estamos equipados para lidar com
objetos em diferentes circunstâncias. Pelo equilíbrio, nos ajustamos ao ambi-
ente de modo imediato, por meio de mudanças internas; pela presteza ou
preparação para agir (poise), de forma mediatizada pelas experiências anteri-

8. Todes nem sempre utiliza o conceito de responsividade desta maneira. Às vezes, faz do termo
“responsividade”, um termo particular, sinônimo do conceito de “poise”; outras vezes, dá ao termo
o sentido que de termo geral que engloba o equilíbrio e a presteza. Optei pela última acepção, por
julgá-la mais adequada ao corpo teórico do tema.
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ores, ou seja, tentando antecipar objetos de satisfação de necessidades, com
base nos hábitos sensorio-motores adquiridos ao longo do processo adaptativo
individual (2001:140- 41). Desse modo, o corpo físico, pelo equilíbrio e pela
presteza, constrói intencionalmente um mundo ou campo-de-vida, onde são
encontrados e localizados os objetos de necessidades, que favorecem, por
um lado, o surgimento da autoreferência corporal com um centro de ativida-
des sensório-motoras e, por outro, a identificação dos objetos apropriados à
satisfação dessas necessidades. No campo-de-vida, o ambiente perde seu ca-
ráter forâneo, sua estraneidade, e permite que o eu corporal construa, de
modo permanente, a experiência de sua identidade e da identidade dos obje-
tos e acontecimentos necessários e satisfatórios. Essa espécie de “confiança”
espontânea na estabilidade da ordem corporal e da ordem do ambiente im-
pele o eu a continuar se movendo na diversidade do mundo e buscando sua
autoreferência.

Finalmente, consideremos as opiniões de Campbell sobre a distinção
entre esquema e imagem corporais. Esta é a concepção que mais interessa a
teoria psicanalítica do corpo, na medida em que introduz a noção de conflito
entre imagem e esquema corporais. Campbell desloca o debate sobre a dife-
rença entre esquema e imagem para o terreno da representação e da
intencionalidade da representação9. Vejamos, então, em suas próprias palavras,
qual a diferença entre “representação do corpo como imagem” e “represen-
tação do corpo como esquema”, do aspecto da “intencionalidade”:

“Poderíamos dizer que temos não apenas um esquema do corpo, mas uma
imagem do corpo, se o sujeito é capaz de reconhecer a maneira pela qual
seu próprio comportamento afeta causalmente outros”. Esta não é uma dis-
tinção entre dois diferentes tipos de representação; é a distinção entre mo-
dos pelos quais a representação de nosso próprio corpo é usada. Ela pode
ser usada exclusivamente para mediar nossas próprias percepções e ações -
caso no qual falarei de esquema do corpo – ou para registrar o impacto de
nosso próprio comportamento sobre outras pessoas – caso no qual falarei
de imagem do corpo”(1998:34).

9. O autor utiliza a palavra “representação” como sinônimo do que descrevemos como “autoper-
cepção”. A observação é importante para que não se venha a confundir essa idéia com a noção
cartesiano-idealista de um mítico “olho” da mente que representa fenômenos extramentais. Ao falar de
representação, Campbell tem em mente a teoria ecológica de autopercepção, na qual fatos físicos e
mentais são apenas manifestações fenomênicas distintas da relação dos organismos humanos com o
ambiente. Em sua teoria, portanto, representação é a forma que a autopercepção do corpo assume
nas diversas interações com o meio. O que decide a forma e o conteúdo da representação é a
eficácia prática da ação antecipada ou efetivada.
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Em outros termos, qualquer atividade corporal é auto-representada por
atividades físicas e mentais, que são, ambas, expressões das intencionalidades
lingüísticas ou motoras. A diferença entre imagem e esquema, todavia, conti-
nua sendo importante por razões pragmáticas. A representação do corpo pró-
prio é “representação de imagem” e não “representação de esquema”, quan-
do é percebida como “causa comum de fenômenos diversos” (1998: 32).
Autoperceber-se como “causa comum” de fenômenos diversos significa
autoperceber-se como uma “identidade” que é causa de variação no com-
portamento de outras entidades. Isto é, a autopercepção do corpo como ima-
gem e não do corpo como esquema implica perceber que podemos induzir
mudanças das atitudes dos outros em relação a nós mesmos.

O acréscimo de Campbell é decisivo para a abordagem psicanalítica dos
conflitos centrados na corporeidade. Para Todes, a construção da autoiden-
tidade pelo encontro dos aspectos irreversíveis do corpo e do mundo coinci-
de com a criação de necessidades e a obtenção da “satisfação”. Campbell
distingue no domínio das satisfações uma satisfação específica, a de “ser cau-
sa de mudanças na conduta dos outros”. Esta última se estende a dinâmica
emocional e toca de perto a questão dos sintomas corporais. O sujeito que
não pode representar o corpo próprio como uma imagem corporal que é
causa de mudança na conduta do outro desorganiza o núcleo formador de
sua identidade. Causar o movimento intencional do outro na direção
egocêntrica ou corpocêntrica é condição imprescindível do sentimento con-
sistente de identidade pessoal. Em função disso, o sujeito pode vir a inflacionar
o valor afetivo da imagem corporal, a ponto de violentar o equilíbrio do es-
quema corporal, isto é, a ponto de fazer mal a si próprio.

Essa hipótese não é nova na literatura psicanalítica. Mas, com as contri-
buições de Campbell, ganha outra tonalidade clínica. Dessa perspectiva, fala-
mos de perversão da imagem corporal se o ímpeto para afetar a intencio-
nalidade do outro compromete a responsividade do corpo, ou seja,, a inten-
ção de adaptação imediata ao ambiente. O uso da representação do corpo
como imagem pode se opor à tendência do corpo físico em manter o equilí-
brio e a presteza para agir, provocando uma fratura na experiência da identi-
dade do eu. A impossibilidade de o sujeito usar a representação corporal para
mediar suas próprias percepções e ações desequilibra a economia da satisfa-
ção, quando não da subsistência do organismo.

Fechado o parêntese das considerações preliminares à questão da
intencionalidade,voltemos à metapsicologia da clínica.
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3. Os conflitos entre a imagem corporal e o esquema corporal.

Na terminologia freudiana, a imagem do corpo está intimamente relaciona-
da ao surgimento do eu ou do ego10. Freud, nos estudos sobre o narcisismo, as
identificações e as relações entre as instâncias psíquicas – eu, isso, supereu, ideal de
eu, eu ideal – diz que o eu é uma projeção da superfície corporal. Isso quer dizer
que o eu se constitui como correlato mental da forma corpórea. O complemento
egóico, contudo, não é um fenômeno simples. Em sua formação, podemos distin-
guir três aspectos correspondentes a três manifestações distintas do corpo físico.

O primeiro é o mais geral e está na gênese dos subseqüentes. De modo
breve, trata-se da forma totalizadora do narcisismo. O eu, na formação
narcísica, se autopercebe como uma gestalt contínua, derivada da percepção
imaginária do corpo como um envelope fechado, continuo e completo. O
outro atribui ao sujeito uma completude física, emocional e moral proporci-
onal à sua fantasia de perfeição e exige em troca a submissão a esse ideal.
Uma vez preso na montagem, o sujeito poderá vir a usar a imagem corporal
como moeda de troca na transação com o outro idealizado.

O segundo e o terceiro aspectos do fenômeno egóico mostram o confli-
to entre a compulsão para gozar com a imagem corporal narcísica e a insis-
tência do “esquema corporal” em satisfazer a) suas necessidades de auto-
regulação do meio interior e b) de automovimentação na exploração do ambiente
e construção do “mundo”.

O eu-corporal narcísico, ao encarnar a percepção imaginária desejada pelo
outro, tenta fazer com que todo corpo se curve a esse ideal de perfeição e resiste a
integrar à sua imagem expressões físicas que contradigam tal expectativa. Desse
modo, a satisfação egóica regida pela economia libidinal pode vir a se chocar com
as exigências homeostáticas do meio interno e com as expressões sensório-motoras
do corpo. Do ângulo da homeostase interior o conflito se dá porque o corpo não é
uma esfera compacta, e sim uma superfície furada por onde brotam coisas que
desmentem a aspiração do sujeito a completude. Essas coisas, que correspondem,
aproximadamente, a noção de abjeto em Lacan, é tudo que suja a bela imagem
ego-narcísica: muco, fezes, urina, sangue, suor, saliva, vômitos, odores desagradá-
veis, líquidos seminais etc. (apud. Weiss, 1999b: 41-61)11.

10.Usaremos de forma indistinta as palavras ego e eu como sinônimos. Do ponto de vista metapsico-
lógico, a questão é controvertida. Mas, para efeitos do que pretendo discutir, ela é irrelevante. Ego
ou eu significa o conjunto de expressões físicas e mentais, conscientes ou inconscientes, que se
articulam de forma a constituir nosso sentimento de identidade.

11.A noção de “abjeto” em Lacan é da ordem do Real, ou seja, ocupa, mais ou menos, a função do
objeto parcial kleiniano ou freudiano, mas que está aquém ou além do fenomênico. O “abjeto” é o
que surge como um obstáculo, um desafio a imaginarização ou à inscrição simbólica. Aqui, faço um
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O eu narcísico tenta se defender da invasão do abjeto de duas maneiras:
a) procurando recalcá-lo ou b) transfigurando-o pela idealização sexual, como
na figura freudiana da perversão. Se nenhuma das saídas for possível, a solu-
ção é renunciar a uma parcela do prazer sexual genital, trocando-o pelo gozo
com o desprezo e o nojo pelo “abjeto”. É o caso do asco pelo pênis ou pela
vagina, percebidos por alguns histéricos ou obsessionais como locais de se-
creções repulsivas. O sintoma histérico do asco pelos órgãos sexuais e o sinto-
ma obsessional por limpeza mostram o descompasso entre a intencionalidade
do eu narcísico e a intencionalidade auto-regulatória do corpo físico, indife-
rente à economia do narcisismo.

No segundo tipo de conflito, o da imagem com o esquema sensório-
motor, o que está em questão não é a estratégia da expulsão, como no caso do
abjeto, mas a da inclusão forçada da automovimentação e do equilíbrio auto-
regulatório no jogo libidinal. Freud mostra como o equipamento sensório-
motor e o sistema de equilíbrio e orientação podem ser desviados de suas
funções de ajuste imediato ao ambiente para servirem às aspirações eróticas.
Ao contrário do que ocorre com o abjeto corporal, a função basal da
responsividade é seqüestrada e obrigada a ornamentar a maquinaria erótica.

Estamos na órbita do que Leder chamou de dis-aparecimento do corpo
(1990). O termo dis-aparecimento tem o sentido de aparecimento doentio,
disfuncional, de funções corporais fisicas. O prefixo “dis” indica desvio da
norma somática ideal. Para Leder, todo ato de movimentação requer a “pre-
sença ou aparecimento” das partes do corpo diretamente implicadas na efi-
cácia da ação e “ausência” das partes que desempenham papel secundário na
intencionalidade pretendida. Se ocorrer o contrário, isto é, se o que deveria
permanecer silencioso e discreto se fizer notar ruidosamente, temos o dis-
aparecimento. O corpo-ausente se faz presença indesejável, doentia, dissonante.

Nos casos conflitantes, a cooperação entre presença/ausência, visibilida-
de/invisibilidade, malogra pela intenção do eu narcísico de incorporar fun-
ções relacionais e de autoconservação ao domínio erótico. A ilustração clinica
desses quadros se encontra nas inibições motoras, nos distúrbios
psicogenéticos da visão, nos distúrbios do equilíbrio como nas tonturas e
desmaios histéricos etc. Os sintomas físicos são indícios de que a representa-
ção do corpo como esquema reluta em ser usada causalmente, isto é, como
“imagem”, e só cede a custo do sofrimento psíquico. A tentativa de sexualizar

uso livre do termo. Tomo-o como sinônimo do “estranho”, do “não-familiar”, na terminologia de
Freud, que é da natureza do “conhecido que foi recalcado”. Guardei o termo “abjeto”, para acentuar
o sentimento de estraneidade e o caráter de repulsividade que a parte do corpo não integrada a
imagem narcísica pode apresentar.
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o que, em princípio, não deve ser sexualizado redunda em perda ou restrição
de satisfação.

 Em síntese, o corpo abjeto expõe ao olhar do outro, o estranho, o disfor-
me ou o sexualmente supérfluo, enquanto o corpo recalcitrante opõe uma
resistência empedernida a sexualizar os interesses de auto-regulação e de
movimentação relacional no mundo. É como se a Ananké se vingasse das
pretensões imperialistas da “deusa Libido”. A anatomia, disse Freud,
condiciona o destino da sexualidade. Mas circunscreve, igualmente, seu al-
cance ou possibilidade de expansão. Se o sujeito insiste em romper o pacto
de não-sexualização do esquema corporal, no sentido de Campbell, pagará a
infração com dor, angústia ou morte.

4. Figuras clínicas da perversão corporal.

A perversão da imagem corporal, por conseguinte, consiste na
sexualização daquilo que não é sexualizável. Aparentemente, a hipótese pa-
rece se superpor ao que Freud definia como sintoma, ou seja, a sexualização
de qualquer parte ou função do corpo físico. Para Freud, contudo, a erotização
das diversas partes do corpo era possível porque, no início da vida mental,
qualquer extensão corporal era sexualizável. Minha sugestão é outra. Certas
partes do corpo não podem ser sexualizadas, isto é, não podem ser utilizadas
com a finalidade de responder ao apelo erótico do outro, sob pena de com-
prometer a sobrevivência física do sujeito. A intencionalidade física, sexualizada
à outrance, é um indício da relação perversa do eu com o corpo próprio. Do
desejo do sujeito em se fazer mal; em punir, castigar, agredir, aquilo que, em
sua corporeidade, se mostra avesso à conversão aos interesses do narcisismo
egóico.

Entre os tipos representativos das novas perversões da imagem do cor-
po, dois são encontrados com mais freqüência na clínica12. O primeiro é o
mais grave e se situa na fronteira da psicose. Nesses quadros, o sujeito faz do

12.Excluo dessa tipologia os casos de preocupação sintomática com a aparência corporal, por consi-
derá-los meras variantes das clássicas neuroses freudianas. Nesses casos, o sujeito sofre com a
presença do abjeto e do recalcitrante corporais, mas se defende deles, por assim dizer, à maneira das
neuroses tradicionais. No momento em que se engaja na interação erótico-sentimental com o outro,
recalca a representação da “falha” física e restaura a satisfação com a imagem do eu ideal. Cada
frustração romântico-erótica, é verdade, leva- o a reinvestir narcisicamente nas imaginárias imperfei-
ções do corpo, sentidas como causa do insucesso dos projetos sentimentais. A ideologia somática
dominante os faz ver na correção da aparência física o remédio para o insucesso das relações
amorosas. Esse movimento, entretanto, não anula o papel dos enredos emocionais como causa
principal do sentimento de imperfeição do eu. Ou seja, não obstante o recurso irrefletido ao álibi da
falha corporal, o sujeito, em última instância, atribui às características emocionais, suas ou do outro,
o motivo da felicidade ou infelicidade que experimenta.
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déficit físico imaginário algo praticamente invulnerável à ação do discurso. O
sintoma da imperfeição parece resistir a qualquer metaforização, pois o ou-
tro, em uma dolorosa inversão imaginária, deixa de ser fonte do ideal de
perfectibilidade para se tornar, sobretudo, representação do abjeto e do recal-
citrante. É ele, esse outro, que despreza seus defeitos físicos com impiedade,
sarcasmo e indiferença. Ao mesmo tempo em que venera o torturador-per-
seguidor, o sujeito se sente assombrado por sua presença onipotente e
onipresente. Como no mecanismo da paranóia, o amor ao outro se converte
em ódio e o encanto narcísico pelo corpo físico em ataques sádicos
autodirigidos ou heterodirigidos. O desejo de fazer mal ao outro e ao corpo é,
muitas vezes, forte a ponto de tornar-se consciente. São situações extremas,
que resultam em automutilações, confinamentos domésticos, reivindicação
explícita do direito à morte por anorexia ou do direito à prática de modifica-
ções físicas no limite da teratologia.

O segundo tipo é o que apresenta, talvez, maior relevância metapsico-
lógica, pelo fato de responder positivamente à intervenção analítica, mas sem
se deixar codificar nas técnicas tradicionalmente estabelecidas. Dito de outra
maneira, os efeitos da cura são semelhantes aos de uma análise padrão, mas
as fases do processo trazem à tona facetas da dinâmica da perversão corporal
ausentes do universo das neuroses.

 Nesses casos, a desconstrução discursiva da trama narcísica não basta.
A razão disso, é que o grau de implicação sentimental é baixo, dada a crença
no ideal de perfectibilidade física, típica do imaginário cultural dominante.
Por estar convencido de que pode mudar artificialmente a aparência física, o
sujeito recalca o passado sentimental, em favor da atenção para com a
corporeidade material. A história identitária do sujeito é, por isso mesmo,
escassa em associações que levem a queixas ou ressentimentos contra os res-
ponsáveis por seu sofrimento. O ego agride violentamente o corpo próprio,
mas fantasia que o físico abjeto ou recalcitrante só tomou de assalto a aparên-
cia corporal porque ele e seus próximos ignoravam a última palavra da ciên-
cia ou da moda.

Em uma espécie de hiper-racionalismo narcísico e obsessivo, o sujeito
pede ao analista que o ajude conhecer o que desconhecia, ou seja, que o
ajude a refazer a história da negligência para com os cuidados físicos do cor-
po. As perguntas e interrogações se restringem, em grande parte, a saber o
“quê” o torna indisciplinado ou impossibilitado de se submeter à ascese que
o faria chegar à saúde e à forma física perfeitas. A recapitulação da história
sentimental, aqui e ali, é evocada. Mas apenas como atalho para se chegar ao
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que é verdadeiramente importante, a origem da incompetência em possuir o
corpo ideal.

Os ideais de realização sentimental, profissional, familiar etc, compõem,
obviamente, a expectativa de felicidade dessas pessoas. Mas o olhar anônimo
da moda ou da ciência parece esvaziar a relevância do outro sentimental.
Muitas vezes, os familiares ou parceiros amorosos desses sujeitos tentam dis-
suadi-los de prosseguir nos esforços dolorosos de automortificação. Isso, en-
tretanto, afeta pouco a compulsão pela perfectibilidade corporal. Os casos
dramáticos de transtornos da imagem do corpo seguem esse padrão.

Deixando de lado as idiossincrasias que tornam tais sujeitos mais vulne-
ráveis à ideologia da perfectibilidade corporal, um traço da cultura somática
é sobremodo importante para a clínica e a técnica psicanalíticas. O despotis-
mo do corpo perfeito se exerce pela exigência de renúncia constante aos há-
bitos contraídos na organização do esquema corporal. As imagens corporais
ideais, difundidas pela vulgata científica da mídia ou pelos mentores do
marketing e da publicidade, têm como premissa a obsolescência programa-
da do corpo. O sujeito, qualquer que tenha sido sua experiência corporal,
deve estar pronto a querer possuir o corpo da moda. A identidade corporal é,
desse modo, refém do imprevisível. E, por isso mesmo, é forçada a abrir mão
da segurança garantida pelos hábitos físicos, que nos ajudam a antecipar quais
dotes possuir para ganhar reconhecimento do outro. O futuro do corpo é
cindido do passado e posto em suspenso, à espera da nova palavra de ordem
da moda ou dos mitos cientificistas.

 A tirania cultural da corporeidade, portanto, incentiva o recurso ao sin-
toma perverso, pelas exigências draconianas impostas a plasticidade do es-
quema corporal. Sem ter como usar a experiência passada para saber o que o
outro quer e sem poder ocultar as imperfeições expostas na superfície dos
corpos, o indivíduo, preso ao imaginário da moda-espetáculo, é levado a ne-
gociar o inegociável: a vida ou o gozo; a identidade narcísica ou a homeostase
física; o outro ou si mesmo.

Tais dilemas são insolúveis, enquanto ele permanece enredado na teia
cultural do culto a perfeição corpórea. Por esse motivo, a intervenção analíti-
ca deve procurar contornar o osso duro do sintoma perverso, se possível,
com o auxílio de outros saberes sobre a subjetividade corporal. Explicitando,
a análise do conflito pela via dos enredos sentimentais, tem poucas chances
de sucesso. O pedido narcísico do outro da moda não se dirige à perfeição
sentimental mas a perfectibilidade física. Nessas situações clínicas, dificilmente
conseguimos desmontar a engrenagem imaginária da “deficiência física” pelo
retorno associativo aos eventos da biografia infantil. O outro da midiático se
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emancipou, simbolicamente, da autoridade familiar e seus substitutos, e fala
em nome do gozo sensorial e da recompensa social e sexual, sem relação com
asceses sentimentais, morais ou espirituais. Assim, para que a análise possa
desvelar o “quê” na história egóica levou o sujeito à idealização da imagem
corporal da moda, é preciso que ele próprio desfaça o pretexto narcísico da
ignorância ou da prepotência do outro em negar o “valor do corpo” para a
felicidade pessoal. Enquanto acredita que seus próximos, inclusive o analista,
desconhecem a eloqüência do corpo, em favor da superestimação dos senti-
mentos, o vínculo transferencial do indivíduo com o dispositivo analítico é
frágil e a cura patina no mesmo ponto.

O recurso a outros saberes sobre o corpo é, em função disso, funda-
mental. Ao encontrar discursos alternativos à moda e ao cientificismo
midiático, o sujeito volta a integrar a mente à psique-soma, como disse
Winnicott. Esses discursos, se são conseqüentes e competentes, fazem com
que ele experimente o que a simples palavra não conseguia fazê-los experi-
mentar, ou seja, a tensão e a oposição que pode existir entre a intencionalidade
da “imagem corporal” e a do “esquema corporal”. O sofrimento subjetivo
ganha um sentido diverso do sentido fornecido pela moral do entretenimen-
to e das sensações. O passado corporal, até então recalcado pelo cientificismo
e pela moda, abre-se à história e escapa à violência do mito narcísico do adul-
to protético.

Saberes como os das espiritualidades asiáticas; das teorias psicológicas
ou filosóficas centradas no valor do físico para a vida mental; das terapêuticas
não-alopáticas; das experiências de otimização da sensibilidade do esquema
sensório-motor; das ciências interessadas na explicação biológica da vida psí-
quica etc., cumprem essa função. Todos têm a característica comum de cha-
marem a atenção para os desempenhos do corpo físico implicados no bem-
estar orgânico, emocional e moral. O sujeito, assegurado de que seu sofri-
mento será acolhido em um discurso outro que não o dos sentimentos, in-
veste em seu corpo de outra maneira. A contradição entre a intenção erótica
da imagem narcísica e a intenção auto-regulatória e relacional com o mundo
é elevada a um outro patamar de compreensão. A satisfação derivada da ob-
servância correta das necessidades proprioceptivas, começa a substituir a sa-
tisfação erótica com a mortificação autoimposta. Desse momento em diante,
o sujeito abandona a certeza normótica da ideologia da perfeição corporal,
interrompe a relação perversa consigo e volta a rehistoricizar seu passado,
fixado nas fórmulas da estética e da boa-forma midiáticas. A análise, a partir
de então, pode começar a desvelar, pela interpretação, os descaminhos das
imagens corporais narcísicas. O corpo volta a se integrar na ordem dos senti-
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mentos e das ações criativas, contra a futilidade, a nocividade e a leviandade
moral imaginário do corpo-espetáculo.

Jurandir Freire Costa
Membro Efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro
Psicanalista, Professor Titular do Instituto de Medicina Social da UERJ
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