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INTRODUÇÃO 

 
“A imagem corporal é um fenômeno social” 

(Schilder, 1999:240; 1985a:224) 
 

 título deste texto é o mesmo do terceiro 
capítulo da obra A Imagem do Corpo: 
As Energias Construtivas da Psique 

(1999[1935]) do marcante neurologista, 
psicanalista e filósofo Paul Schilder (1886-
1940). Schilder foi marcante, dentre outras 
coisas, por ter estado além do seu tempo na 
reflexão sobre o tema da imagem corporal, 
enriquecendo os conhecimentos sobre seus 
aspectos fisiológicos e neurológicos, já então 
em estudo, com elementos da Psicologia 
(Gestalt), da Psicanálise (seus aspectos 
libidinais), da Psicologia Social e de algumas 
Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia). 
No entanto, muita coisa mudou no campo das 
Ciências Sociais desde os tempos em que 
Schilder desenvolveu suas pesquisas. Novas 
descobertas, assim como novas formas de 
interpretar as antigas descobertas, vieram 
modificar muitos dos pressupostos então em 
voga. Faz-se necessário, assim, um retorno à 
obra seminal de Schilder com os objetivos 
principais de conhecer suas descobertas e 
intuições e de rever alguns de seus pressupostos 
à luz do conhecimento hoje disponível. 
 É prudente ressaltar logo de início que 
minha formação se limita à área das Ciências 
Sociais, e que meu envolvimento com os 
estudos sobre imagem corporal se iniciou há 
pouco mais de dois anos quando tomei contato 
com leituras sobre o tema e passei a participar 
do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Imagem 
Corporal (FEF-Unicamp). Assim sendo, minhas 
referências à dimensão conceitual da imagem 
corporal ou a seus aspectos fisiológicos e 
psicanalíticos se resumirão à perspectiva que 
deles podem ter as Ciências Sociais (outras 

perspectivas certamente poderão ser 
encontradas nos outros artigos deste volume). 
Isto posto, proponho considerarmos brevemente 
uma relevante questão: o que são as Ciências 
Sociais? 
 O senso comum nos diz que as Ciências 
Sociais são aquelas ciências que estudam a 
sociedade. Mas quando procuramos saber 
exatamente o que é a sociedade percebemos que 
a resposta não pode ser assim tão simples. 
Existem muitas definições de sociedade (talvez 
tantas quanto existem cientistas sociais), 
algumas melhores para esclarecer certos 
aspectos de nossas vidas, outras melhores para 
esclarecer outros aspectos delas. Mas não existe 
consenso. Muito pelo contrário, a ausência de 
um consenso sobre o que é a sociedade vem 
transformando esta questão, principalmente a 
partir da segunda metade do século passado, da 
condição de questão ontológica para a condição 
de questão epistemológica. Ao invés de buscar 
uma definição universal de sociedade (um saber 
sobre seu ser), muitos cientistas sociais 
contemporâneos estão cada vez mais inclinados 
a procurar descobrir processos de socialização, 
sempre contingentes e singulares e, 
principalmente, sempre envolvidos no próprio 
processo que os transforma em conhecimento 
(um saber sobre o seu devir). A natureza 
epistemológica desta inclinação reside na 
constatação de que o objeto do conhecimento 
não está separado do sujeito do conhecimento e 
que, portanto, a própria descoberta de processos 
de socialização é, em si, um processo do mesmo 
tipo.  

Poderíamos dizer, assim, que uma 
parcela considerável das Ciências Sociais 
contemporâneas não tem mais a ambição 
positivista de descobrir as leis da sociedade 
para assim possibilitar o seu controle, mas sim 
de tornar conhecidas as relações de poder 
envolvidas em determinados processos de 
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socialização. Um dos possíveis objetivos desta 
ciência seria contribuir para que tais processos 
não se voltem contra aqueles neles envolvidos. 
Outros objetivos são também possíveis. 
Evidentemente, não posso falar aqui por todas 
as Ciências Sociais. Se uma concepção restrita 
das Ciências Sociais incluiria apenas a 
Sociologia, a Ciência Política, a Antropologia e 
a História, numa concepção ampliada 
poderíamos incluir ainda sob este título 
disciplinas tão diversas quanto Filosofia, Letras, 
Lingüística, Economia, Direito, Arqueologia, 
Psicologia Social e muitas outras. Falarei aqui, 
portanto, apenas enquanto aliado desta vertente 
processual das Ciências Sociais, enfatizando 
especialmente a Sociologia, a Ciência Política, a 
Antropologia e a Filosofia. 

 
A IMAGEM CORPORAL  
NAS CIÊNCIAS SOCIAIS  

 
eitas as apresentações introdutórias tanto 
deste texto como de seu autor, cabe agora 
uma constatação importante: o conceito 

de imagem corporal é praticamente ignorado 
nas Ciências Sociais , e nas raríssimas vezes em 
que cientistas sociais o empregaram eles o 
fizeram sem menção alguma aos estudos já 
existentes em outras áreas do conhecimento, 

tampouco à obra de Paul Schilder1. Os motivos 
para isso podem ser vários, tanto do lado das 
próprias Ciências Sociais quanto do lado da 
obra de Schilder. No primeiro caso, refiro-me à 
tendência histórica das Ciências Sociais de se 
diferenciarem das outras ciências através da 
busca por um objeto exclusivo (i.e., a 
coletividade humana  como entidade sui generis, 
em oposição tanto às outras coletividades 
quanto ao indivíduo), tendência esta que iria de 
encontro à inclinação multidisciplinar de 
Schilder. No segundo caso, poderíamos destacar 
a ênfase de Schilder na natureza individual da 

                                                 
1 Existe um verbete sobre imagem corporal (Body Image) 
na International Encyclopedia of the Social Sciences 
(Fisher, 1968) que faz referências a Schilder. O autor, no 
entanto, talvez por ser psicólogo, não vai além de Schilder 
no tocante aos aspectos sociológicos da imagem corporal. 

imagem corporal2, confirmada pela sua 
preferência pelo diálogo com disciplinas como a 

Psicologia (Social3 e Gestalt), a Psicanálise e a 
Filosofia, numa época em que as Ciências 
Sociais ainda buscavam se constituir enquanto 
disciplinas autônomas através da ênfase na 
coletividade (cf. Schilling, 1993:24-9). Além 
disso, quando sabiamente optou por fazer uso da 
Antropologia para considerações transculturais 
e supostamente mais gerais à humanidade, 
acabou se baseando em autores, obras e linhas 
interpretativas que já em sua época eram 
questionadas por suas orientações 
evolucionistas e etnocêntricas. Evidentemente, 
sabendo-se que tal uso destas obras era comum 
entre pensadores visionários e ambiciosos da 
época (Freud, por exemplo), não faria sentido 
criticar Schilder apenas pelo fato de tê-lo feito 
também. Trata-se aqui tão-somente de constatar 
que algumas escolhas feitas por ele no 
desenvolvimento de sua teoria (a ênfase na 
psicologia individual e o uso de teorias 
antropológicas já então consideradas 
evolucionistas e etnocêntricas), aliadas a 
tendências históricas das próprias Ciências 
Sociais, podem ser responsabilizadas pelo fato 
de seu conceito de imagem corporal ter sido 
praticamente ignorado pelas Ciências Sociais, 
apesar das diversas tentativas de construção do 

corpo como objeto de pesquisa sociológico4. 
Mas não basta constatar uma possível 
incompatibilidade entre a forma e conteúdo da 
obra de Schilder e tendências internas às 
Ciências Sociais. É preciso buscar compreender 
                                                 
2 “Ainda quando um indivíduo socializa sua imagem 
postural, ela continua sendo sua imagem postural. Não 
existe uma imagem postural da comunidade, um ‘nós’.” 
(Schilder, 1999:335) “Existe uma individualidade de 
imagens corporais além da inter-relação que mantêm com 
as imagens corporais alheias.” (Schilder, 1999:304) 
“Imagens corporais sempre pertencem a indivíduos e 
personalidades. [...] Não existe uma imagem corporal do 
grupo ou de um ‘nós’.” (Schilder, 1985a:228) 
3 “A Psicologia Social é sempre uma psicologia de 
indivíduos sob as condições da vida social.” (Schilder, 
1999:335; cf. 1985a:228) 
4 O adjetivo “sociológico” se refere, neste texto, não 
apenas à Sociologia, mas a todas aquelas ciências que 
tiverem os processos de socialização como objeto de 
conhecimento.  
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também porque nunca houve verdadeiramente, 
por parte destas, uma tentativa de superar esta 
incompatibilidade. Teria Schilder tão pouco a 
oferecer às Ciências Sociais? 
 Uma breve pesquisa sobre a história das 
abordagens sociológicas hoje dominantes sobre 
o corpo revela que a referência teórica extra-
sociológica que gozou de maior aceitação entre 
os cientistas sociais foi, sem dúvida, o filósofo 
francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). O 
impacto de sua obra Fenomenologia da 
Percepção  (1996; publicada exatamente dez 
anos após a obra de Schilder, em 1945) sobre as 
Ciências Sociais deve ser considerada, portanto, 
como uma possível via de acesso ao motivo 
pelo qual os estudos sociológicos sobre o corpo 
praticamente ignoraram a obra de Schilder. 
Com o objetivo de conhecer melhor este 
impacto, assim como as suas conseqüências 
para as Ciências Sociais, partamos de algumas 
considerações do sociólogo alemão Hans Joas, 
cuja “teoria da ação” atribui especial 
importância à problemática do “controle do 
corpo pelo ator social” (1996:167). 
 Joas é uma rara exceção entre os 
cientistas sociais que se voltaram para o estudo 
do papel do corpo nos processos de socialização 
devido ao seu reconhecimento da importância 
que têm os estudos de Paul Schilder para a 
compreensão atual que temos destes processos 
(cf. 1983 e 1996:176-81). Após considerar as 
deficiências de certas teorias da ação no tocante 
ao papel do corpo, denunciando que “o corpo 
não aparece explicitamente na maior parte das 
teorias da ação” (1996:167), Joas oferece um 
interessante histórico do conceito de esquema 

corporal5, composto de três etapas: (1) os 
estudos fisiológicos e neurológicos do século 

                                                 
5 A preferência de Joas pelo conceito de esquema 
corporal, em oposição a imagem corporal, tem um motivo 
específico: sua opinião de que a palavra “imagem” 
reduziria a propriocepção à dimensão visual. Apesar de 
Schilder por vezes realmente dar valor desproporcional à 
visão (cf. 1999:263), não deveríamos limitar desta forma o 
conceito de “imagem”. Nas palavras de Damásio: “A 
palavra imagem não se refere apenas a imagem ‘visual’, e 
também não há nada de estático nas imagens. A palavra 
também se refere a imagens sonoras, como as causadas 
pela música e pelo vento, e às imagens sômato-sensitivas” 
(2000:402). 

XIX e início do século XX, que já 
consideravam o caráter holístico da 
propriocepção mas o restringiam ao nível 
inconsciente do organismo; (2) os estudos de 
Paul Schilder, da primeira metade do século 
XX, que superaram o reducionismo fisiológico 
da etapa anterior incorporando os aspectos 
afetivos e intencionais da imagem corporal; (3) 
os estudos do filósofo Maurice Merleau-Ponty, 
de meados do século XX, capazes de sintetizar 
conceitualmente muitas das intuições que 
Schilder apenas esboçou, como a crítica ao 
dualismo cartesiano, o papel da intencionalidade 
na imagem corporal e a idéia de 
“intersubjetividade”; 4) Os estudos de o 
antropólogo George Herbert Mead que, em 
conjunto com aqueles de Merleau-Ponty, 
possibilitariam um acesso sociologicamente 
adequado àquilo que Joas chamou de 
“socialidade primária”, i.e., “uma estrutura 
comum de ação que consiste inicialmente 
apenas em nossa interação com outros corpos” 
(1996:184).  
 Por um lado o reconhecimento da 
importância da obra de Schilder para os estudos 
sociológicos relacionados ao corpo coloca Joas 
à parte (e, da nossa perspectiva, à frente) dos 
outros cientistas sociais que se debruçaram 
sobre o tema. Por outro lado, a importância 
atribuída por Joas à obra de Merleau-Ponty 
enquanto grande síntese de todas as etapas 
extra-sociológicas (i.e., fisiológicas, 
neurológicas, psicológicas, filosóficas etc.) do 
conceito de imagem corporal confirma uma 
tendência comum à maioria daqueles cientistas 
sociais que consideraram com alguma seriedade 

o papel do corpo na socialização6. Esta 
tendência pode ser conferida, ainda de forma 
incipiente, na introdução de John Blacking 
(1977) à coletânea The Anthropology of the 
Body, que traz como epígrafe duas citações de 
Merleau-Ponty, e já de forma bastante elaborada 
na introdução de Thomas J. Csordas (1994a) à 

                                                 
6 Talvez devido ao contato direto com formas exóticas 
(e.g. não-biológicas) de corpo que, diferentemente dos 
corpos exóticos de nossa própria sociedade, não eram 
considerados patológicos, foram tradicionalmente os 
antropólogos que mais seriamente consideraram o papel do 
corpo na socialização. 
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coletânea Embodiment and Experience, através 
de sua interpretação antropológica do conceito 
de “ser-no-mundo”. No primeiro caso temos 
uma coletânea de textos antropológicos sobre o 
corpo cujo editor já percebe intuitivamente a 
importância do filósofo francês para uma 
Antropologia do Corpo mas cujos artigos ainda 
não o assumem como referência teórica. No 
segundo caso temos uma coletânea de textos 
antropológicos sobre o corpo cujo editor já 
apresenta a fenomenologia de Merleau-Ponty 
como o grande paradigma de uma Antropologia 
do Corpo e onde vários artigos já fazem pleno 
uso do aparato conceitual merleau-pontiniano 
(cf. Csordas 1994b, caps. 2, 5, 8, 9 e 12).  

Estes casos são ilustrativos pois 
representam duas sínteses do conhecimento 
antropológico sobre o corpo em dois momentos 
específicos, separados por menos de vinte anos. 
Muitos outros exemplos da popularidade de 
Merleau-Ponty na Antropologia poderiam ser 

citados7, e um aprofundamento desta tendência 
talvez confirmasse que a preferência dos 
cientistas sociais pela sua filosofia se deve 
principalmente à sua maior elaboração teórica 
de pontos apenas esboçados intuitivamente por 
Schilder (como a intencionalidade e a 
intersubjetividade) e ao seu maior rigor 
conceitual, que corrige certos cartesianismos 
que Schilder ainda deixava transparecer (cf. 
Joas, 1996:282, nota 55). Mas outras 
possibilidades, como a crítica direta de Schilder 

ao “método meramente fenomenológico”8, 
também devem ser consideradas. Não seria 
possível atribuir a preferência dos cientistas 
sociais pela fenomenologia de Merleau-Ponty à 
comodidade que seu aparato conceitual oferece? 
Afinal, se ele já fez, com muita propriedade, a 
crítica e a revisão, dentre outras coisas, do 

                                                 
7 Alguns casos com os quais me deparei em minha 
pesquisa são: Stoller (1980 e 1984), Jackson (1983 e 2002), 
Thines e Lempereur (1984), Farnell (2000) e Ingold (2000). 
8 “O método meramente fenomenológico é insuficiente em 
relação à multiplicidade dos fatos, e só o método empírico 
que volta às situações vitais, aos conflitos afetivos e 
libidinais, levará a formulações que ao menos cheguem 
mais perto da multiplicidade de conflitos e tendências da 
organização fisiológica e psicológica humana.” (Schilder, 
1999:336-7) 

conceito de imagem corporal9, então por que 
teríamos que refazer este trabalho por nós 
mesmos? 

É importante ressaltar dois pontos aqui. 
Primeiro, que esta busca das Ciências Sociais 
por uma maior compreensão do papel no corpo 
nos processos de socialização é extremamente 
recente, ganhando força principalmente a partir 
dos anos 70 (cf. Csordas 1996). Em uma 
abrangente pesquisa, Chris Schilling (1993) 
mostra que este “crescimento recente do corpo 
na sociologia” se deve principalmente a quatro 
fatores: (1) o desenvolvimento dos estudos 
feministas de gênero que tinham como um de 
seus focos a crítica à naturalização das relações 
de dominação no corpo; (2) o desenvolvimento 
de pesquisas voltadas a grupos etários 
específicos (jovens, idosos etc.) devido às suas 
diferenças e particularidades políticas e 
econômicas; (3) a crescente importância do 
papel do mercado na construção/consumo do 
corpo e da personalidade; (4) o poder crescente 
da tecnociência em intervir diretamente no 
corpo (e.g., medicina, cirurgias plásticas, 
técnicas de fertilização artificial, engenharia 
genética etc.) e portanto explorar sua dimensão 
instrumental (cf. pp.29-40). O caráter recente 
desta emergência da temática do corpo nas 
Ciências Sociais indica, entre outras coisas, que 
ainda existem muitas descobertas a serem feitas 
e muitos autores a serem (re)descobertos. 
Assim, a importância atribuída por Joas a 
Schilder, apesar de colocá-lo à parte da 
tendência sociológica dominante, também o 
coloca adiante na compreensão do papel da 
imagem corporal nos estudos sobre os processos 
de socialização do corpo. 

O segundo ponto a ser ressaltado é o 
fato de que, com raríssimas exceções, o 
interesse das Ciências Sociais pelo corpo 
considera conceitos como imagem corporal ou 
esquema corporal apenas secundariamente, 
preferindo falar diretamente do corpo e de seus 
processos de socialização. O reconhecimento, 

                                                 
9 Merleau-Ponty não usa o conceito de imagem corporal, 
preferindo (por motivos muito mais consistentes que o de 
Joas) o de esquema corporal. Trata-se de uma opção que 
enfatiza o caráter préintencional deste em oposição àquele 
(cf. Gallagher, 1998).  
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principalmente pela Antropologia da segunda 
metade do século XX, de que o “corpo 
biológico” pode ser visto como uma forma 
culturalmente específica de socialização do 
corpo (a forma “moderna”) e não uma base 
universal sobre a qual diferentes culturas 
projetariam diferentes significados, garantiu ao 
conceito puro e simples de corpo  uma tal 
plasticidade que tornou-se praticamente 
desnecessária a criação de um outro conceito 
que viria lidar com os seus aspectos não 
estritamente biológicos. Numa linha ecológica 
fortemente ligada a Merleau-Ponty e Gregory 
Bateson, por exemplo, o antropólogo inglês Tim 
Ingold propõe uma muito bem elaborada 
desconstrução dos universais anatômicos 
modernos a partir da constatação de que não 
existe um ponto específico do passado em que a 
evolução biológica dos hominídeos teria dado 
lugar à evolução histórica da humanidade, e que 
portanto não seriam necessárias duas teorias 
diferentes para explicar a evolução biológica e a 
evolução histórica, mas sim uma teoria 
sistêmica que desse conta do campo de relações 
sócio-psico-biológicas em que estamos todos 
envolvidos (cf. 2000:371-91). Numa linha mais 
influenciada por Claude Lévi-Strauss e Gilles 
Deleuze, o antropólogo brasileiro Eduardo 
Viveiros de Castro vem desenvolvendo 
pesquisas de grande impacto no meio 
antropológico a respeito dos processos de 
produção e transformação social do corpo em 
sociedades ameríndias, oferecendo subsídios 
para uma crítica antropologicamente 
fundamentada do emprego irrefletido de 
universais biológicos tanto na prática 
etnográfica como nas políticas interétnicas (cf. 
1987, 1996, 2002a e 2002b).  

Mas se por um lado as Ciências Sociais 
passaram a empregar o conceito de corpo de 
uma forma muito mais plástica do que aquelas 
disciplinas que têm o corpo biológico como 
objeto de conhecimento, por outro estas 
parecem ainda não ter encontrado formas de 
incorporar epistemologicamente a possibilidade 
da não-universalidade da biologia, o que talvez 
explique a necessidade de um conceito 
suplementar ao de corpo, referente à sua 
“imagem”. Um bom exemplo desta dificuldade 
pode ser encontrado na conclusão de Pruzinsky 
e Cash à sua influente coletânea de artigos sobre 

imagem corporal, na qual eles atribuem as 
dificuldades de definição do conceito de 
imagem corporal “menos à parte ‘corpo’ do que 
à parte ‘imagem’ do conceito” (1990:346). 
Apesar da contundente crítica que fazem ao 
conceito de “imagem” e da proposição de um 
conceito bastante interessante (e consonante 
com as tendências sociológicas dominantes) de 
experiência corporal (body experience), nota-se 
sua total insensibilidade à problemática da não-
universalidade do corpo biológico e ao fato de 
que talvez as dificuldades de definição do 
conceito de imagem corporal estejam muito 
mais ligadas à parte “corpo” do conceito do que 
se imagina. Esta insensibilidade, que na maior 
parte das vezes é assumida tacitamente por 
aqueles interessados apenas nos aspectos 
fisiológicos e psicológicos da imagem corporal, 
acaba comprometendo seriamente qualquer 
tentativa de incorporar uma reflexão sociológica 
às suas pesquisas. Um bom exemplo disso é o 
texto de April Fallon (1990) da mesma coletânea 
de artigos supracitada, que se propõe a tratar das 
“determinações socioculturais da imagem 
corporal”.  

Mesmo demonstrando atenção à 
plasticidade da imagem corporal e à influência 
do meio cultural em sua dinâmica, Fallon a trata 
como uma superestrutura simbólica que se 
encaixaria de forma mais ou menos adequada, 
dependendo dos costumes e das culturas, ao 
corpo biológico. Assim, ideais de beleza 
socialmente dominantes que comprometem 
funções como a movimentação, a respiração, a 
alimentação, a amamentação, as expressões 
faciais, a fala, a sensibilidade, o prazer sexual e 
até mesmo a vida como um todo são 
comparadas e avaliadas de acordo com um ideal 
abstrato e universal de “bem estar” e “bom 
funcionamento” do corpo. Dessa forma, práticas 
rituais indígenas – como a escarificação das 
bochechas, a deformação dos lábios por 
botoques, a remoção, lapidação e perfuração de 
dentes, a perfuração do nariz etc. – são 
colocadas lado-a-lado com práticas estéticas 
modernas – como as perfurações corporais 
(piercings) de norte -americanos, cirurgias 
plásticas estéticas, o uso de espartilhos, dietas e 
lipoaspiração por mulheres desejando se 
adequar a ideais de magreza etc. – como se em 
todos os casos estivéssemos diante de diferentes 
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formas de se submeter um mesmo corpo 
biológico a diferentes ideais de beleza. Mas 
como comparar práticas corporais que têm o 
corpo biológico como contraponto relacional (as 
práticas estéticas modernas) com práticas que 
não o têm (as práticas rituais indígenas)? Como 
colocar lado-a-dado as dificuldades causadas 
pelo pescoço alongado por anéis de metal da 
mulher de Burma com aquelas causadas pelo 
espartilho na mulher européia? Como equiparar 
as perfurações corporais estéticas de jovens 
urbanos com aquelas realizadas em rituais 
indígenas? Mesmo quando as práticas são as 
mesmas, o fato de se darem em contextos 
sociais diferentes as coloca em diferentes 
circuitos relacionais, gerando assim resultados 
muito diferentes. A insensibilidade de muitos 
autores às complexidades transculturais da 
corporeidade apenas empobrece nossa própria 
compreensão destes fenômenos. 

A dor e as dificuldades causadas pelas 
modificações corporais não podem ser vistas 
com ingenuidade, e as descobertas 
antropológicas das últimas décadas já nos 
permitem compreender muito melhor que a 
experiência do corpo não existe 
independentemente da imagem que o constrói 
enquanto corpo. Uma vez que corpo e imagem 
corporal não sejam mais vistos como infra e 
superestrutura mas sim como geradores um do 
outro através de uma dinâmica relacional, 
compreende-se melhor as diferentes tentativas 
das Ciências Sociais (especialmente da 
Antropologia) de desenvolver o corpo como 
objeto de estudo. Csordas (1994a), por exemplo, 
revela que é possível identificar três grandes 
linhas de pesquisa sobre o corpo na 
Antropologia: (1) a do corpo analítico, que 
considera o corpo a partir da socialização de 
suas diferentes partes (os sentidos, as ações, os 
órgãos, os processos fisiológicos e os produtos 
do corpo); (2)  a  do corpo tópico, que busca 
pesquisar o corpo em relação a processos 
específicos de socialização (como a política, a 
saúde, o trauma, a religião, o gênero, o self, a 
emoção, a tecnologia etc.); e (3) a do corpo 
múltiplo, que propõe a existência de diferentes 
corpos para diferentes dimensões da socialidade 
– e.g., os “dois corpos” físico e social (Mary 
Douglas), os “três corpos” individual, social e 
político (Nancy Scheper-Hughes e Margaret 

Lock), os “cinco corpos” do mundo, da 
sociedade, da política, do consumo e da 
medicina (John O’Neill). Estas são apenas três 
formas dominantes de se conceber o corpo em 
seus aspectos sociologicamente relevantes, e 
outras são certamente possíveis (uma proposta 
original pode ser encontrada em Seeger et al., 
1987). O importante aqui é notar que o tema da 
imagem corporal poderia facilmente figurar em 
qualquer uma destas três linhas, mas nas raras 
vezes em que isso acontece10 é apenas 
secundariamente, como um recorte 
epistemológico dentre outros, e nunca como 
tópico independente. Afinal, faria ainda algum 
sentido distinguir a imagem corporal do corpo 
propriamente dito uma vez que não se tem mais 

a biologia como paradigma?11 
Não podemos, no entanto, esquecer que 

o tema “imagem corporal” surgiu em um 
contexto de pesquisas biomédicas voltadas para 
o corpo biológico (fisiologia, neurologia), e só a 
partir dos estudos de Schilder passou a 
incorporar também aspectos afetivos e sociais. 
Ora, o pressuposto básico da idéia de corpo 
biológico é justamente a sua objetividade, o seu 
caráter unive rsal, não só para todos os seres 
humanos como para todos os animais de uma 
mesma família. É preciso reconhecer que o 
dualismo cartesiano que está na base desta 
ruptura entre a res extensa (o corpo) e a res 
cogitans  (a mente) está também na base da 
medicina moderna. Os assombrosos progressos 

                                                 
10 A única referência de Csordas a uma pesquisa 
sociológica diretamente sobre imagem corporal é o artigo 
On Embodiment: A case study of congenital limb 
deficiency in american culture (1986, in Culture, 
Medicine, and Psychiatry, 10:189-219), de Gelya Frank. 
11 Csordas conta a anedota do antropólogo e missionário 
Maurice Leenhardt, que achava que a principal mudança 
trazida pelo cristianismo aos indígenas (Canaques) era a 
noção de “espírito” mas foi corrigido por um ancião que 
disse sempre ter agido de acordo com o espírito, sendo o 
“corpo” (dessacralizado e objetificado) a verdadeira 
novidade (cf. 1994a:6-7). Outra ótima anedota é a de Peter 
Gow, citada por Viveiros de Castro, sobre as dificuldades 
de uma mulher indígena (Piro) se fazer entender por uma 
agente de saúde que lhe prescreve procedimentos 
terapêuticos que vão contra a sua concepção não biológica 
de corpo. “Nossos corpos são diferentes dos corpos de 
vocês”, conclui a mulher Piro (cf. Viveiros de Castro, 
2002b:137-40). 
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da medicina provavelmente não ocorreriam sem 
as possibilidades de transpor as descobertas 
realizadas através de experimentos com animais 
de laboratório para o tratamento do corpo 
humano, possibilidades estas garantidas pela 
objetividade da fisiologia. O surgimento da 
imagem corporal na forma de esquema corporal 
inconsciente representaria, portanto, uma 
primeira tentativa de descobrir, partindo do 
nível objetivo do corpo biológico, uma espécie 
de princípio integrador da atividade e da 
propriocepção. Mas é na necessidade de 
distinguir este “princípio integrador” do “corpo” 
propriamente dito através da criação de um 
conceito específico de esquema corporal que 
acabamos percebendo sua condição 
transcendente em relação ao corpo objetivo, 
como se fosse uma superestrutura que se 
construísse sobre uma “base fisiológica”. 

Schilder não foge totalmente a esta 
tendência, como se pode perceber na 
importância desproporcional que ele atribui 
àquilo que chama de “a base fisiológica da 
imagem corporal” em relação à sua “estrutura 
libidinal” e sua “sociologia”. Apesar de sua 
sensibilidade à complexa interação 
corpo/mente, ele ainda atribuía um primado 

tácito à “base fisiológica da imagem corporal” 12, 
e é impossível não perceber o dualismo 
implícito em sua célebre definição de imagem 
corporal:  

 
“Entende-se por imagem do corpo humano 

a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, 
ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para 
nós.” (Schilder, 1999:7) 
 
 O refinamento conceitual e a 
sofisticação filosófica de Merleau-Ponty 
certamente lapidaram grande parte desta 

                                                 
12 “Qual é a base fisiológica do conhecimento de nosso 
corpo?” (Schilder, 1999:9); “Esta modelagem [da “imagem 
definitiva do corpo”] se dá segundo as necessidades 
biológicas” (Schilder, 1999:184); “A aparência do corpo 
humano é sobretudo um problema fisiológico.” (Schilder, 
1985a:223) Hilda Girlando confirma a perspectiva 
“fisiológica” de Schilder: “Como neurologista e clínico, 
ele buscou as origens da consciência nos tecidos, na 
matéria branca e cinzenta do cérebro, nos processos 
nervosos, nos arcos de reflexos e nas fibras musculares.” 
(in Schilder, 1985:220 nota 2) 

tendência biologizante e dualista que Schilder 
compartilhava com seus antecessores e 
contemporâneos, possibilitando um melhor 
aproveitamento de suas propostas inovadoras. 
Mas seria correto passar por cima da crítica de 
Schilder à fenomenologia e adotar a obra de 
Merleau-Ponty como substituta para a sua? 
Existem certamente outros caminhos possíveis, 
ainda muito pouco trilhados pelos cientistas 
sociais interessados na temática do corpo, mas 
que exigiriam um retorno atento e crítico à obra 
de Schilder (como o fez o próprio Merleau-
Ponty). Seria preciso notar, em primeiro lugar, 
que a maquinaria conceitual schilderiana pode 
ser vista de diversas perspectivas (cf. Tavares, 
2003:137-8), tendo ele mesmo intuitivamente 
atribuído também a condição de “base da 

imagem corporal” tanto às relações sociais13 
quanto à libido14. Em segundo lugar, devemos 
notar que se por um lado as suas preocupações 
com as complexidades das relações 
sujeito/objeto (principalmente no tocante à dor) 
e indivíduo/coletividade (principalmente quanto 
às interconexões entre as imagens corporais) 
podem ser desenvolvidas no sentido 
fenomenológico-existencial de Merleau-Ponty 
atualmente predominante, por outro este sentido 
não esgota as potencialidades do pensamento 
schilderiano e não substitui a consideração de 
sua obra. Por fim, é preciso lembrar que 
Schilder já sabia que a “ampla gama de 
problemas” sobre a qual estava se debruçando 
“é tarefa que foge ao alcance de um único 
estudioso”, e que “as teorias e idéias podem ser 
apenas fases passageiras da abordagem 
assintótica da realidade” (1999:13). Retornemos, 
pois, à sua Sociologia da Imagem Corporal, 
agora à luz da Sociologia contemporânea. Mais 
do que um exercício intelectual abstrato, esta 
reflexão parte da constatação de que muito do 
que Schilder propôs intuitivamente é hoje 

comprovado experimentalmente 15 e da 

                                                 
13 “A imagem corporal é o resultado da vida social.” 
(Schilder, 1999:296) 
14 A “estrutura libidinal” como “a função regulada que é a 
única base de um modelo postural pleno e harmonioso” 
(Schilder, 1999:311). 
15 Cf. textos compilados em Shaskan e Roller (1985). 
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convicção de que temos muito a ganhar, em 
qualquer área do conhecimento preocupada com 
a condição humana, com o aprofundamento 
destas intuições. 
 

A SOCIOLOGIA DA IMAGEM CORPORAL  
EM PAUL SCHILDER 

 
“Um corpo é, necessariamente, um corpo 

entre corpos. [...] A palavra ‘ego’ não tem sentido 
quando não existe um ‘tu’. [...] [A] lei moral não 

existe apenas para preservar a forma do corpo do 
outro como nossos sentidos a percebem, como 

também para preservar ou restaurar sua estrutura 
libidinal, a função regulada que é a única base de um 
modelo postural pleno e harmonioso. [...] [O] estudo 

da [...] imagem corporal pode levar a um sistema 
ético e a um sistema moral. Portanto, dor, alegria, 
destruição, mutilação, morte são a preocupação 

daqueles que estão próximos de nós, mas um fluxo 
mágico conecta os mais próximos com os mais 
afastados, e passa até ao animal, à planta, e ao 

mundo inanimado. [...] Agimos intensamente em 
relação a nossos semelhantes. Há profundas 

conexões entre nossas ações e interesses pessoais e 
nossos interesses e ações relativos aos outros. A 

preservação da imagem corporal de outra pessoa é, 
em si, um valor ético. É verdade que [...] há uma 

tendência a destruir tanto nossa imagem corporal 
quanto a alheia. Mas a destruição não é meramente 

um modo de renovar a construção que, afinal, é o 
significado da vida?” (Schilder, 1999:311-2) 

 
niciamos este breve estudo da Sociologia da 
Imagem Corporal de Paul Schilder com esta 
longa citação composta de trechos dos 

últimos três parágrafos da terceira parte de sua 
obra por ela sintetizar, nas próprias palavras do 
autor, aqueles que acreditamos ser os seus 
principais pontos. Aqui Schilder aborda: a 
questão da alteridade  como condição para o 
(auto)conhecimento; a relação básica entre a lei 
moral (o socius) e a estrutura libidinal (o 
desejo) na produção de um modelo postural 
pleno e harmonioso; a dimensão ética e moral 
das pesquisas sobre imagem corporal; as 
relações préindividuais  (fluxo mágico) entre os 
afetos e afecções (dor, alegria, destruição, 
mutilação, morte) de seres já individuados; a 
natureza intensiva das profundas conexões 
entre diferentes ações e interesses; e, por fim, o 
princípio construtivo (produtivo) da destruição 
como o significado da vida . Retomaremos cada 

um destes pontos ao longo do texto. Ao 
apresentá-los todos aqui desta forma, temos 
como único objetivo indicar já ao leitor o 
sentido desta empreitada.  

Não existe neutralidade ou 
imparcialidade pseudocientífica nesta 
Sociologia da Imagem Corporal. Ao levantar a 
possibilidade de se vincular os estudos sobre 
imagem corporal a um sistema ético e moral, ao 
afirmar que um fluxo mágico atravessa e coloca 
em relação os mais diversos níveis de 
diferenciação e, principalmente, ao afirmar a 
construção (e não a destruição) como princípio 
vital, Schilder parece estar colocando em 
evidência um sentido muito profundo para a sua 
tese da indissociabilidade das dimensões social 
(moral, ética), libidinal (afetiva) e fisiológica da 
imagem corporal. Schilder acreditava no poder 
criador e criativo da vida, e é desta perspectiva 
que ele buscou compreender o fenômeno da 
imagem corporal. Trata-se de uma postura 
política (ética, moral e estética) que informou 
continuamente seu fazer científico e que serve 
como exemplo, junto com a sua 
multidisciplinaridade, de seu pioneirismo 
epistemológico. Mas como tudo isso acaba 
dando origem a uma Sociologia da Imagem 
Corporal?  
 Schilder inicia a terceira parte de sua 
obra enfatizando o importante fato de que “a 
imagem corporal ultrapassa os limites do corpo” 
(1999:235). Assim, não apenas roupas, 
assessórios e instrumentos podem fazer parte da 
imagem corporal daquele que os incorpora, mas 
também a voz, a respiração, os odores, as fezes, 
o sangue menstrual, a urina ou o sêmen podem 
manter estreita relação com a imagem corporal 

daquele que os excorporou16. Nas palavras de 
Schilder, “os objetos que estiveram, em algum 
momento, ligados ao corpo, sempre retêm algo 
da qualidade da imagem corporal”, e “o espaço 

                                                 
16 Uso o neologismo para abranger não apenas a excreção 
dejetos fisiológicos do corpo mas também de produtos 
como a voz, o gesto, odores, fios de cabelo, unhas, dentes, 
e tudo aquilo que teve origem no corpo. Falando da 
“ambivalência em relação às excreções”, Schilder afirma: 
“São partes da imagem corporal, mas se tornam 
independentes. E, como já foram partes da imagem 
corporal, podem ter o mesmo valor da própria imagem 
corporal.” (1999:309). 

I 
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interno e externo do modelo postural não é o 
mesmo da física. A imagem corporal incorpora 
objetos ou se propaga no espaço.” (1999:235) A 
importância desta dinâmica fluida dos limites da 
imagem corporal para uma Sociologia da 
Imagem Corporal se evidencia quando 
percebemos que, para seres sociais, um objeto 
nunca é apenas um objeto, mas sempre também 
o mediador de uma relação. O processo de 
atribuição de sentido aos objetos e às ações é 
justamente o processo de socialização destes 
objetos e ações, o processo através do qual eles 
emergem enquanto propriamente sociais. Por 
isso a incorporação de roupas e objetos e o 
vínculo duradouro de excreções corporais à 
imagem corporal é sociologicamente relevante: 
pelo fato de que roupas e objetos nunca são 
apenas pedaços de matéria, e excreções nunca 
são apenas nossa biologia, mas sempre também 
demonstrações de status e poder, opções 
estéticas, capacidades, condições para certas 
atividades, enfim, mediadores de inúmeras 
relações. 
 As relações de comunhão e 
diferenciação estabelecidas com os objetos que 
entram em algum tipo de contato com o corpo e 
com aqueles que dele emanam é talvez a melhor 
porta de entrada para a Sociologia da Imagem 
Corporal. Isto pois se trata de uma varia ção 
facilmente compreensível do fenômeno mais 
geral da interconexão e diferenciação das 
imagens corporais de diferentes pessoas em 
processos de socialização específicos. Afinal, 
como bem notou Schilder, a diferença entre 
nosso corpo e o corpo dos outros é tão 
indeterminada quanto aquela entre nosso corpo 
e os objetos que o rodeiam. Se por um lado “[a] 
percepção dos corpos alheios [...] é tão primária 
quanto a percepção de nosso corpo” (1999:251) e 
“[n]osso corpo não é, de modo algum, mais 
conhecido do que os corpos alheios” (1999:301), 
por outro “a percepção de nosso corpo não é 
muito diferente da percepção de quaisquer 
outros objetos externos” e “a percepção de 
nosso corpo não pode ser, de modo nenhum, 
mais digna de crédito do que a percepção do 
mundo externo” (1999:126). O que tais palavras 
indicam é a proposição de uma “zona de 
indiferenciação entre corpo e mundo” 
(1999:137), entre o sujeito e o objeto, entre o eu e 

o outro, que não pressupõe nenhum deles mas 

sim os têm como produtos17. 
 Muito provavelmente o neurologista 
Henry Head (1961-1940), pioneiro nos estudos 
sobre imagem corporal, ainda não tinha uma 
visão tão sofisticada deste processo quando 
defendeu a idéia inovadora de que “o poder de 
localização de uma mulher pode estender-se até 
a pluma de seu chapéu.” (cf. Schilder, 1999:9). 
Schilder vai além, portanto, quando aproveita as 
suas descobertas e se debruça sobre as 
complexidades  desta plasticidade da imagem 
corporal no caso das roupas (cf. 1999:224-5), das 
fantasias (cf. 1999:226), das excreções (cf. 
1999:207-8, 235 e 309), dos instrumentos (cf. 
1999:223, 235) e, enfim, de qualquer objeto que 
em algum momento esteve relacionado ao 
corpo. Ele fala, por exemplo: de como na 
percepção mediada por uma “vareta” esta “se 
torna, realmente, parte da imagem corporal” e 
“passa a fazer parte do sistema ósseo”(p. 223); da 
forma como, através da imitação de roupas, 
“modificamos nossa imagem postural, 
incorporando a imagem dos outros” (p.225); do 
carnaval de Nice, onde as pessoas usando 
“máscaras enormes” estão “transformando-se 
realmente em gigantes” (p.225-6); das “máscaras 
animalescas dos povos primitivos, que 
identificam o portador com o animal” (p.226); 
de casos patológicos de sobreposições e 
conexões da imagem corporal com outras 
imagens corporais, objetos, eletricidade, 
máquinas etc (p.236-9, 242-66, 285-92); e até 
mesmo das características das imagens 
corporais de outras espécies de seres vivos 
como aranhas, macacos e caranguejos (p.220-1, 
224). Em todos estes casos, a conclusão de 
Schilder foi sempre a mesma: “A imagem 
corporal pode encolher ou se expandir, pode dar 

                                                 
17 O antropólogo -biólogo-psicólogo Gregory Bateson 
também chamou a atenção para esta zona relacional. 
Concebendo o mundo como uma complexa rede de 
circuitos interligados e nunca acessíveis em sua totalidade 
a nenhuma consciência, ele viu o corpo humano como um 
“sistema complexo, ciberneticamente integrado” que não é 
definido pelas fronteiras epistemológicas do organismo 
físico individual mas sim por redes de relações 
diferenciantes que o penetram (seus sub-sistemas) e se 
estendem para além dele (para os sistemas mais amplos, 
dos quais ele é um sub-sistema) (cf. 1987:251 e 467). 
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partes suas para o mundo externo ou se apoderar 
de partes dele” (1999:223).  

A atenção de Schilder às técnicas 
corporais (roupas, movimentos, intoxicações, 
pintura e mutilação do corpo etc.) empregadas 
na contínua experimentação com o corpo o 
coloca em forte sintonia com pesquisas que o 
pioneiro cientista social francês Marcel Mauss 
(1872-1950) desenvolvia na mesma época. Com 
preocupações epistemológicas empiricistas 
bastante semelhantes às de Schilder, Mauss 
apresentou à Sociedade Francesa de Psicologia, 
em 17 de maio de 1934, a palestra As Técnicas 
Corporais  (1974; publicada no Journal de 
Psychologie  em 1936). Entendendo “técnicas 
corporais” como “as maneiras como os homens, 
sociedade por sociedade e de maneira 
tradicional, sabem servir-se de seus corpos” 
(Mauss, 1974:211), ele propôs então um estudo 
que considerasse o corpo em seus aspectos 
biológicos, psicológicos e sociológicos (aquilo 
que ele chamou de “o homem total”). Mauss 
certamente abordou as técnicas corporais de 
maneira muito diferente daquela de Schilder, 
enfatizando mais a instrumentalização do corpo 
pela sociedade do que as suas transformações e 

singularidades18. No entanto, sua abertura para 
os conhecimentos da biologia e da psicologia, 
além de sua intuição sobre a importância de 
descobertas como as de Head para a sua 
pesquisa (cf. 1974:218), poderiam fazer de 
Mauss uma espécie de “elo perdido” entre os 
estudos de Schilder e as pesquisas em Ciências 
Sociais sobre o papel do corpo nos processos de 
socialização. Talvez, como bem o disse Maurice 
Merleau-Ponty em sua homenagem a Lévi-
Strauss, “falando assim seguimos o movimento 
de Mauss mais além do que disse e escreveu, 
vemo-lo retrospectivamente” (1991:125). Mas 
dificilmente violaríamos seu pensamento 
enfatizando as ressonâncias entre o seu esprit de 
système (cf. Cardoso de Oliveira, 1979:8 e 21) e 
                                                 
18 Podemos apreciar tanto a diferença entre as perspectivas 
de Mauss e Schilder como a consciência daquele de que 
outras perspectivas são possíveis na seguinte afirmação 
sobre o papel da psique como “engrenagem” de 
transmissão entre a sociedade e o corpo biológico: “[V]ejo 
aqui os fatos psicológicos como engrenagem e [...] não os 
vejo como causas, salvo nos momentos de criação ou de 
reforma.” (1974:231-2) 

o pensamento sistêmico pioneiro de Schilder, 
entre sua preocupação com “certas sinergias 
nervosas e musculares que constituem 
verdadeiros sistemas, solidários com todo um 
contexto sociológico” (Lévi-Strauss, 1974:3-4) e 
as preocupações da Sociologia da Imagem 
Corporal de Schilder. 

Schilder aborda as técnicas corporais 
como meios de dar vazão a nosso “desejo de 
superar a rigidez da imagem corporal”  
(1999:227). Mas este desejo pode ser realizado 
de diversas formas, de acordo com as 
particularidades de cada contexto. Em certos 
contextos, a transformação da imagem corporal 
pode ser operada apenas através da imaginação, 
como nas alucinações. Em outros ela exigirá o 
uso de roupas e adornos, como fantasias ou 
instrumentos. Em outros ainda ela exigirá a 
realização de determinados movimentos, como 
na dança. Por fim, pode ser necessário recorrer 
também à intoxicação por drogas ou mesmo a 
mutilação do corpo, como em rituais de 
iniciação indígenas. Tratam-se de técnicas 
corporais que, através da transformação das 
relações de nosso corpo consigo mesmo e com o 
seu meio-ambiente (os objetos, as pessoas, a 
natureza, as instituições etc.) nos permitem dar 
vazão ao desejo de transformação da imagem 
corporal, “processo contínuo de expansão e 
diminuição, que nos proporciona prazer” 
(Schilder, 1999:226) 

Assim, se Schilder continuamente 
afirmou a “labilidade da imagem corporal”, 
aprofundando uma pesquisa iniciada por 
neurologistas como Head, ele inovou ao mostrar 
que o “processo contínuo de expansão e 
diminuição” pelo qual passa nossa imagem 
corporal “nos proporciona prazer” e que este 
prazer é obtido principalmente através das 
“inter-relações entre os diversos esquemas 
corporais” (Schilder, 1999:225). Na quinta parte 
(Relações sociais de imagens corporais) do 
terceiro capítulo de sua obra, a fim de tentar 
chegar a “formulações mais gerais”, Schilder 
apresenta uma lista de dez proposições que 
poderia facilitar a nossa compreensão de sua 
proposta: 
 
“1 – As imagens corporais nunca estão isoladas. Estão 

sempre cercadas pelas imagens corporais dos 
outros. 
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2 – A relação com as imagens corporais alheias é 
determinada pelo fator de proximidade ou 
afastamento espacial e pelo fator de proximidade 
ou afastamento emocional. 

3 – As imagens corporais encontram-se mais 
próximas e mais intimamente ligadas nas zonas 
erógenas. 

4 – A transferência de zonas erógenas também se 
refletirá na relação social com as outras imagens 
corporais. 

5 – As alterações eróticas da imagem corporal são 
sempre fenômenos sociais e são acompanhadas por 
fenômenos correspondentes na imagem corporal 
dos outros. 

6 – As imagens corporais são, em princípio, sociais. 
Nossa própria imagem corporal nunca está isolada. 
Pelo contrário, está sempre acompanhada pelas 
imagens corporais dos outros. 

7 – Nossa imagem corporal e a imagem corporal dos 
outros não dependem primariamente uma da outra. 
Têm a mesma importância e uma não pode ser 
explicada pela outra. 

8 – Há um intercâmbio contínuo entre partes de nossa 
imagem corporal e das imagens corporais dos 
outros. Há projeção e personificação. Mas, além 
disto, podemos nos apoderar de toda a imagem 
corporal de outra pessoa (identificação) ou entregar 
nossa imagem corporal como um todo. 

9 – As imagens corporais das outras pessoas e suas 
partes podem ser inteiramente integradas na nossa 
e formar uma unidade, ou podem ser simplesmente 
adicionadas à nossa imagem corporal, formando 
uma mera somatória. 

10 – Estamos sempre enfatizando que o modelo 
postural do corpo não é estático e está sempre se 
modificando segundo as circunstâncias da vida. 
Encaramo -lo como uma construção criativa. É 
construído, desmanchado e reconstruído. [...] 
Quando criamos uma imagem corporal adequada a 
nossas necessidades e tendências, esta não 
permanece inalterada – há um fluxo contínuo, e 
cada cristalização é imediatamente seguida por um 
estágio plástico, em que são possíveis novas 
construções e esforços, de acordo com a situação 
emocional do indivíduo.” (Schilder, 1999:266-7) 

 
 Mesmo uma leitura superficial destas 
dez proposições revelaria dois aspectos da 
imagem corporal bastante enfatizados por 
Schilder: a sua natureza relacional e a 
importância da libido. Exemplos do primeiro 
aspecto são o fato de as imagens corporais 
cercarem (1) e acompanharem (6) outras 
imagens corporais, se relacionarem entre si 

através de proximidades e afastamentos 
espaciais e emocionais (2), se aproximarem e se 
ligarem mais intimamente nas zonas erógenas 
(3), realizarem intercâmbios parciais e totais (8) 
e poderem se integrar e se somar (9). Exemplos 
do segundo aspecto são os conceitos de 
afastamento emocional (2), transferência  (4),  
alterações eróticas (5) e situação emocional 
(10), e também a observação de que são nas 
zonas erógenas que as imagens corporais 
encontram-se “mais próximas e mais 
intimamente ligadas” (3). Além destes aspectos, 
outro elemento menos recorrente nestas 
proposições mas igualmente relevante é a 
construção permanente da imagem corporal. 
Esta construção se pauta pela ausência de um 
primado de um dos termos da relação sobre o 
outro (7) e se dá como contínuo oscilamento 
criativo entre o estágio construtivo  (construção 
e reconstruções) e o estágio destrutivo (10). 
Como, então, se relacionam estes três aspectos 
da Sociologia da Imagem Corporal?  
 

O DESEJO E O SOCIAL  
NO DEVIR METAESTÁVEL  
DA IMAGEM CORPORAL 

 
á vimos que, para Schilder, a alteridade é 
constitutiva da identidade, e que portanto 
não existe privilégio ontológico nem 

epistemológico do “eu” sobre o “tu” (nenhum 
deles antecede o outro e nem é conhecido antes 
do outro). Assim, é naquela zona intermediária 
entre o sujeito e o objeto, entre o “eu” e o 
“outro”, entre corpo e mundo, que devemos 
buscar o processo de construção da imagem 
corporal. Nas palavras de Schilder: 
 

“Como tanto o corpo quanto o mundo 
precisam ser construídos, e como, neste sentido, o 
corpo não se diferencia do mundo, deve haver uma 
função central da personalidade que não se localiza 
nem no corpo nem no mundo. Deve haver uma 
esfera mais central da personalidade. Neste sentido, 
o corpo é periférico, se comparado com as funções 
centrais da personalidade.” (Schilder, 1999:138) 
 
 Visto que “[e]go ou ‘tu’ não são 
possíveis um sem o outro” e que “[n]ossa 
própria imagem corporal não é possível sem as 
imagens corporais dos outros” (Schilder, 

J 
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1999:336), então “[n]ão há como escapar da 
formulação de que nossa imagem corporal e a 
das outras pessoas são dados primários de 
experiência, e que, desde o início, há uma 
conexão muito estreita entre nossa imagem 
corporal e a dos outros”, “pontos de ligação 
entre todas as imagens corporais, e é importante 
seguirmos as linhas da relação entre as 
imagens” (Schilder, 1999:260). É seguindo estas 
linhas de relação que encontraremos o processo 
relacional de construção da imagem corporal, a 
“esfera mais central da personalidade”, e não 
partindo de uma suposta imagem interna ou 
externa que precederia a relação. A produção 
relacional da imagem corporal, no entanto, não 
está nunca acabada, pois nunca acabam as 
trocas que estabelecemos com o meio-ambiente 
e todas as pessoas e objetos que nele se 
encontram. “Na construção da imagem corporal, 
há um teste constante para determinar o que 
pode ser incorporado ao corpo.” (Schilder, 
1999:240). Dessa forma, as relações 
estabelecidas com o meio, ao provocarem 
mudanças nele, são retroalimentadas gerando 
mudanças também nas relações iniciais. Isso dá 
à produção da imagem corporal um caráter 
metaestável, pois a sua estabilidade não se 
originaria das supostas propriedades do corpo e 
nem daquelas do meio, mas sim da dinâmica 

desencadeada pela relação entre eles19. 
 Poderíamos dizer que esta dimensão 
préindividual das relações, de onde justamente 
surgem os indivíduos (e muitas outras coisas), 
quando voltada para a construção da imagem 
corporal, corresponde àquilo que Tavares 
chamou de “movimento molecular de nosso 
corpo” (2003:91). A forma como somos afetados 
continuamente pelas nossas relações com os 
objetos, as outras pessoas, os outros seres vivos 
                                                 
19 Uma relação metaestável é uma relação cuja 
estabilidade se define apenas pelas condições imanentes à 
própria relação, e não por valores ou metas que lhe seriam 
transcendentes. Numa escala abstrata de valores que vai do 
estável ao instável poderíamos classificar uma relação 
como sendo mais ou menos estável, mas se considerarmos 
apenas o desenrolar das próprias relações descobriremos 
tão-somente estágios sucessivos de metaestabilidade 
(tendências à estabilidade e à instabilidade que se 
transformam mutuamente em um devir autogendrado). 
Para importantes estudos sobre esta dinâmica cf. 
Simondon (1992) e Deleuze e Guattari (1997). 

e com o meio ambiente em geral produz o 

contínuo devir de nossa imagem corporal20. A 
importância que Schilder atribuiu a esta 
dimensão molecular do corpo reside justamente 
em sua ênfase constante naquilo que 
identificamos como dois pontos-chave de sua 
Sociologia: (1) a base relacional do caráter 
fluido da imagem corporal e (2) o papel ativo do 
desejo na (prazerosa) transformação da imagem 
corporal. Em suas palavras: 
 

“Em qualquer atitude, desejamos modificar 
a relação espacial do modelo postural ou o esquema 
do corpo. No instante em que vemos algo, iniciam-se 
ações musculares com uma conseqüente alteração da 
percepção do mesmo. Toda pulsão ou desejo 
modifica a substância do corpo, sua gravidade e sua 
massa. [...] Podemos ir ainda mais longe, dizendo 
que em toda ação e em todo desejo pretendemos 
obter uma mudança da imagem corporal.” (Schilder, 
1999:222-3) 
 
 Não é o desejo de transformação da 
imagem corporal que leva ao estabelecimento 
de relações com o exterior, tampouco são tais 
relações que desencadeiam o desejo de 
transformação da imagem corporal. Um termo 
não é nunca a causa do outro. O desejo de 
transformação da imagem corporal é, desde o 
princípio, a contrapartida de sua natureza 
relacional. “Na esfera libidinal, a imagem 
corporal depende, em grande parte, de nossas 
atitudes em relação ao [...] mundo em seus 
aspectos de animação e vida” (Schilder, 
1999:192-3). Assim, se por um lado não é 
possível uma Sociologia da Imagem Corporal 
que não considere seus aspectos libidinais, por 
outro “uma compreensão integral dos problemas 
envolvidos [na esfera libidinal] só é possível se 
considerarmos as inter-relações das imagens 
corporais de várias pessoas ou, em outra 

                                                 
20 O emprego do termo devir aqui não indica um termo 
(“ser”) futuro que ainda não existe (como um “vir-a-ser”), 
mas sim uma constante transformação que envolve apenas 
tendências imanentes ao próprio processo e nunca 
objetivos ou princípios transcendentes. “O devir não 
produz outra coisa senão ele próprio. [...] O que é real é o 
próprio devir, [...] e não os termos supostamente fixos 
pelos quais passaria aquele que se torna.” (Deleuze e 
Guattari, 1997:18) 
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palavras, a sociologia das imagens corporais” 
(Schilder, 1999:193).  

Segundo Schilder, podemos dizer da 
imagem corporal o mesmo que Nietzsche disse 
do corpo: que é “Herrshaftsgebilde (criação do 
desejo dominante)” (1999:116). O filósofo Gilles 
Deleuze confirma esta leitura afirmando que, 
para Nietzsche, o que define um corpo é a 
“relação de tensão” entre “forças dominantes” e 
“forças dominadas” (1976:32-3). Mas por que 
falar em tensão e dominação ali onde acabamos 
de encontrar uma espécie de comunhão 
préindividual?  

Podemos dizer que se por um lado 
desejamos a transformação de nossa imagem 
corporal, por outro desejamos preservá -la dentro 
de seus limites, uma direção do desejo que 
Schilder associou ao narcisismo (1985a:221 e 
1999:12). Tratam-se de dois impulsos21 que 
muitos veriam como antagônicos mas que 
Schilder encara como complementares, um 
desfazendo o que o outro fez para que o 
primeiro possa voltar a fazê-lo. Deleuze e 
Guattari falariam em “autodestruições que não 
se confundem com a pulsão de morte”, em 
“guardar o suficiente do organismo para que ele 
se recomponha a cada aurora” (1996:22-3). 
Assim, o desejo de transformação da imagem 
corporal, o desejo que nos abre ao movimento 
molecular do corpo, é continuamente 
contrabalançado pelo desejo de preservação da 
imagem corporal, o desejo que nos preserva da 
desintegração total e nos permite continuar o 
prazeroso experimento: “Desejamos a 
integridade e a totalidade de nosso corpo [...]; 
mas continuamos a fazer experiências” 
(Schilder, 1999:228). 
 A tensão encontrada na dimensão 
préindividual é assim fruto também de sua 
própria dinâmica, geradora que é de múltiplos 
níveis de diferenciação que passam a se 
relacionar de maneira desigual, uns dominando 
e outros sendo dominados. Numa imagem 
sociológica, poderíamos dizer que se nosso 
desejo de participar da sociedade não deve se 
voltar contra nossa própria singularidade, esta 

                                                 
21 Faço minhas as palavras de Schilder: “Neste estudo 
utilizo indiscriminadamente os termos ‘instinto’, ‘pulsão’, 
‘desejo’ e ‘impulso’.” (1999:137, nota 3) 

só pode se manifestar quando socialmente 
contextualizada. “Há um interjogo constante 
entre a energia pulsional e a pressão da ordem 
social.” (Tavares, 2003:17) É preciso uma língua 
em comum para dizer coisas únicas e ser 
compreendido. Da mesma forma, é preciso 
compartilhar um repertório comum de técnicas 
corporais para realizar operações únicas que 
serão assim percebidas. “Todo o nosso processo 
de viver se contextualiza nesse paradoxo: por 
um lado, a possibilidade de transformarmos o 
mundo com nossa atuação como seres originais 
que somos, por outro, agimos de forma a nos 
integrarmos a uma ordem social estabelecida 
anteriormente a nós mesmos.” (Tavares, 
2003:83-4) O desejo de não cair em um “limbo 
social”, de não perder esta dimensão da imagem 
corporal, nos obriga a considerar nossas 
singularidades à luz das forças dominantes de 
nossa sociedade numa espécie de ecologia 
político-libidinal que o psicanalista Félix 
Guattari chamou de “ético-estética” (1995:23 e 
55). Não por acaso, é justamente a partir da 
estética que Schilder opera, na conclusão de sua 
obra, a transição da Sociologia da Imagem 
Corporal para as considerações acerca de seus 
aspectos éticos (cf. 1999:335-6). 
 Segundo Schilder, as “leis da ética” se 
baseiam, dentre outras coisas, “na nossa 
necessidade interna de que os outros existam, e, 
mais do que tudo, estejam satisfeitos, 
integrados” (1999:335). Por “necessidade 
interna”, é preciso compreender não apenas uma 
decisão consciente e racional, mas 
principalmente uma “experiência primária de 
que vivemos num mundo onde existem outras 
personalidades, outros corpos, além de nós 
mesmos” (Schilder, 1999:336). A ética de que 
fala Schilder é, portanto, muito mais elementar 
do que aquela de que falam os políticos e 
juristas. Trata-se de uma ética existencial, uma 
espécie de ecologia que nos coloca em uma 
relação positiva com o nosso meio ambiente, 
um reconhecimento daquilo que Schilder 
chamou de “o saber de nosso corpo” (1999:222) 
e que tem nos padrões estéticos talvez a sua 
manifestação mais acessível. Seguindo a 
exposição de Schilder (cf. 1999:294 e 197-8), 
talvez pudéssemos lembrar aqui da trindade 
platônica do bom, do belo e do verdadeiro para 
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exemplificar este ponto. Ou talvez pudéssemos, 
indo além, lembrar da leitura deleuziana da 
Ética de Espinosa, que faz da etologia o elo 
entre a ética e a estética, das velocidades e 
afecções que definem um corpo a sua forma de 
participação na “sinfonia da Natureza” 
(Deleuze, 1992). E já vimos que a harmonia 
desta participação, como toda sinfonia, é sempre 
marcada por tensões e conflitos, o que nos 
remete àquilo que Schilder chamou de “o 
caráter ilusório da beleza”: “não podemos 
perceber sem agir”, “em toda brincadeira há 
certa responsabilidade” (1999:297). 

A importância da beleza para a 
compreensão dos aspectos sociológicos da 
imagem corporal foi sintetizada na máxima: “A 
beleza é um fenômeno social.” (1999:335). Com 
isso, Schilder quer dizer que a beleza está 
intrinsecamente ligada às “nossas atividades 
sexuais e sociais” (1999:296) na forma de um 
parâmetro ecológico que nos coloca naquilo que 
poderíamos chamar de um devir social 
metaestável – i.e., um processo de socialização 
cuja estabilidade se pauta apenas pelas 
condições internas às suas próprias 
transformações. Mas se “[o] ideal e o padrão de 
beleza serão sempre a expressão da situação 
libidinal da sociedade” (Schilder, 1999:297), 
então o que dizer da opinião de que “a beleza se 
liga especialmente com a imagem corporal em 
repouso” (Schilder, 1999:299)? O que dizer da 
opinião de que “durante os períodos romântico e 
barroco”, em que “o interesse foi transferido do 
repouso para o movimento”, “os estados nos 
quais a imagem corporal corre o risco de ser 
rompida se aproximam do centro de interesses 
do artista” e surge “uma tendência a sacrificar a 
idéia abstrata de beleza” (Schilder, 1999:300)? 
Através desta percepção dos diferentes valores 
estéticos do repouso e do movimento, não 
estaria Schilder esboçando uma aguda análise 
da “situação libidinal” de certos processos de 
socialização que colocam a preservação do 
status quo  como mais importante do que a sua 
transformação? Na conc lusão à sua obra, 
Schilder afirma: 

 
“O objeto belo provoca os impulsos sexuais 

sem satisfazê-los, mas ao mesmo tempo permite que 
todos desfrutem dele. [...] A beleza é [...] desistir das 
próprias reivindicações em benefício de todos. A 

beleza é um fenômeno de enorme importância 
social.” (Schilder, 1999:335).  

 
A “insatisfação” dos impulsos sexuais e 

a “desistência” das próprias reivindicações são 
palavras fortes, que Schilder emprega com 
precisão para caracterizar a condição de certas 
relações sociais com tendências cristalizantes, 
onde a coletividade só pode existir com o 
sacrifício do indivíduo, onde o benefício de 
todos está vinculado à desistência das 
reivindicações pessoais. Mas tais condições não 
poderiam ser generalizadas, e Schilder sabe que 
existem relações genuinamente construtivas 
onde indivíduo e sociedade se constituem 
mutuamente e o benefício de todos e as 
reivindicações pessoais são processos 
complementares. Ao afirmar que “[q]uando 
ultrapassamos as fronteiras de nossa cultura, é 
muito difícil estabelecer padrões de beleza” 
(1999:296), ou mesmo quando trata de padrões 
estéticos que valorizam o movimento e a 
transformação, Schilder se abre para 
sociabilidades cuja “situação libidinal” não 
corresponde à cristalização de uma relação de 
dominação (i.e., a uma imagem corporal rígida), 
mas sim à sua transformação em um devir 
metaestável (i.e., a uma imagem corporal 
flexível). Sobretudo, Schilder sabe que uma 
situação libidinal é “necessariamente mutável”, 
que as “leis das estruturas libidinais [...] se 
manifestam diferentemente, segundo a situação 
social global” e que, enfim, “as manifestações 

de beleza também se transformam” (1999:297).22 
 Vimos, portanto, que a natureza 

relacional da imagem corporal e a sua ecologia 
libidinal são apenas recortes epistemológicos 
possíveis de uma realidade que, em última 
análise, se mostra muito menos domável. É 
apenas para fins analíticos que podemos isolar o 
fato de a imagem corporal surgir das relações 
(dentre as quais destacamos aqui as sociais) do 
papel do desejo no seu devir, pois vimos que 
tais relações são sempre libidinais e que a libido 
é sempre relacional. “As tendências libidinais 
são, obrigatoriamente, um fenômeno social; 
                                                 
22 A arte teve papel importante para as reflexões de 
Schilder sobre imagem corporal. Para reflexões mais 
elaboradas do que as presentes em seu livro, cf. Schilder 
1985b. 
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estão sempre dirigidas para imagens corporais 
localizadas no mundo externo [...] [,] para a 
imagem corporal de outro” (Schilder, 1999:239; 
cf. 1985a:223-4). “É nesse sentido”, diriam 
Deleuze e Guattari, “que só há o desejo e o 
social” (1976:232), sendo o desejo o impulso 
ambíguo nos sentidos complementares da 
conservação e da transformação das relações e o 
social o regime metaestável em que o desejo 
opera. Vimos também que este equilíbrio 
metaestável da imagem corporal se dá enquanto 
conflito de forças, onde certas relações 
dominantes subordinam certas relações 
dominadas, gerando assim um devir das 
relações entre estes dois níveis. A imagem 
corporal surge então deste processo contínuo de 
negociações entre relações dominantes e 
dominadas, entre seres individuados e suas 
dimensões préindividuais, entre o “eu” e o “tu” 
enquanto produtos (e não produtores) deste 
processo. Em última análise, ela não existe 
enquanto “coisa”, “idéia”, ou “fato”, ela insiste, 
transformando permanentemente, e num esforço 
desejante contínuo, a nossa relação com o 
mundo. 

 
A CONSTRUÇÃO PERMANENTE DA  

IMAGEM CORPORAL COMO 
PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO PSICOSOCIAL 

 
childer reitera constantemente em sua 
obra o fato de que a construção e as 
transformações da imagem corporal se 

dão no contato com o mundo (os objetos, as 
outras pessoas, as excreções etc.). Mas ele 
também não economiza referências ao fato de 
que, sendo este contato constante e sempre 
novo, também a construção e as transformações 
da imagem corporal são processos permanentes 
e sempre renovados. “Estamos sempre 
reconstruindo a imagem corporal.” (Schilder, 
1999:184) Assim, se por um lado as primeiras 
experiências de um bebê têm especial 
importância psicogenética, por outro as 
experiências nunca cessam e, de uma 
perspectiva sociológica, é sempre possível, em 
qualquer idade, retomar o processo de 

ontogênese23. “Experiências infantis precoces 
têm especial importância [...], mas nunca 
paramos de reunir experiências e de explorar 
nosso corpo.” (Schilder, 1999:331) Tratam-se de 
níveis de individuação sempre novos que vão se 
sobrepondo, como as camadas da pele, e que 
repetidamente colocam o indivíduo recém-
formado em um novo processo de individuação 
(cf. Simondon, 1992). “A imagem do corpo é 
construída [...] em distintos níveis e camadas; 
uma camada superior conterá um novo elemento 
de estruturação ou organização” (Schilder, 
1999:317). 

O recém-nascido, por exemplo, sai da 
realidade préindividual de suas relações 
intrauterinas apenas para entrar na realidade 
préindividual de suas relações intrasociais, e 
assim como são as próprias relações 
préindividuais da gestação que preparam a 
individuação orgânica, são as próprias relações 
préindividuais da socialização que preparam a 
individuação psicosocial. Aprender uma língua, 
por exemplo, é fazer emergir da própria 
realidade préindividual da língua um novo 
indivíduo, capaz de agenciar enunciados que 
não foram criados por ele mas cujo 
agenciamento constitui a sua singularidade. Ao 
mostrar que a criança “utiliza partes dos corpos 
dos outros em sua imagem corporal” e adota “a 
atitude tomada pelos outros em relação a partes 
de seu corpo”, que “[i]ncorporamos partes ou a 
totalidade da imagem corporal dos outros [...] 
[m]as podemos igualmente abrir mão de nossa 
imagem corporal, projetando-a então nos 
outros” e que as imagens corporais “se 
comunicam a partir de suas partes ou como um 
todo” (1999:153-4), Schilder nos coloca em 
condições de perceber que a construção da 
imagem corporal não deve ser encarada como 
um processo de fora para dentro e nem de 
dentro para fora, mas sim da relação entre o 
dentro e o fora rumo à sua contínua produção 
mútua. A imagem corporal não como fruto 
                                                 
23 Daí a contundência de críticas como as de Deleuze e 
Guattari (1976) a tentativas de universalizar estágios 
psicogenéticos exclusivos de certas sociedades européias, 
como, por exemplo, o complexo de Édipo. Schilder chega 
a operar esta universalização em diversos momentos, 
reproduzindo uma prática ainda comum em sua época mas 
hoje já não mais aceitável (cf. 1999:191 e 331). 

S 
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(efeito) da relação entre “nós” e “os outros” mas 
sim como a própria forma contingente que esta 
relação assume: o interior e o exterior se 
definindo mutuamente pelas suas diferenças. “A 
história interna é, também, a história de nossas 
relações com outros seres humanos.” (Schilder, 
1999:154) 
 A construção de uma imagem corporal 
plena não é um processo automático, tampouco 
fruto do acaso. “Não há nada de automático 
neste processo. Existem [...] as tendências ativas 
ao jogo” (Schilder, 1999:232). Schilder diria que 
uma imagem corporal plena é produto do 
“amor-próprio” (1999:184), de um “esforço 
construtivo contínuo” (1999:301), e que portanto 
“não pode ser mantida se o esforço cessa” 
(1999:318). Isto ocorre pois se por um lado 
existem tendências para completar a imagem 
corporal, por outro existem igualmente 
tendências para a sua dissolução. “A imagem 
corporal [...] nunca é uma estrutura completa; 
nunca é estática: sempre existem tendências à 
ruptura.” (Schilder, 1999:318). Em alguns 
momentos, Schilder vincula tais tendências às 
“mudanças nas situações fisiológicas da vida” 
(1999:318), em outros a “condições patológicas 
especiais” (1999:184), e em outros ainda ao 
“desejo de superar a rigidez da imagem 
corporal” (1999:227), “uma necessidade interna 
de escapar de toda cristalização e restrição” 
(1999:232). Doenças, maturação biológica, 
agressões físicas ao corpo, a dor, tudo isso tem 
como contrapartida alterações na imagem 
corporal, e as psicopatologias também estão 
sempre de alguma forma ligadas à 
fragmentação, dissolução, ou cristalização 
excessivas da imagem corporal. Em todos os 
casos, no entanto, é bom lembrar que as 
transformações da imagem corporal nunca são 
apenas efeitos dos quais as situações fisiológicas 
ou as patologias seriam as causas.  

Não devemos cair em um materialismo 
que faria da imagem corporal apenas uma 
superestrutura simbólica que refletiria a 
infraestrutura material, tampouco em um 
idealismo que faria da imagem corporal a 
origem de toda a realidade vivida. É preciso 
partir não de um dos pólos da relação, mas sim 
dela mesma em direção a eles, de forma que a 
imagem corporal passe a ser vista como uma 

espécie de transdutor – um “sistema de 
equivalências” na linguagem de  Merleau-Ponty 
(1996:197), ou “taxímetro” na célebre imagem 
de Head – operando a mediação dos pólos da 
relação, pólos estes que não se “causam” um ao 
outro, apenas ganham realidade através da 

própria relação24. Clarice Lispector já disse que 
entre o Ovo e a Galinha é sempre preferível dar 

o primado àquele 25; não como quem escolhe um 
pólo da relação em detrimento do outro, mas 
sim como quem reconhece o primado do 
processo de individuação sobre o indivíduo já 
formado.  

A imagem do Ovo é forte para 
tratarmos do processo de construção 
permanente da imagem corporal pois, como 
bem notaram Deleuze e Guattari, existe “uma 
convergência fundamental [...] entre o ovo 
biológico e o ovo psíquico ou cósmico: o ovo 
designa sempre esta realidade intensiva [...] 
onde as coisas, os órgãos, se distinguem 
unicamente por gradientes, migrações, zonas de 
vizinhança” (1996:27). Em outras palavras, o 
Ovo encarna aquilo que estamos chamando de 
realidade préindividual, pois nele as relações 
entre o embrião e o seu meio ambiente 
(limitemo-nos, por hora, ao ambiente interno ao 
ovo) ainda se encontram em processo de 
implicação mútua, sem que seja possível dizer 
exatamente onde se situa o limite entre eles. 
Retomando uma outra imagem adequada à 
ontogênese da imagem corporal, deveríamos ver 
as camadas sucessivas da pele (como as 
camadas da construção da imagem corporal) 
não como mero efeito de um atributo interno a 
ela (e.g. seu código genético), como se elas 
crescessem do centro do corpo para a sua 
periferia, mas sim como resultado da relação 
que ela mantém com seu meio-ambiente, 
crescendo da zona intermediária entre o corpo e 
o mundo para as outras direções possíveis (para 
dentro do corpo, para o ambiente que o 
circunda, para o futuro etc.). Pode ser que, como 

                                                 
24 Girlando faz a mesma leitura do papel atribuído à 
imagem corporal por Schilder, como “mediador” entre o 
desejo e o social (cf. Schilder, 1985a:222 nota 3). 
25 “Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a 
galinha. A galinha não foi sequer chamada. A galinha é 
diretamente uma escolhida.” (Lispector, 1991:60) 
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com Alfredo Consuelo26, a pele nunca chegue a 
se formar, ou, como em certos rituais, ela seja 
periodicamente e meticulosamente revirada (cf. 
Sullivan, 1988:348-9 e 808-9; Clastres, 2003:198-
204). Pode ser que o ovo não gere uma galinha. 
O importante é perceber que o plano 
préindividual é um plano de conflitos ainda não 
resolvidos, onde certas relações se tornam 
contingentemente dominantes em relação a 
outras, onde a sorte dos indivíduos formados 
(tanto o embrião como o meio-ambiente, tanto 
as camadas da pele como o ambiente que a 
envolve) ainda está em jogo, onde, enfim, o 
processo de individuação está a pleno vapor. 

Como vimos, existe um desejo de 
superar a rigidez da imagem corporal, um prazer 
imanente à experimentação com os limites do 
corpo, mas também um desejo de integridade e 
totalidade, uma espécie de prazer no 
reconhecimento de limites. Vimos também que 
não se trata de uma oposição entre dois 
princípios contrários mas sim de um equilíbrio 
metaestável que impede tanto a dissolução 
quanto a cristalização total. O domínio da “arte 
da medida” é, talvez, o pré-requisito mais 
importante para a construção de uma imagem 

corporal plena e positiva27. Para comer, jejuar, 
dormir, despertar, falar, escutar, ler, escrever, 
movimentar-se, imobilizar-se, relacionar-se, 
isolar-se,  e qualquer outra atividade que se 
possa realizar, existe sempre uma medida para 
além ou aquém da qual colocaremos em risco o 
devir metaestável da imagem corporal. É claro 
que não existem regras precisas para isso, e nem 
mesmo a mesma pessoa estará sujeita sempre às 
mesmas medidas. É por isso que se trata de um 
equilíbrio “meta”estável: a medida adequada de 
cada atividade a cada um em cada momento 
específico só pode ser dada pela abertura de 
cada um à singularidade do próprio campo de 
forças (irrepetível e irreversível) em questão, e 

                                                 
26 Personagem do desenhista brasileiro Lourenço Mutarelli 
que “realmente, literalmente, tem os nervos à flor da pele” 
(2000:9). 
27 “Com que prudência necessária, a arte das doses, e o 
perigo, a overdose.” (Deleuze e Guattari, 1996:22) 

nunca a medidas e princípios que lhe são 

exteriores28. 
O desejo de expandir a imagem 

corporal, transformar suas qualidades, 
incorporar objetos ou conectá-la com outras 
imagens corporais é tão necessário ao seu pleno 
desenvolvimento quanto o desejo complementar 
de limitá-la, preservar suas qualidades, afastá-la 
dos objetos ou diferenciá -la das outras imagens 
corporais. A forma que o equilíbrio metaestável 
entre estas duas tendências assume em cada 
processo de socialização caracteriza o seu devir. 
“É nesse sentido”, diriam Deleuze e Guattari, 
“que o devir é o processo do desejo” (1997:64). 
Existem, por exemplo, sociedades onde o 
investimento coletivo de desejo se volta para a 
produção e reprodução periódica de alianças 
entre indivíduos e grupos de indivíduos, cujo 
devir se caracteriza por uma constante 
transformação das relações de poder em 
ressonância com a singularidade contextual das 
relações com o meio ambiente. Um exemplo 
clássico deste tipo de socialidade são as 
sociedades indígenas. Existem também 
sociedades onde o investimento coletivo de 
desejo se volta para a preservação e manutenção 
de estruturas hierárquicas de dominação, cujo 
devir se caracteriza por um esforço constante de 
preservação das relações de poder em 
detrimento das singularidades contextuais que a 
ameaçariam. Exemplos clássicos deste tipo de 
socialidade são as sociedades despóticas. 
Existem ainda sociedades onde o investimento 
coletivo de desejo se volta para a concorrência 
constante entre indivíduos e grupos de 
indivíduos dentro de uma escala abstrata de 
valores, cujo devir se caracteriza  pela 
contradição entre a crescente abertura da escala 
abstrata de valores às singularidades contextuais 
da concorrência e o igualmente crescente 
                                                 
28 Um exemplo de pesquisa sensível e atenta ao caráter 
metaestável e relacional da imagem corporal, voltada à 
problemática do movimento, pode ser encontrada em 
Turtelli (2003): “O movimento é um fenômeno das 
relações, ele não existe enquanto objeto, está ‘nos entres’. 
Ele existe no tempo da sua duração, não tem como ser 
capturado. [...] Os textos não têm como apreender as 
singularidades, sutilezas, subjetividade e complexidade da 
experiência motora” (p.304), apenas (poderíamos 
acrescentar), quando afortunados, eles podem vir a compor 
com elas novas experiências motoras. 
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fechamento da sensibilidade às singularidades 
contextuais da solidariedade. Só existe uma 
socialidade assim: a capitalista. Esta tipologia 
trifásica é apenas uma possibilidade (inspirada 
em Deleuze e Guattari, 1976; cf. cap.3) de se 
mapear como diferentes processos de 
individuação psicosociais são produzidos a 
partir de diferentes agenciamentos coletivos de 
desejo – formas específicas de o desejo, em suas 
diversas manifestações, ser agenciado em 
diferentes regimes sociológicos produzindo 
diferentes devires psicosociais.  

É claro que não encontraremos 
empiricamente nenhuma destas formas de 
socialidade em estado puro, sendo muito mais 
provável encontrarmos híbridos de todas as três 
em nossa própria sociedade capitalista global. 
Não se deve encarar a situação libidinal de uma 
sociedade como uma estrutura coerente e 
cristalizada que “explicaria” ou “expressaria” o 
seu ser, mas antes como uma via de acesso ao 
campo de forças que “produz” a sua 
“individuação”, às relações de poder cujos 
desdobramentos constituem o seu devir. Não 
existem aqui  neutralidade e nem certezas 
universais, apenas um envolvimento direto e 
politicamente engajado (mesmo que 
inconsciente) que faz do processo de 
conhecimento parte do próprio processo a ser 
conhecido. Tentar mapear o campo de forças 
que constitui um devir psicosocial específico é 
uma opção simultaneamente epistemológica e 
política, pois implica na defesa de uma visão 
processual, e não estática, da psique e da 
sociedade. Em outras palavras, implica em uma 
opção por privilegiar a transformação e não a 
conservação, o processo e não a estrutura. A 
aceitação ingênua de pressupostos 
universalizantes e estatisticamente construídos 
sobre a estética ou sobre os usos do corpo 
apenas reproduzem de maneira irrefletida 
determinadas relações de poder em detrimento 
de outras possíveis, subordinando as 
singularidades concretas e as transformações 
que elas portam a valores abstratos que 

recalcam tais transformações29. Muitas das 
conseqüências desta ingenuidade (bastante 

                                                 
29 Como vimos, exemplos desta ingenuidade são 
facilmente encontrados em Fallon (1990). 

proveitosa para alguns), é a convicção de que os 
povos “primitivos” precisam “evoluir”, de que 
as pessoas “deficientes” precisam ser 
“adaptadas”, e de que os “civilizados normais” 
são realmente a única possibilidade razoável de 
vida e a única meta aceitável para todos nós.  

É importante notar que se a aceitação 
ingênua destes pressupostos não lhe retira o 
caráter político (reacionário). Justamente por ser 
ingênua ela pode se dar mesmo em autores cuja 
postura política consciente se mostra 
indubitavelmente sensível ao poder e à 
necessidade da transformação. Mesmo Schilder, 
que tão enfaticamente apontou a natureza 
criativa da permanente construção da imagem 
corporal e que se mostrava consciente das 
implicações morais e éticas deste processo, por 
vezes reproduziu certos pressupostos 
universalizantes dificilmente conciliáveis com 
suas teses. O seu pioneirismo teve seu preço: 
indo muito além do que as pesquisas em 
Psicanálise e Ciências Sociais de sua época 
permitiam ir com segurança, ele acabou 
apoiando-se em pressupostos que, se por um 
lado não invalidam suas intuições, por outro 
podem ter comprometido a sua compreensão e o 
reconhecimento de seu valor dentro das 
Ciências Sociais. Falo aqui especificamente do 
tradicional, mas atualmente já bastante revisto, 
paralelo entre a psicologia animal, o 
“pensamento primitivo”, a psicologia infantil e 
a psicopatologia.  

Repetidas vezes, Schilder sugere que os 
“homens primitivos” estariam mais próximos da 
animalidade do que os “homens civilizados”, 
que aqueles estariam para estes como a criança 
está para o adulto ou como o “psicopata” está 
para o “homem normal”. Alguns exemplos disto 
são: quando Schilder fala de uma suposta “fase 
animista no desenvolvimento humano” 
(1999:302), como se houvesse um paralelo entre 
certos estágios “primitivos” do desenvolvimento 
psicológico individual e certos estágios 
“primitivos” do progresso intelectual da 
humanidade; quando Schilder tenta conciliar a 
teoria da “mentalidade primitiva” de Lévy-
Brühl com suas próprias teorias sobre a 
prevalência da “idéia de magia” entre “pacientes 
esquizofrênicos e parafrênicos” (1999:306); e 
quando Schilder contrapõe a facilidade com que 
“os povos primitivos e os psicóticos conseguem 
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modificar a imagem corporal através de um 
simples processo de imaginação libidinal” ao 
fato de que “as pessoas consideradas normais só 
conseguem modificações ‘autoplásticas’ 
menores” (1999:227). Outros exemplos destas 
comparações de “povos primitivos” com 
animais, crianças e psicopatas podem ser 

encontrados em sua obra30, e seguem grosso 
modo a seguinte lógica: fazem do 
“desenvolvimento da imagem corporal” uma 
evolução de uma imagem corporal “não 
desenvolvida”, “incompleta” e “incoerente” 
(dos animais, das crianças e dos povos 
primitivos) à imagem corporal “desenvolvida”, 
“completa” e “coerente” (dos seres humanos, 
dos adultos e dos povos civilizados; i.e., 
europeus modernos). Mas isso não vai de 
encontro a toda a visão schilderiana do 
desenvolvimento da imagem corporal como um 
processo de construção permanente, nunca 
completo? Tudo indica que o problema deste 
raciocínio evolucionista é vincular o progresso 
onto, filo e sociogenético ao desenvolvimento 
de estruturas lógicas cada vez mais 
independentes das singularidades contextuais. 
Em outras palavras, é confundir “primitivo” 
com “incompleto/particular” e “evolução” com 
“cristalização” e “universalização/abstração”. 
“Mas este pensamento primitivo não é também 
uma parte de nosso próprio pensamento, e será 
que não encontramos com maior clareza, na 
mente dos primitivos, aquilo que em nossas 
vidas permanece no background da 
experiência?” (Schilder, 1999:308) 

Sim, Schilder sabe muito bem que 
assim como a imagem corporal é produzida 
num processo permanente de construções e 
reconstruções, também o pensamento lógico do 
adulto moderno é perpassado por dimensões 

                                                 
30 O exemplo mais eloqüente disso, quando Schilder 
desenvolve toda uma fascinante evolução da imagem 
corporal da aranha até o homem adulto civilizado, pode ser 
encontrado nos últimos parágrafos da décima terceira parte 
(Desenvolvimento libidinal da imagem corporal) do 
segundo capítulo de seu livro (1999:220-2). O ponto 
assinalado ali por Schilder é de extrema importância: as 
ações não se pautam pelas qualidades intrínsecas dos 
objetos mas sim pelos contextos relacionais mais ou 
menos abrangentes em que se encontram. Mas a forma 
evolucionista e etnocêntrica como ele desenvolve a 
argumentação pode comprometer a sua compreensão. 

selvagens, infantis e esquizóides. “Há, em nós, 
um vagar ‘inconsciente’ contínuo de outras 
personalidades.” (Schilder, 1999:279) Mais do 
que isso, Schilder defende a necessidade de se 
entrar em contato com esta dimensão recalcada 
no homem moderno, de se “reiniciar 
constantemente este processo de 
experimentação” (1985b:235). É preciso não se 
deixar enganar pela idéia equivocada de que a 
diferença entre o “primitivo” (o animal, o índio, 
a criança e o louco) e o “desenvolvido” (o ser 
humano, o civilizado, o adulto e o normal) se 
situaria numa maior capacidade deste de lidar 
com relações mais gerais e abstratas e não se 
perder em microrelações incoerentes entre si. O 
que o pensamento evolucionista vê como 
confusão, incoerência e caos, um pensamento 
mais atento veria como multiplicidade, 
complexidade e transformação permanente. É 
preciso, enfim, não fazer da diferença entre as 
ações microrelacionais (voltadas para as 
singularidades contextuais particulares) e 
macrorelacionais (voltadas para contextos gerais 
e universais) dois estágios evolutivos quando se 
tratam, na verdade, de duas tendências/direções 
sempre possíveis e sempre em conflito. Como 
bem mostrou o antropólogo Pierre Clastres 
(2003), muitas vezes, a preponderância das 
microrelações no “pensamento primitivo” das 
sociedades indígenas não se deve a uma suposta 
“tentativa insuficiente” de desenvolver 
macrorelações, mas sim à sua atenta constatação 

de que elas não são desejáveis31. 

                                                 
31 Quanto ao conflito entre o desejo de abstração e o desejo 
de concretude, é especialmente ilustrativo o caso dos 
números. Schilder mostrou bem que “contar e criar 
números e todo nosso sistema de numeração estão em 
estreita relação com as partes do corpo e se referem 
diretamente a estas”, sendo “provável que a idéia de 
multiplicidade esteja intimamente relacionada com a 
especulação sobre a multiplicidade do corpo e uma 
experimentação contínua que realizamos no corpo”  
(1999:44-3 nota 13). No entanto, diante do fato de que “no 
pensamento primitivo, o ‘2’ em ‘2 maçãs’ e em ‘2 homens’ 
são, certamente muito diferentes” pois, diferentemente da 
nossa numeração matemática, “os numerais [...] têm uma 
esfera restrita, [...] só se aplicam a determinadas espécies 
de objetos”, Schilder acaba vinculando a subordinação 
desta multiplicidade heterogênea a “conotações” 
homogeneizantes mais gerais na matemática ao 
“desenvolvimento psíquico” (cf. 1999:221-2). Ora, o que se 
ganha reduzindo a ausência de um sistema quantitativo 
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A abertura permanente da imagem 
corporal ao outro, as complexidades de sua 
ontologia processual e relacional, estavam no 
cerne da Sociologia da Imagem Corporal de 
Paul Schilder. Os desenvolvimentos recentes 
das pesquisas sobre o papel do corpo nos 
processos de socialização comprovam cada vez 
mais a força de idéias que ele apenas intuiu, sem 
ter como expor e comprovar adequadamente. O 
objetivo deste texto foi mostrar como tais 
intuições podem ser aproveitadas em novas 
pesquisas sem necessariamente reproduzir 
alguns pressupostos problemáticos que Schilder 
ainda compartilhava com seus antecessores e 
contemporâneos. Trata-se, em poucas palavras, 
de chamar a atenção para o papel ativo do outro 
na construção da imagem corporal. Não 
simplesmente de um “outro sujeito”, “outra 
pessoa”, “outro indivíduo”, “outro corpo” etc., 
mas sim de um “outro para outrem”: outra 
forma de alteridade ainda insuspeitada e 
desconhecida, abertura para outros mundos 
possíveis que nos transformam e dos quais nós 
apenas poderemos conhecer aquelas partes 
atualizadas em nossas relações com ele (cf. 
Deleuze, 1974). É difícil ver o outro assim, em 
sua alteridade radical, pois para isso temos que 
ir além da imagem prédeterminada que dele 
temos. Mas é necessário se exercitar nesta 
abertura, pois é só assim, destruindo as relações 
cristalizadas que determinam o outro a ser 
“outro para mim”, que chegaremos a construir 
relações metaestáveis que produzam um “outro 
para outrem”, sendo este outrem ninguém mais 
do que aquela dimensão do eu que se transforma 
e se constrói permanentemente. E não é este, 
afinal, aquele que Schilder definiu como “o 
significado da vida”? 
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