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RESUMO 
 

Partindo do referencial teórico da psicanálise, visamos investigar como o uso narcísico do corpo pode 
intervir na percepção subjetiva da dor orgânica. Nossa prática clínica em hospital geral levou-nos a 
pesquisar a função do corpo no esquema narcísico. Inferimos que o orgânico pode constituir ameaça ao 
narcisismo. O corpo torna-se inimigo da plenitude narcísica e solicita ação reparadora por parte dos 
mecanismos de defesa do sujeito. Concluída a repressão do orgânico, as dores que nele incidem não mais 
produzem afetações de ordem psíquica. Concluímos que o sentido narcísico atribuído ao corpo mostra-se 
fundamental para o relacionamento subjetivo com a dor. 
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THE NARCISSISTIC USE OF THE BODY AND THE IGNORANCE OF 
BIOLOGICAL PAIN 

 
ABSTRACT  

Following the theoretical orientation of psychoanalysis, this article presents the results of a clinical research 
on how the narcissistic use of the body can interfere in the subjective perception of organic pain.   
Based on the clinical practice in a general hospital, we have studied the function of the body in the 
narcissistic schema. We have inferred that the organic may represent a threat to narcissism. 
The body becomes an enemy to the narcissistic plenitude and thus demands a repairing action from the 
subject’s defense mechanisms. Once the organic repression is finished, the pains suffered by the body do not 
produce psychical affections any longer. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo é prolongamento de pesquisa clínica realizada nas enfermarias do 
Hospital Universitário Antônio Pedro, por ocasião de estágio no Serviço de Psicologia da 
Área Cirúrgica (SPAC), no qual a função do acadêmico de psicologia é promover 
atendimentos com orientação psicanalítica para pacientes oriundos dos centros cirúrgicos 
do hospital.  

Nosso objetivo é compreender a função do corpo na estrutura subjetiva e a 
interferência desta articulação no entendimento da dor. Para isto, é fundamental elucidar o 
sentido atribuído tanto ao orgânico quanto à dor, assim como os caminhos que conduziram 
a tais significados. À luz da teoria do narcisismo far-se-á conjunção entre a prática clínica e 
o saber psicanalítico.  

 
NARCISISMO, CORPO E DOR 

 
Que tipo de utilização o narcisismo seria capaz de imputar ao corpo? A relação entre 

narcisismo e corpo foi introduzida por Freud: “O termo narcisismo deriva da descrição 
clínica e foi escolhido por Paul Näcke em 1899 para denotar a atitude de uma pessoa que 
trata seu próprio corpo da mesma forma pela qual o corpo de um objeto sexual é 
comumente tratado (...)” (Freud, 1914, p. 89). A passagem anterior permite depreender que 
sujeito e corpo possuem um mediador. A interlocução entre as partes parece ficar a cargo 
do narcisismo, onde a  narcisação do orgânico produz um corpo subjetivado. O narcisismo 
mostra-se determinante para o entendimento do corpo por parte do sujeito.  

Constatada a pertinência da ligação entre narcisismo e corpo faz-se mister 
inquirirmos sobre a possibilidade da dor comportar-se segundo determinação narcísica. 
Esta discussão nos permitiria compreender se a dor – tal qual o corpo – seria passível de 
apreensão por parte do esquema subjetivo. 

O ponto de partida para nosso estudo foi o encontro entre sujeito e doença no 
hospital geral. Quais seriam os efeitos da doença para o psiquismo humano? Vejamos: 

 

É importante se atentar para o fato de que cada sujeito imprime em seu adoecer as marcas de 
sua singularidade (historicidade), quer no tocante às possibilidades de enfrentamento da 
situação, quer em relação às limitações que se acirram neste momento. Desta maneira, 
entende-se que uma desorganização na esfera biológica pode colocar em evidência 
dinamismos até então situados em um segundo plano na esfera psíquica. É viável 
compreender que o sujeito, nessas circunstâncias, possa reencontrar aspectos de si mesmo 
desconhecidos ou não representados que, de forma velada, sempre estiveram em jogo na 
construção de seu destino. (Mattos, 1999, p. 25). 
 

Segundo o autor, mesmo o adoecer possui historicidade. Com isto concluímos que 
há algo de particular na relação dos sujeitos com suas doenças orgânicas. Trata-se de algo 
impresso subjetivamente.  

                                                                                                                                                                                 
 



Há uma maneira peculiar de cada sujeito relacionar-se com seu sofrimento físico. 
Sendo assim, é lícito pensarmos que os efeitos da doença são determinados pela forma 
como ela é representada psiquicamente.  

Mattos afirma que, por ocasião da doença, o sujeito vê-se obrigado a lidar com 
aspectos de sua personalidade que lhe são estranhos. O corpo adoecido desarticula a 
organização psíquica instalada e promove a emersão de conteúdos que encontravam-se 
excluídos. A relação entre narcisismo e doença é dada pelo fato de que o desequilíbrio 
biológico pode desencadear uma desestruturação narcísica por conta da emersão de 
materiais nocivos ao eu. Constatada a relação entre narcisismo e adoecimento é hora de 
apresentarmos as suas articulações com a clínica. 

O ego ideal é um padrão de perfeição ao qual o sujeito almeja enquadrar-se. Trata-
se do desejo do outro:   “Na realidade, o ideal constitui-se a partir do momento em que o 
outro deixa de ser um admirador incondicional que oferece ao sujeito a vivência da 
perfeição para passar a converter-se em alguém que exige do sujeito a adequação a 
determinadas normas. Essas, que agora requerem ser satisfeitas pelo sujeito para obter a 
admiração do outro, passam a constituir-se em seus ideais.” (Bleichmar, 1985, p. 51). 

O bebê, por ocasião do narcisismo secundário, vê-se destituido da perfeição 
narcisista de época anterior. Lembremo-nos que no narcisismo primário a criança 
desfrutava da totalidade do amor dos pais. O fim da admiração incondicional forçará o 
sujeito a buscar o amor que fora seu. Ele então inclina-se a reaver algo que não mais lhe 
pertence, travando, assim, uma constante luta para novamente ser o desejo dos pais. 

Há, por parte do sujeito, pretensão de tornar-se o ego ideal para reviver a perfeição 
desfrutada no narcisismo primário. Em outros termos, o indivíduo constantemente esforça-
se por ocupar o lugar do desejo do outro.  

É possível viver a totalidade do desejo parental? Qualquer ocupação irrestrita do 
ideal paterno é vetada pelo fato de que há sempre algo que excede tal identificação. Toda 
tentativa que vise uma identidade entre as partes será impossível pois o ego ideal é 
restritivo quanto ao seu conteúdo. O fracasso na adequação do sujeito ao ego ideal é dado 
pela irredutível diferença entre as partes. 

O intuito infantil é apropriar-se do desejo do outro. Para tanto, é razoável que haja 
formas de o sujeito esquivar-se deste algo que o separa do ego ideal. Ou seja, para pertencer 
integralmente ao desejo externo, a criança reduz-se. Esta redução chama-se castração.  

Em reduzindo-se também há evitação da castração. É simples: quando o sujeito 
anula-se, ele o faz para recuperar a admiração dos pais. Caso não o fizesse estaria 
condenando-se a não mais ser amado.  

Para garantir a proximidade com o ego real – assim é chamado o ego infantil no 
narcisismo primário – faz-se mister que a criança furte-se de sua natureza. É necessário 
abandoná-la para que seja viabilizada a aproximação do sujeito com um desejo que não lhe 
pertence.  

Quando se opta por viver o ego ideal subentende-se que se decidiu pelo afastamento 
de sua estrutura inicial. É fundamental que o sujeito se afaste de toda censura ao ideal para 
que possa vivê-lo plenamente. Com evidente objetivo de manter a integridade de sua 
aproximação com o ego ideal, o infante vai banir de sua organização subjetiva qualquer 
ameaça. O que excluido for, por conseguinte será entendido como material externo.  

Como tudo isto se liga ao narcisismo? O bebê – almejando reaver a perfeição 
inerente ao narcisismo primário – se lança rumo ao desejo de outrem. Ocupar tal posição 
requer mecanismos que garantam sua eficácia. Para isto é imprescindível que qualquer 



admoestação externa seja banida da estrutura subjetiva. A integridade narcísica depende 
diretamente da exclusão de toda censura desestruturante assim como exige a manutenção de 
tal eliminação. Há dois momentos distintos: o primeiro é a execução da separação do 
material incompatível aos interesses do sujeito. Concluído o ato inicial, torna-se 
impreterível sustentá-lo.  

O que fora excetuado constitui o sujeito. O fato de o indivíduo rejeitar tal conteúdo 
não o aniquila. O material banido mostra-se em desacordo com o ego ideal, não com o 
sujeito. Por esta razão o indivíduo trava incessante batalha contra o retorno do que foi 
excluído. 

Devemos nos perguntar sobre o tipo de material passível de exclusão. Vimos 
anteriormente que o ego ideal é um padrão. Todo padrão requer um limite, uma vez que sua 
natureza impede uma aceitação irrestrita dos termos. Portanto é justo pensarmos que a 
adoção de um limite pressupõe exclusão. Que tipo de estrutura está apta a ser banida? Toda 
aquela que mostra-se contrária ao padrão.  

O que é a estrutura ideal senão uma demanda do outro? Anteriormente nos 
certificamos que o ego ideal traduz um desejo externo. Vimos ainda que tudo que discorda 
com o ego ideal perturba a plenitude narcísica. Ou seja, para que o sujeito mantenha sua 
alienação no desejo do outro faz-se mister rechaçar todo tipo de conflito.  

Em ocupando o lugar do desejo do outro – dado através da proximidade com o ego 
ideal – o sujeito acredita estar reavendo o narcisismo da etapa primária. Toda influência 
capaz de desconstruir tal identidade produz sofrimento.  

Para concluir sobre a relação entre narcisismo e dor é preciso, inicialmente, inferir 
acerca do corpo. O sujeito investe na imagem do outro com o objetivo de ocupar o lugar do 
desejo de seus pais. Procedendo assim o indivíduo almeja reter a perfeição experimentada 
por ocasião do narcisismo primário, tratando-se de um artifício frente à castração.  

Reconhecendo o prejuízo de segregar-se excessivamente do ego ideal, o sujeito 
constrói um conjunto de defesas que visam impedir que esse fato seja efetivado. Isto 
somente ocorreria através da irrupção de estrutura incompatível com o ego ideal. Tal 
função poderia ser atribuída ao corpo? Veremos que sim.  

Com a formação do ego ideal o sujeito passa a se reportar a um padrão. Há aspectos 
que são incluídos na estrutura ideal e há outros que não. Ou seja, para que o corpo seja 
excluído do ego ideal basta que haja conflito entre ambos. Neste caso, o corpo tornar-se-á 
grave ameaça ao conteúdo ideal e solicitará ação reparadora. 

O sujeito, em sua busca pelo outro, adota o ego ideal como meta. O corpo – em 
ocupando estatuto diferenciado do ideal – constitui severo impedimento aos desejos 
subjetivos. O biológico converte-se, assim, em agente da destituição narcísica. Se a 
emergência do corpo atualiza a castração é justo que, como conseqüência, tenhamos a 
exclusão da imagem corporal perturbadora.  

A conclusão anterior mostra-se fundamental para os objetivos deste trabalho, porém 
não o encerra. É hora de inserirmos a dor orgânica em nossas articulações. Qual a relação 
do sujeito com afecções orgânicas instaladas num corpo cujas características são 
contrastantes com as exigências do ego ideal? É idêntica ao relacionamento com um corpo 
sadio.  

Um corpo doente ou sadio mas em desarmonia com o ego ideal precisa ser 
excetuado da estrutura subjetiva. A doença não destitui o orgânico de seu significado, ou 
seja, ele permanesce ameaçador ao narcisismo individual independente de sua situação. Por 



esta razão faz-se mister que o sujeito mantenha-se firme em sua luta contra a emergência do 
corpo. 

Há outro importante ponto a ser considerado. O corpo tornar-se-á um elemento 
externo ao sujeito através do processo de exclusão. Sendo assim, é lícito inferirmos que 
atentados contra o corpo serão entendidos como um ataque ao outro.  

O mecanismo de repressão visa excluir conteúdos que se mostram incompatíveis 
com o desejo do outro. Para isto, é fundamental que se aniquile qualquer relação entre 
ambos. Se bem sucedida, a repressão tende a destruir qualquer laço consciente entre sujeito 
e reprimido. Quando não há referências entre dois conteúdos diz-se que são estranhos. Fica 
claro, assim, o porquê de afirmarmos que o processo de repressão cria outro onde antes 
havia semelhança.  

Torna-se oportuno perguntar por que há sujeitos que não mostram-se afetados por 
suas doenças orgânicas? A dor orgânica parece não incomodar aqueles que reduziram seu 
corpo a algo externo.  

A repressão, quando incorre sobre o corpo, cria o outro. A inacessibilidade do outro 
é idêntica à da doença. Tal é a dificuldade de sofrer por uma dor que acomete um corpo 
estranho. Temos, portanto, aqui exposto, uma das razões clínicas pelo qual alguns sujeitos 
não são capazes de serem afetados tanto por seus corpos quanto pelas doenças que neles 
recaem. Inserida num contexto previamente anulado, a dor mostra-se ao sujeito tal como o 
próprio contexto: invalidada. 

 
CONCLUSÃO 

A passagem a seguir se mostra apropriada para o que se dedicou este trabalho: “Só é 
possível crer no que não se compreende e é impossível crer no que se compreende” (Rosset, 
1989, p. 79). A destruição das crenças ocorre através do conhecimento. Desvendar os 
meandros da constituição humana nos permite extirpar a alienação que a crença sustenta.  

O que impulsionou este trabalho foi a possibilidade de expor e discutir o material 
clínico que o originou. Como objetivo, há interesse em promover uma perspectiva da 
utilização narcísica do corpo assim como relacioná-la ao entendimento da dor.  

Nossas discussões anteriores apontavam para um entendimento tanto do uso 
narcísico do corpo quanto do posicionamento subjetivo frente à dor. Vimos que o sujeito 
busca satisfação narcísica e torna o corpo uma ameaça. O orgânico, sob este aspecto, torna-
se renunciado e, com ele, as sensações que o habitam. Configura-se um corpo estranho. Tal 
é a utilização imputada ao corpo pelo narcisismo. 

Quanto à dor, seria ela utilizada segundo determinações subjetivas? Veremos que 
sim. A ignorância da dor ocorre através do posicionamento subjetivo frente ao corpo. O 
engendramento do ego ideal é concomitante à exigência de adequação aos seus limites. 
Visando confundir-se com a instância ideal, o sujeito aniquila o que lhe destituía de tal 
posição privilegiada. Entidades conflitantes com o ego ideal deverão ser extintas das 
identificações subjetivas para um melhor usufruto narcísico.  

Estando o corpo de acordo com o material inóspito ao sujeito faz-se mister que haja 
recursos capazes de extirpá-lo de sua posição. Assim, o aparato psíquico atua no sentido de 
tornar alheio o corpo para que se desfaça o conflito. O corpo se transforma numa entidade 
ignorada. 



A dor que incide sobre um corpo desconhecido torna-se também desconhecida. O 
orgânico – ao transformar-se em algo distinto do próprio sujeito – não mais traduz suas 
sensações como em outrora. A dor mostra-se tão inacessível ao sujeito quanto o corpo.  
 A dor mostra-se desconhecida ao sujeito mas não ao corpo. O indivíduo pode tentar se 
furtar de seus efeitos mas ao corpo não há como fazê-lo. A dor terá seu espaço no corpo, 
mas não no psiquismo.  

A razão pelo qual há sujeitos que não parecem afetados por suas doenças orgânicas 
provavelmente reside na inacessibilidade tanto do corpo quanto da dor. A apropriação 
narcísica do corpo vai determinar o posicionamento do indivíduo frente ao adoecimento. 
Sujeitos que entendem o corpo enquanto uma ameaça tendem a rechaçá-lo. Portanto, o 
sentido narcísico atribuído ao corpo mostra-se fundamental para o relacionamento subjetivo 
com a dor. 

Finalmente, nos é lícito concluir que o corpo pode se comportar tal qual qualquer 
ente que se mostre em conflito com as exigência do ego ideal: excluído da consciência. Se 
o corpo é excetuado por conseguinte as sensações que a ele pertencem também o são. 
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