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Esta poderia ser a interrogação mais promissora num mundo que faz 

do corpo um deus, tomando-o como o suposto fundamento de uma ciência 

da felicidade, como propõe Laurent numa entrevista. Trata-se de uma 

realidade que beira a ficção em nossos tempos onde o encontro com o 

universo ilimitado da técnica produz em larga escala respostas rápidas 

para conflitos psíquicos de toda ordem.  

Diante desta promessa, Adam, protagonista do conto O Corpo de 

Kureishi, vislumbra a perspectiva de livrar-se dos infortúnios da relação 

com seu corpo. O autor nos oferece como protagonista um escritor de mais 

de sessenta anos, às voltas com os impasses, nada datados, da relação com 

o corpo próprio condenado à decadência e à dissolução, uma das fontes do 

mal-estar fundamental, como anunciou Freud. O que o autor parece 

destacar, localizando num tempo em que o declínio físico exacerba os 

enfrentamentos do vivente com seu corpo habitado pela linguagem, é a 

condenação do humano aos impasses com o desejo. Em qualquer idade 

sempre podemos estar às voltas com a idéia de um paraíso perdido. Há 

uma festa para a qual não fomos convidados.  

O conto gira em torno da inexorável não-relação do homem com seu 

corpo. Adam é um escritor no final da meia idade que desenvolveu um 

"gosto pelo silêncio", entediado com suas relações e assustado frente à 

decadência física e o medo da morte. Faz, então, um transplante. Seu 

cérebro é colocado num corpo jovem, atraente e cobiçado, seu novo 

"equipamento", em princípio "alugado por seis meses". Enfim, após uma 

série de experiências que o levam a considerar seu velho corpo e seus 

padecimentos como a representação da vida que construíra, percebe-se 

reduzido a apenas um corpo condenado e exilado de sua própria 

existência.  

 Kureishi ilustra a fórmula da angústia proposta por Lacan que, em 



última instância, tocaria na experiência de ver-se reduzido ao próprio 

corpo. Como ausência absoluta da falta, o corpo comparece na cena 

enquanto objeto. As aventuras e desventuras de Adam, com seu 

“equipamento” cobiçado pelas mulheres e pelos outros transplantados que 

também o querem, representam alguém que, reduzido a um objeto de 

disputa, experimenta a urgência de ter que tentar escapar a todo instante. 

Escapar para onde? Adam é apenas um corpo.  

 Neste conto-transbordo de ficção e realidade, vemos em perspectiva 

a montagem que Lacan propõe desde o Estádio do Espelho, onde define sua 

primeira versão do jogo com o semelhante para o qual o sujeito é 

convocado. Destaca-se ainda que não há, no mundo animal, nada que se 

aproxime da dependência que o humano estabelece com seu outro 

especular. O corpo está essencialmente atrelado ao imaginário, mas não se 

sustenta apenas aí. A linguagem condiciona um enlace que distingue o 

corpo de sua composição material, extraviando-nos. É a linguagem que faz 

de nós outros de nós mesmos.   

 Habita-nos uma divisão inequívoca que permite entrever a disjunção 

que aí se opera e onde o objeto advém como resto de uma ruptura 

fundamental que cava na existência uma hiância, onde o próprio objeto 

retorna como promessa de sutura, promessa de felicidade. Quando a 

promessa se materializa, paradoxalmente, algo parece dar errado e a 

angústia se presentifica. No conto, é o corpo como puro objeto de troca 

que se apresenta, configurando-se alheio a sua consistência débil que deve 

encerrar algo do real que se extrai, permitindo a um si mesmo comparecer 

no jogo.   

 A densidade e a fluidez dos objetos que se encarnam à nossa volta, 

não sem o contato direto com a experiência sutil de uma ausência 

constituinte, parecem funcionar como a mola que põe em movimento a 

existência. Encarnado, o objeto deixa de ser, ou melhor, deixa de exercer 

sua função. É a experiência do resto que coloca o objeto a em sua função. 

Diferente de um resto puro dejeto, é resto produto, a ser fisgado sem que o 



fixemos, algo que compõe a Gestalt do quadro exatamente por furtar-se a 

ela e, por isso mesmo, fura a cena e a equilibra. Vemos ao longo das 

páginas o lugar da dimensão provisória que dá todo o valor de vida vivida.  

 Na perspectiva do corpo = imagem + objeto a (ponto não 

especularizável), sua constituição sustenta-se neste intrincado de imagem-

furo-borda, onde o objeto a surge como aquilo que se acrescenta por 

subtração. Trata-se de uma equação que, reduzida a uma geometria muito 

particular, nos apresenta o que faz furo no imaginário do corpo, corpo 

como boa forma, e que lhe dá toda sua realidade exatamente pela 

impossibilidade de imaginar o real. É um furo que transcende a anatomia, 

mas constitui-se intimamente articulado ao furo do sexo e da morte. 

 Imaginar a possibilidade de substituir um corpo velho e cansado por 

outro jovem e belo pode inscrever-se no horizonte outrora impensável, 

diante dos anseios do homem que sempre esteve às voltas com a 

expectativa de eternidade. Fontes da juventude, Frankensteins, vampiros e 

outras aberrações sempre frequentaram nosso imaginário coletivo. Adam, 

ao contrário de toda uma tradição, de modo algum está despido de 

humanidade, pelo contrário, encarna a lógica de nossa época, onde nada 

escapa ao Mercado. Hoje as aberrações não povoam apenas a imaginação.  

Habitar um corpo é também deixar-se atravessar pela experiência, 

incorporar sensações, dor, alegria, tudo que afeta, que faz vibrar a carne. 

Identificar-se com aquilo que nos molda para além de nossas feições, a 

partir de traços mudos, inertes, hieróglifos no deserto – registros de uma 

estranheza que adentra a existência e, em revulsão, adensa a débil 

consistência – é a própria experiência de estar vivo. 

As marcas contam uma história. Adam não tem palavras para colocar 

nos rastros escritos num corpo que não habita. Examina seu novo 

equipamento como se estivesse diante de uma vitrine. Olha para o mundo 

e para si através da vidraça perdendo-se na decoração. O olhar do outro vai 

lhe indicando traços singulares como uma cicatriz no cotovelo, por 

exemplo, que se revela a ele ali naquele instante e só realça para o 



protagonista a impossibilidade de fazer daquele corpo o seu. Para além das 

palavras do poeta que em sua agudeza vaticina que somos cadáveres 

adiados que procriam, cabe a nós, a cada um, inventar, a seu próprio modo, 

a solução artesanal capaz de conjugar vida e morte, 

inquietação e debilidade, caos e forma nas bordas da existência. 

“Era um estranho na Terra, um ninguém que não tinha nada nem um 

lugar em parte alguma, apenas um corpo, condenado a recomeçar, no 

pesadelo da vida eterna.” Com estas palavras Kureishi finaliza seu conto e 

deixa em nós um rastro indelével, vestígios que desenham a aventura de 

tentar dar corpo à experiência de ter um corpo. 


