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«Entende-se por imagem do corpo humano a figuração do nosso
corpo formada em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o
corpo se apresenta para nós. Há sensações que nos são dadas.
Vemos partes da superfície do corpo. Temos impressões tácteis,
térmicas, de dor. Há sensações que vêm dos músculos e seus
invólucros, indicando sua deformação; sensações provenientes
da inervação dos músculos (sensibilidade e energia; Von Frey);
e sensações provenientes das vísceras. Além disso, existe a
experiência imediata de uma unidade do corpo. Esta unidade é
percebida, porém é mais do que uma percepção. Nós a
chamamos de esquema de nosso corpo, esquema corporal, ou,
conforme Head, que enfatiza a importância do conhecimento da
posição do corpo, de modelo postural do corpo. O esquema do
corpo é a imagem tridimensional que todos têm de si mesmos.
Podemos chamá-la de imagem corporal. Esse termo indica que
não estamos tratando de uma mera sensação ou imaginação.
Existe uma apercepção do corpo. Indica também que, embora
nos tenha chegado através dos sentidos, não se trata de uma
mera percepção. Existem figuração e representações mentais
envolvidas, mas não é uma mera representação. (…) Qual é a
relação entre anatomia, o modelo postural e o conhecimento de
nosso corpo? Pode ser que exista em nossa imagem corporal
mais do que aquilo que sabemos conscientemente sobre o
corpo. Mas o corpo não tem apenas um exterior. Tem também
um interior. O que sabemos sobre o interior de nosso corpo?
(…) Ao estudarmos a imagem corporal, devemos abordar o
problema psicológico central da relação entre as impressões de
nossos sentidos, nossos movimentos e a motilidade em geral.
Quando percebemos ou imaginamos um objeto, ou quando
construímos a percepção de um objecto, não agimos
meramente como um aparelho perceptivo. Existe sempre uma
personalidade que experimenta a percepção. A percepção é
sempre nosso próprio modo de perceber. Sentimo-nos
inclinados a responder com uma ação ou realmente o fazemos.
Somos, em outras palavras, seres emocionais, personalidades. E
personalidade é um sistema de ações e tendências para a ação.
Temos que esperar emoções fortes referentes ao nosso próprio
corpo. Nós o amamos. Somos narcisistas. A topografia do
modelo postural do corpo será a base de atitudes emocionais
para com o corpo. (…) Estudando-o, veremos
o significado da ideia de desenvolvimento em relação
às estruturas psíquicas.» (Schilder,1981,11-15)
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