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RESUMO 
 
 

O corpo e outras paisagens: fragmentos de uma clínica em construção é uma 

cartografia de um trabalho clínico na perspectiva da psicoterapia corporal. A partir 

de fragmentos extraídos de meu diário de campo, articulo conceitos e elaboro 

questões acerca das intervenções propostas, analisando os efeitos das mesmas 

não apenas junto aos pacientes mas também junto ao terapeuta em processo de 

construção.  
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ABSTRACT 
 
 
The body and other landscapes: fragments from a clinical practice in process is a 

cartography of clinical work from the perspective of body psychotherapy. Using 

fragments taken from my clinical notes, I investigate and elaborate upon questions 

regarding proposed interventions, analyzing their effects, not only with the patients 

but also with the therapist who is building a clinical practice.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

Meu primeiro contato com a psicoterapia corporal aconteceu quando ainda 

cursava a faculdade de psicologia, numa vivência oferecida por profissionais que 

queriam introduzir o conteúdo para estudantes de psicologia e demais 

interessados. Não conhecia nada a respeito, apenas ouvira falar do “tal do Reich” 

que tinha como foco a questão do corpo em sua prática clínica. Movida pela 

curiosidade me inscrevi na vivência. Foi um trabalho muito intenso que me 

despertou grande estranheza. Técnicas corporais de respiração, mobilização de 

energia, movimento e ação. Saí de lá muito intrigada. Algo ali me atraíra 

profundamente e eu ainda não sabia o que era.  

Lembro-me como se fosse hoje do primeiro atendimento que realizei, 

quando ainda era estagiária na faculdade de psicologia. Bastante insegura e 

apreensiva, na supervisão que antecedeu esse encontro ouvi de meu supervisor: 

“Respire durante o atendimento. Ouça o que ela tem a dizer. E veja o que te 

chama atenção no corpo dela e no modo como ela conta a sua história”. No 

atendimento deparei-me com uma moça muito jovem, bem tímida e logo nos 

primeiros minutos o seu olhar chamou a minha atenção. Ela tinha olhos pequenos, 

mornos, sem expressão, que me lembraram a expressão “olhar de peixe morto”. 

De posse desta primeira impressão, pedi que ela experimentasse mover os olhos, 

abrindo-os e fechando-os intensamente; que movesse o globo ocular para cima, 

para baixo, direita e esquerda, como se eu quisesse acordar seu olhar (ou reviver, 

já que se tratava de um olhar “morto”). Ela o fez, e logo em seguida desatou num 



choro forte e profundo, como se este estivesse ali, preso por muito tempo – o que 

depois foi confirmado por ela. Eu fiquei assustada com a resposta que a minha 

proposta evocara e não sabia o que fazer com aquilo. Terminamos a sessão da 

qual saí bastante confusa. Esperei pelo próximo encontro, que nunca aconteceu, a 

moça não voltou. Embora não tenha conseguido me aprofundar nas questões que 

foram despertadas pela intervenção, eu sabia que algo havia acontecido naquele 

encontro. 

Hoje consigo entender melhor o que se passou, e não pretendo adentrar 

aqui nos pormenores deste atendimento. Apenas gostaria de destacar que ali 

estava o cerne do que, anos depois, viria a ser o tema da pesquisa para esta 

dissertação: a potência disruptiva do trabalho corporal na psicoterapia, seus 

impasses e implicações. Ou seja, o poder que o trabalho clínico pela via do corpo 

representa em termos de novas posturas nunca antes experimentadas (no corpo e 

na vida), reconhecimento de gestos, percepção de si no mundo, na vida e nas 

relações. E mais do que isso, a potência de intensificar a relação com o próprio 

corpo de modo que ele possa fornecer pistas de possíveis caminhos para o 

trabalho da psicoterapia. 

Muitas são as influências que permeiam este trabalho e minha prática 

clínica. A partir da formação em clínica corporal com ênfase nos trabalhos 

desenvolvidos por Wilhelm Reich e outros corporalistas, dentre eles Stanley 

Keleman, pude acompanhar também a produção de autores que pensam o 

trabalho “psi” e seus atravessamentos nos dias de hoje. Ao entrar em contato com 

a esquizoanálise, pensamento criado por Gilles Deleuze e Félix Guattari, outros 

olhares sobre o corpo se fizeram necessários. Uma certa ideia de clínica 



problematizou-se e obrigou-me a traçar novos percursos. Encontrei autores que 

articulam conceitos e práticas reichianas com esse novo modo de pensar que me 

foi apresentado. Autores que procuram atualizar as contribuições no campo 

corporalista, reconhecendo limites e méritos de sua produção e criando conexões 

fecundas para o campo da clínica.  

Para esta pesquisa, escolhi pensar os efeitos do trabalho clínico com 

ênfase na psicoterapia corporal. A pesquisa - O corpo e outras paisagens: 

fragmentos de uma clínica em construção é um exercício de fazer conversar 

conceitos e práticas acerca do corpo e do trabalho clínico no âmbito da 

psicoterapia. Selecionei fragmentos de anotações feitas em meu diário de campo 

em que registro minhas experiências como psicoterapeuta iniciadas em 2007. Este 

foi construído ao longo do meu percurso, e contém reflexões sobre os 

atendimentos. Os fragmentos foram selecionados a partir de situações em que, 

após ou durante um trabalho corporal, pude observar algum tipo de efeito (uma 

sensação descrita, um pensamento novo que se faz presente, um desvio no 

caminho percorrido, algum tipo de deslocamento, um algo que ainda não consigo 

nomear). Estes recortes me ajudam a pensar o trabalho clínico a partir dos efeitos 

que decorrem de tais experiências. O trabalho está dividido em três capítulos.  

No primeiro capítulo eu apresento dois fragmentos extraídos de meu diário 

de campo para discutir os efeitos das intervenções corporais no processo 

terapêutico. Os efeitos aqui serão analisados não como um lugar a se chegar, mas 

como parte do processo. A cada fragmento eu procuro articular o trabalho 

realizado a conceitos estudados ao longo do mestrado.  



O segundo capítulo é composto de reflexões que atravessam minha prática 

clínica, numa tentativa de contextualizar a produção de modos de vida em torno 

da figura da apatia na sociedade contemporânea. Aqui eu tento apontar os efeitos 

no processo de construção do pensamento clínico do terapeuta também em 

construção.  

No terceiro capítulo eu apresento dois fragmentos de sessão sobre os quais 

eu desenvolvo uma discussão em torno da fundamentação das intervenções 

corporais realizadas e seus respectivos pressupostos. Também discuto 

brevemente alguns desafios que se colocam ao trabalho nesta perspectiva.  

Importante ressaltar que este trabalho não é um estudo de caso, mas uma 

tentativa de realizar uma pesquisa cartográfica. Ou seja, partindo de reflexões que 

surgem com os atendimentos, tento, ao invés de encontrar respostas, disparar 

novas perguntas. Optei pelos fragmentos ao invés de propor um estudo de caso 

pois não se trata de avaliar os resultados dos atendimentos em si. Os fragmentos 

servem de ponto de partida para que eu possa empreender reflexões e 

questionamentos. Um exercício disparado pelo entrecruzamento da clínica com a 

pesquisa, articulando conceitos que eu considero como importantes ferramentas 

para a construção do pensamento clínico.  Não será revelada verdade sobre o 

caso ou sobre o sujeito em questão, pois“... ‘entender’, para o cartógrafo, não tem 

nada a ver com explicar e muito menos com revelar.”1 E ainda, “escrever nada tem 

a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam 

questões ainda por vir.”2 

                                                 
1 Rolnik, 2006, p. 66 
2 Deleuze e Guattari, 1995, p.12 



CAPÍTULO 1 - Fragmentos de uma clínica em construçã o 

 

Neste capítulo apresento dois fragmentos retirados de meu diário de 

campo. Situações em que observo emergir, a partir de uma intervenção clínica, 

efeitos a serem cartografados. Passagens que servem de disparadores para 

questões que foram surgindo a partir dos atendimentos e que irão nortear o 

percurso da escrita e das reflexões apresentadas.  

 

A pele, a membrana e o espaço do corpo 3 

 

Ela dizia que não sabia o que era ser gente. Conta que sentiu que era gente 

quando a toquei, num trabalho sutil de sensibilização corporal. Ela deitada, de 

barriga para cima. Eu sentada, ao seu lado, apenas observava. Seu corpo 

compacto, parecia ainda menor quando estava deitada. Com minhas mãos fui 

delimitando o contorno de seu corpo, de modo que ia tocando em alguma parte 

que sentia que estava imóvel ou bastante contraída. Peito, barriga, costas e 

pernas, tudo parecia uma novidade para ela. Parecia que meu toque despertava o 

que parecia sem vida. Depois ela contou o que se passou: disse que a cada toque 

meu, sentia como se uma “fina camada fosse descolando de sua pele.”4 

 

Uma membrana que se descola-desloca da pele. Uma membrana que ao 

se descolar libera algo e faz fugir uma certeza: ela não era gente. Algo passou por 

                                                 
3 Gil,J. O corpo paradoxal. In. Movimento Total: o corpo e a dança. São Paulo: Iluminuras, 2004.  
4 Fragmento extraído do meu diário de campo.  



ali e embaralhou o que sabia sobre si mesma. Tenho dúvidas se foram meus 

ouvidos que a escutavam. Talvez tivesse sido meu peito, que ao se deparar com o 

peito dela, quase não conseguia se mover. Ou talvez minha respiração, que ao se 

encontrar com a respiração dela, se tornava ainda mais curta e mais difícil. Eram 

meus ombros que “ouviam” e, ao sentir a presença dos seus, curvados, ficavam 

ainda mais encolhidos. À medida que eu ia entrando em contato com as 

sensações que aquele encontro me despertava, fui desenhando a intervenção e 

segui tocando de maneira suave, porém firme, os pontos que me chamavam a 

atenção, que me pareciam imóveis, congelados, como se nem ela mesma 

soubesse que existiam. A princípio ela se encolhia ainda mais. Depois seu corpo 

foi cedendo e ela chorou. Não sabia o que era ser gente! 

Esta passagem ocorreu no primeiro encontro de um trabalho clínico. Eu não 

sabia muito a respeito daquela pessoa que acabara de chegar, apenas algumas 

poucas informações que me foram passadas pelo colega que a indicou. 

Conversamos um pouco, nos apresentamos. Ela estava cansada e um tanto 

desconfiada. Expliquei resumidamente como funcionava o trabalho. Disse que se 

tratava de uma abordagem terapêutica que coloca em análise o discurso verbal na 

relação com posturas corporais, gestos, tom de voz, respiração, etc. Disse que a 

partir das questões que ela trouxesse para as sessões eu poderia propor 

experimentações ou vivências que colocariam para funcionar o corpo em 

ressonância com sua fala, com suas queixas e sua história de vida. Uma tentativa 

de encontrar pistas para o percurso que começava a se delinear na psicoterapia.  

Depois de ouvir o relato de suas impressões sobre o trabalho que havíamos 

feito, uma pergunta me acompanhou durante muito tempo: o que teria acontecido 



neste encontro? O que aquela intervenção teria colocado em funcionamento?  

O encontro em questão produziu um efeito inesperado: a fina camada que 

se descola da pele e expõe um substrato sensível, que provoca inquietações e 

desfaz um território. Algo que sabia sobre si mesma foi re-significado. A criação de  

um outro efêmero, que não era eu, nem ela, mas algo que se passou entre nós. 

José Gil5 utiliza o exemplo da dança para pensar o (e para além do) corpo do 

bailarino e o que se produz a partir de seus movimentos. Ao dançar, constrói-se 

novos territórios, ou como ele denomina: o espaço do corpo6. O espaço do corpo, 

Gil nos diz, “é a primeira prótese natural do corpo: dá-se a si próprio 

prolongamentos no espaço, de tal modo que se forma um novo corpo”.7 Ou ainda: 

“resulta de uma espécie de secreção ou reversão do espaço interior do corpo em 

direção ao exterior. Reversão que transforma o espaço objetivo proporcionando-

lhe uma textura própria do espaço interno.”8 Embora o autor apresente a dança 

como objeto de análise, ele afirma que o espaço do corpo “nasce em qualquer 

momento em que há investimento afetivo no corpo.”9 No âmbito do fragmento 

apresentado, podemos pensar no espaço do corpo como o efeito da intervenção, 

esse algo inesperado que emergiu? Ao descolar-se da pele essa fina camada 

prolonga a experiência sensível para além do corpo e para além de seus 

contornos e cria um espaço outro, por onde os afetos podem fazer novas 

conexões: ela sentiu que era gente.  

Com esta intervenção um corpo (e uma existência) adormecido(a) foi 

                                                 
5 Gil, J. O corpo paradoxal. In. Movimento Total: o corpo e a dança. São Paulo: Iluminuras, 2004. 
6 Gil, Ibid, p. 47 
7 Gil, Ibid, p. 48 
8 Gil, Ibid, p. 49 
9 Gil, Ibid, p. 54 



convocado ao encontro. Com o toque pude mostrar, para além das palavras, que 

eu estava ali para ela, que ao tocá-la, eu a via. Ao olhar para ela, sentada, falando 

baixo, ombros curvados, eu enxerguei sua postura, seus gestos, o tom de sua 

pele, escutei a cadência da sua voz. Encontrei um corpo endurecido, muito rígido 

e fiquei curiosa para sentir também as texturas, temperaturas, o movimento (ou 

ausência de). Tudo que me ajudasse a acolher com mais presença o que ela 

trazia para a sessão. Tudo que me ajudasse a acolhê-la em sua multiplicidade e 

em suas necessidades para aquele trabalho que começara.  Sobre o trabalho do 

toque na psicoterapia corporal Boggio nos diz:  

 

“Tocar, mais do que uma modalidade de sensação, significa 

“emocionar”, colocar em movimento. Tocamos com nossos olhos, 

tocamos com nossa voz e tocamos com nossas mãos e nossos 

corpos. O toque é um elemento muito potente que remete a uma 

das primeiras memórias somáticas do ser humano (...). Desta forma, 

ao tocar o corpo de uma pessoa, tocamos também sua história de 

vida”10. 

 

O toque11 como recurso na clínica exige atenção por parte do terapeuta, 

pois pode disparar efeitos muito diferentes em cada pessoa. É preciso observar os 

sinais que o paciente emite e ter sensibilidade e experiência suficiente para 

                                                 
10 Boggio, 2008, p. 64. “Tocar, más que una modalidad física de sensación, signifca emocionar, 
poner em movimiento. Tocamos con nuestra mirada, tocamos con nuestra voz y tocamos con 
nuestras manos y nuestro cuerpo. El toque es un elemento muy potente que remite a una de las 
primeras memorias somaticas del ser humano (...) De esta forma, al tocar el cuerpo de una 
persona estamos tocando su historia de vida.”  
11 Para saber mais ver: Boggio, L.G. El toque bioenergético y el massaje psicoterapeutico en el 
setting Reichiano. In El cuerpo en la psicoterapia. Montevideo: Psicolibros, 2008, p. 57 



perceber se a intervenção compõe com aquele encontro, se faz sentido naquele 

contexto, se está contribuindo para o processo terapêutico ou se o terapeuta está 

confortável ou não naquela situação. Em suma, se está potencializando ou 

inviabilizando a experiência clínica. 12  Neste caso o toque funcionou como um 

facilitador do vínculo e teve grande importância no trabalho que se seguiu. 

Constituiu um efeito potencializador no encontro e produziu agenciamentos que 

ampliaram o seu entendimento acerca de si e do mundo, como pude constatar ao 

longo de seu processo terapêutico.  

 

O sangue, o pulso e o deslocamento  

 

Sugiro que, deitado de barriga para cima ele experimentasse escutar seu coração 

com o estetoscópio. Ele aceita e o posiciona no peito.  Deixei que ficasse ali por 

algum tempo, explorando os sons que tivesse curiosidade em escutar. Em 

silêncio, balança a cabeça de um lado para o outro, várias vezes. Pede para 

interromper depois de um tempo e diz que sentiu muita aflição em ouvir o seu 

coração batendo: "a gente esquece que tem coração, que está vivo aqui dentro.” 

“me percebi um organismo vivo”.  Disse que sentiu uma coisa estranha, um “gosto 

de sangue na boca”.13 

 

O estetoscópio canaliza a atenção para os sons internos do corpo, bloqueia 

as interferências externas do mundo e pode remeter a um momento primitivo do 

                                                 
12 Boggio, 2008, p. 61 
13 Fragmento extraído do meu diário de campo. 



desenvolvimento humano14. No entanto, não quero aqui me ater a interpretações 

nem codificar esta experiência, pois o exercício nesta dissertação é outro. Não se 

trata de procurar um sentido para a experiência, mas sim de fazer conectar 

conceitos, reflexões, colocar o pensamento em movimento. Tracemos um 

percurso rizomático, que não encontra início, meio e fim, apenas processo, fluxo e 

pensamento em curso. Ao que então, esta experiência me conecta?  

A intervenção se desdobra em pura sensação. Um corpo delira sua 

condição morto-vivo. Um assombro e um espanto ao se deparar com o sangue 

que corre nas veias e com o próprio pulso. O que isso conta da vida ou da morte? 

O delírio aqui opera a criação de possíveis e a criação de zonas de liberação para 

escapar de uma existência que, de tão insuportável, precisa ser reiventada. 

Aponta para o movimento esquizo no sentido das migrações e deslocamentos. 

Seria o “gosto de sangue na boca”, a potência desejante que se insinua, aquela 

que impulsiona o movimento, que impulsiona a criação (de formas de vida, de 

saídas para os impasses, de territórios de existência)?  

Um dos trabalhos que serviu de inspiração para esta dissertação foi a 

pesquisa realizada por Suely Rolnik sobre o trabalho de Lygia Clark. Rolnik 

percorre nuances da obra de Clark e aponta para o híbrido entre a arte e a clínica, 

mais especificamente no trabalho da artista entitulado Estruturação do Self15 . 

Neste trabalho, Clark propunha intervir nos corpos de seus clientes a partir dos 

                                                 
14 Na psicoterapia corporal utilizamos um tipo de toque que coloca o indivíduo em contato com 
sensações e sentimentos muito primitivos de sua história, e que remete a experiências 
intrauterinas. As mãos do terapeuta são colocadas sobre os ouvidos, em forma de concha, na 
tentativa de recriar um ambiente de maternagem, de cuidado e de acolhimento. Boggio, 2008, p. 
66  
15 Rolnik, 2005a.  



chamados Objetos Relacionais16. A experiência sensorial provocada pelo encontro 

do corpo com o objeto produz efeitos e mobiliza afetos como descritos por Clark, 

destacados por Rolnik:  

 

“Ao colocar as almofadas pesadas em sua cabeça disse que se 

sentia meio enterrado na areia. (....) Era bom. Depois massageei 

seu ventre e ele teve a sensação de que eu escavava aquela região 

como quem escava areia. (...) Os sacos de areia em seu corpo 

integravam-se a ele; perdera os limites”.17   

 

Ao debruçar-se sobre a “doença do poético”18, a artista afirma que seu 

trabalho faz “aflorar a memória do corpo”19, e reconhece que a história de vida do 

sujeito inscreve em seu corpo marcas que poderão ser revividas em suas 

experimentações. Com o fragmento do sangue podemos perceber que o encontro 

lançou a experiência para um lugar desconhecido. Ao entrar em contato com os 

fluxos internos do corpo, com o pulso, com o sangue correndo nas veias ele pôde 

lembrar-se de que estava vivo. O fato em si não trouxe uma resposta para suas 

queixas, mas abriu um campo reflexivo importante para que ele pudesse 

confrontar o que estava em jogo em sua vida que o fazia sentir-se “morto”. Com 

isso nos colocamos a pensar no trabalho clínico e sua intervenção junto a modos 

de vida que se encontram desvitalizados e enfraquecidos. Novamente recorremos 

                                                 
16 Objetos Relacionais é o nome dado por Clark aos dispositivos que criou para intervir no corpo de 
seus clientes, como ela gostava de chamar os que se submetiam ao seu campo de 
experimentação. Para saber mais, ver: Rolnik, S. Breve descrição dos Objetos Relacionais.  
17 Rolnik, 2005a, p. 1.  
18 Rolnik, 2005a, p.11. 
19 Rolnik, 2005a, p. 13.  



ao trabalho de Clark, que segundo Rolnik buscava evocar os processos de criação 

anestesiados ou bloqueados. Ela diz:  

 

“A criação é este impulso que responde à necessidade de inventar 

uma forma de expressão para aquilo que o corpo escuta da 

realidade enquanto campo de forças. (...) As formas assim criadas – 

sejam elas verbais, gestuais, plásticas, musicais ou outras quaisquer 

– são pois secreções deste corpo. (...) secreções de suas 

micropercepções. Elas interferem no entorno, na medida em que 

fazem surgir “possíveis” até então insuspeitáveis. É nestas 

circunstâncias que elas se fazem “acontecimentos”, mudança de 

paisagem, criação cultural. Para Lygia Clark, a “verdadeira saúde” 

corresponderia à vitalidade deste processo.” 20 

 

O que busco em meu trabalho clínico é operar no combate contra o 

enrijecimento da potência de criação, contra o que bloqueia o “fluxo vital” e o que 

nos torna estéril na relação com o mundo. Um combate contra o que nos 

desconecta das forças vitais, que busca dar passagem aos movimentos de 

invenção de outras formas de vida possíveis, mais vitalizadas e potentes. Nesse 

movimento de inventar o mundo e a si reside a riqueza das intervenções corporais 

que pretendemos afirmar nesta dissertação. Pois é exatamente através deste 

movimento que podemos perceber a relação direta entre criação e saúde: “uma 

                                                 
20 Rolnik, 2005a, p.5-6 



espécie de saúde poética que nada tem a ver com uma saúde psíquica estável e 

bem adaptada”.21    

 

Sobre resultados e efeitos 

 

Recordo-me de uma orientação em grupo em que foi levantada uma 

questão bastante objetiva, para a qual não tive resposta no momento. O que esse 

trabalho trouxe concretamente de melhoras para a vida dessa pessoa? O que 

mudou? Sua pergunta – que ficou sem resposta no momento – me forçou a 

pensar sobre efeitos e resultados do trabalho da psicoterapia. Como é possível 

mapear os efeitos que decorrem da experiência clínica?  

Félix Guattari (2004) apresenta um exemplo que pode nos ajudar a 

compreender a ideia de efeito que está em questão nesta pesquisa. Descrevendo 

o trabalho desenvolvido com R.A.22, que, ao se deparar com a própria voz no 

gravador, em tom monocórdico, se inquieta: entende que havia “chegado ao fundo 

do abismo para falar daquela maneira.” 23  Duas questões aqui chamam minha 

atenção. A primeira é o fato de que a intervenção colocou R.A. em posição de 

reconhecer algo que antes não era possível. Nunca havia se escutado daquela 

maneira, o que produz nele um outro modo de perceber-se no mundo. A segunda 

questão passa pela escolha da intervenção. Entendo que ela não tenha se dado 

pela aplicação de uma técnica específica, com um objetivo predeterminado. 
                                                 
21 Rolnik, 2005a, p.6 
22 Relato apresentado por Guattari (2004) acerca de um trabalho desenvolvido com um paciente na 
clínica de La Borde. Nos atendimentos ele propõe algumas intervenções e descreve seus efeitos, 
não apenas na sua relaçao com o paciente mas também na sua relação com o hospital e as 
atividades desenvolvidas neste espaço.  
23 Guattari, 2004. p.37.  



Apenas surge uma vontade de experimentação do terapeuta de empregar o 

gravador como um dispositivo a favor daquele encontro. Nesse caso funcionou 

dessa forma mas, poderia não ter surtido efeito algum, e neste caso é possível 

que ele tivesse tentado alguma outra estratégia. Da mesma forma, ele segue com 

outras intervenções, como a escuta do material gravado, a cópia do livro, e 

finalmente a escrita como recurso clínico.  

Falamos de efeitos e não de resultados, pois da intervenção decorrem 

processos e não produtos. “Quando alguma coisa acontece isto prova que alguma 

coisa acontece”24, repetindo a tautologia empregada por Guattari. Os efeitos então, 

seriam os processos de singularização que se engendram no fazer clínico. 

Abertura para a criação de mundos, com novas referências e conexões. Entendo 

como processo de singularização um processo constante de construção de si. 

Uma construção que não se norteia por modelos, mas que constrói sentidos no 

seio da própria experimentação. No contexto dos fragmentos que apresento neste 

capítulo, operou-se a abertura de um campo sensível que se desdobrou em 

conexões consigo, com a própria história e com o mundo ao redor. Questiona-se 

as situações de vida que produzem os sentimentos relatados, coloca-se em xeque 

um certo modo de vida. Segundo Guattari (2005), os processos de singularização 

são automodeladores e estão ligados à capacidade de viver os processos, de ler 

sua própria situação e o que se passa no entorno. “Essa capacidade é que vai 

lhes dar um mínimo de possibilidade de criação e permitir preservar exatamente 

esse caráter de autonomia tão importante.”25 E ainda:  

                                                 
24 Guattari, 1987, p.139 
25 Guattari, 2005, p. 55 



 

“O traço comum entre os diferentes processos de singularização é 

um devir diferencial que recusa a subjetivação capitalística26. Isso se 

sente por um calor nas relações, por determinada maneira de 

desejar, por uma afirmação positiva da criatividade, por uma 

vontade de amar, por uma vontade de simplesmente viver ou 

sobreviver, pela multiplicidade dessas vontades. É preciso abrir 

espaço para que isso aconteça.”27  

 

Retomemos o corpo paradoxal de Gil. “Um corpo [que] abre-se e fecha-se 

sem cessar ao espaço e aos outros corpos” 28  Ao voltar a atenção para a 

experiência clínica descrita neste trabalho, que conexões podemos fazer com a 

ideia de abertura proposta pelo autor? Ou como ele mesmo pergunta: “Por que se 

quer abrir o corpo e projetá-lo para fora?” 29  Nos fragmentos apresentados, a 

sensação desdobra- se em experiência. A “fina camada” que se descola da pele 

não carrega em si um sentido oculto, mas amplia um ponto de vista e produz 

conexões: ela sentiu que era gente. O “gosto de sangue na boca” não tem nada a 

revelar, mas reativa o corpo para um sentimento “esquecido”. Estas experiências 

colocam em xeque um certo modo de funcionamento e comportamentos, de modo 

que outras configurações de vida se tornam urgentes e necessárias. No decorrer 

do processo terapêutico fomos desdobrando as questões que acompanharam 

essas reflexões. Os efeitos decorrentes da intervenção fazem conectar outras 

                                                 
26 Capitalístico é um termo criado pelo próprio Guattari (2005) para referir-se aos modos de vida 
produzidos a partir do Capitalismo Mundial Integrado.  
27 Guattari, 2005, p. 56 
28 Gil, 2004, p. 57 
29 Gil, 2004, p. 57 



falas, percepções de si e da própria história. Criam, como afirma Gil sobre o 

espaço do corpo: “novas conexões entre materiais heterogêneos, novos nexos, 

outras vias de passagem de energia, ligar, pôr em contato, simbiotizar, fazer 

passar, criar máquinas, mecanismos, articulações – tal é o que significa agenciar, 

exigindo sem cessar novos agenciamentos.”30  

No trabalho clínico, o teor das intervenções pôde ser retomado ou atualizado 

nos encontros que se seguiram e no decorrer do processo. Não convém aqui 

relatar para não ferir o sigilo da relação terapêutica. A proposta é utilizar os 

atendimentos como disparadores de efeitos também sobre o meu fazer clínico.  

Entendo esse percurso como um movimento de construção do conhecimento a 

partir da experiência empírica. Não se trata de encontrar equivalentes conceituais 

para “explicar” o que se passou, mas sim de acompanhar um certo trajeto a partir 

do modo como articulo questões e problematizo conceitos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Gil, 2004, p. 57 



CAPÍTULO 2 – O exímio ignora-dor à deriva    

“vida que sei é briga de força fazendo forma e desfazendo força 

fazendo forma e desfazendo forma e desfazendo e fazendo forma 

e fazendo forma desfazendo força fazendo força e desfazendo forma 

e fazendo e desfazendo forma e força e força e força e” 

Viviane Mosé31 

 

Ele sente que as coisas passam por ele de maneira muito “blasé”, como se não 

fosse afetado por nada. Relata uma sensação de estar à deriva, como se vivesse 

num limbo. “Não saio do lugar: a vida roda, roda, roda: deixo as coisas 

passarem”32.  

 

Algo nessa vida encontra-se paralisado segundo este breve relato. “Vida 

vazia”, ele diz. Falta força para mudar, para ir adiante. Uma existência à deriva, 

esvaziada de projetos, de quereres, uma configuração que lhe causa angústia e 

sofrimento.  

*** 

Apatia 33: Sf. 1. Estado de insensibilidade, de quem não é suscetível a nenhuma 

emoção; INDIFERENÇA. 

2. Indolência; falta absoluta de energia.  

3. Fil. Estado em que a alma se torna insensível às paixões e à dor.  

 

                                                 
31 Mosé, 2000.  
32 Fragmento extraído do meu diário de campo.  
33 Dicionário online Aulete.  



Não trago o termo apatia para caracterizar uma patologia ou traçar um 

modelo de intervenção. Com ajuda de interlocutores, autores e clínicos que estão 

intervindo ou pensando no corpo hoje, quero destacar alguns dos desafios e 

impasses que vivencio no cotidiano do meu trabalho. O fragmento apresentado 

me coloca a pensar em como problematizar a figura da apatia e a sensação de 

estar à deriva que ele descreve e que lhe causa sofrimento? Como pensar o 

sofrimento neste contexto?  

Para problematizar a figura da apatia começo refletindo sobre como ela se 

produz nas experiências cotidianas. Ou seja, como se produz a apatia dentro de 

uma certa construção de modos de viver as relações afetivas, as relações de 

trabalho, como experimentamos jeitos de morar, de habitar os espaços urbanos, 

os deslocamentos diários, “tudo se fazendo e desfazendo, se misturando”34, como 

aponta Regina Favre sobre os modos de produção capitalísticos. Vivemos uma 

realidade em que somos bombardeados por uma quantidade exorbitante de 

informações. Acompanhamos o que acontece no mundo em tempo real, 

recebemos uma grande oferta de produtos a consumir e somos impelidos a seguir 

modelos de comportamento. Estes modelos tentam definir padrões de felicidade, 

beleza, saúde, boa forma, sucesso profissional, dentre outros.  Com isso somos 

tomados por um sentimento de não saber muito bem como corresponder a esses 

padrões ou como processar tantas informações ao mesmo tempo. Essa discussão 

remete a uma análise de Denise Sant´Anna (2001) em que ela descreve a 

transformação da noção de velocidade e sua relação com os corpos entre os 

séculos XIX e XX. A autora discute as transformações no mundo como efeito da 

                                                 
34 Favre, 2004, p. 76 



“invenção de deslocamentos cada vez mais rápidos”. 35 Do trem ao avião, 

passamos a chegar mais rápido ao destino. Contudo, apesar de experimentarmos 

um tipo de deslocamento extremamente veloz, como é o caso da viagem de avião, 

é como se não acompanhássemos o que se passa entre a origem e o destino. De 

um ponto a outro nos encontramos “imóveis” e sem relação com o que se passa 

no percurso. A autora afirma, a partir de sua leitura de Barthes e o paradoxo da 

velocidade: “em viagens assim, voar deixa de ser uma aventura e a vertigem do 

voo se transforma em mera mudança de desenho, captada, impassivelmente, por 

um visor”36.  

Esta análise de Sant´Anna me leva a pensar nas situações em que fixamos 

a ideia do lugar a se chegar e perdemos o que se passa no caminho. Me recordo 

de uma cena que vivi ao levar minha filha de um ano e meio para brincar na 

pracinha do bairro. Nos aprontamos para sair no horário de sempre e fizemos o 

trajeto a pé. Eu tinha pressa de chegar pois sabia que naquele horário o sol ainda 

não estaria tão quente e algumas de suas amiguinhas ainda estariam por lá. Ela 

caminhava devagar, no seu ritmo e cada coisa que via era novidade para ela: os 

muros, os portões dos edifícios, a calçada, as folhas e os troncos das árvores. Ela 

andava, voltava e percorria o mesmo trajeto novamente, tocando tudo que 

chamava sua atenção. Eu andava ao seu lado, apressando-a e dizia: “Vamos, filha, 

já estamos quase chegando na pracinha, lá você vai poder brincar à vontade”. De 

repente dei-me conta de que para ela, o caminho já era a experiência, ela não 

precisava esperar chegar na pracinha para brincar, para se divertir. Eu tentava 

                                                 
35 Sant´Anna, 2001, p.14 
36 Sant´Anna, 2001, p.16 



acelerar o passo para chegar rápido ao destino e com isso quase impus um ritmo 

que não era o dela, e quase a impedi de viver a experiência que fazia mais sentido 

para ela. Em detrimento do lugar a se chegar eu quase deixei de lado o percurso.  

Mas como essa discussão se conecta à questão do sofrimento sinalizada 

no início do capítulo? Sofre-se por não conseguir abandonar uma forma obsoleta, 

um comportamento que já não serve mais. As pessoas chegam ao consultório 

queixando-se de um sentimento de paralizia diante da vida com dificuldade de 

encontrar uma saída por si mesma. Relatam muita dificuldade de mudar um 

padrão de funcionamento, e por isso procuram uma escuta profissional para suas 

queixas, na expectativa de que possam receber alguma orientação, uma resposta, 

muitas vezes até uma receita rápida que as tirem desse lugar de sofrimento. 

Escuto falas como “não sei o que quero”, “não sei quem sou eu”, “não consigo 

mudar”, “estou com medo”, “está muito difícil”. Sinais de que uma certa forma de 

vida está insuportável e pede mundanças.  

 
Stanley Keleman, um dos psicoterapeutas corporais que utilizo como 

referência para essa pesquisa, apresenta uma ideia muito rica acerca do 

sofrimento psíquico. Segundo o autor, sofremos por que não conseguimos aceitar 

ou vivenciar as transformações somáticas e emocionais a que estamos sujeitos ao 

longo da vida. A essas transformações ele chama de processo formativo. O 

processo formativo, de acordo com o autor é a expressão do movimento natural 

da vida, que tem como característica a constante mudança de formas. 



(Keleman,1994). A forma para Keleman é a experiência solidificada no corpo37, ela 

é o proprio corpo que se molda a partir de como foi afetado pelas experiências de 

vida. Sobre isso Keleman afirma:  

 

“A história de nossas satisfações e insatisfações emocionais deixa 

sua marca. Se, por exemplo, vivemos uma vida competitiva, as 

cicatrizes da competição, como ombros levantados e uma 

respiração de luta na parte superior do peito, podem ainda estar 

presentes.”38  

 

Para este autor vivemos muitas formas e muitos corpos ao longo de uma vida, 

“como uma planta que continua florescendo a cada estação do ano, uma planta 

com diferentes corpos.”39 Com as transformações somáticas e emocionais, o uso 

que se faz do corpo também se transforma. Keleman diz: “os vínculos mudam, 

nosso modo de amar muda, as satisfações e os desejos mudam, metas e imagens 

mudam.(...) Todas essas mudanças requerem aprendizagem de novos 

comportamentos e reorganizações de ações e respostas.”40 O problema ocorre 

quando não se consegue manejar essas mudanças nos corpos e na vida, e fica-se 

apriosionado a uma única maneira de funcionar e de responder aos desafios. 

Sofremos porque o processo formativo encontra-se interrompido ou perturbado. 

                                                 
37 Falaremos um pouco mais a respeito do corpo como experiência solidificada no capítulo 3 desta 
dissertação.  
38 Keleman,1994, p.22. 
39 Keleman, 1994, p. 22 
40 Keleman, 1994, p.17 



Sofremos porque somos inundados pelo sentimento de perda de território que 

acompanha as transições de uma forma para outra, de um corpo ao outro41. Assim: 

 

“Devido à pouca compreensão que temos de nosso processo 

biológico, frequentemente nos experenciamos como vítimas do 

impulso vital contínuo do nosso corpo para reformular-se. Como não 

fomos ensinados a como viver e participar dos picos emocionais, 

dos desejos mutantes encaramos com horror as transições de nossa 

vida. Perdemos as oportunidades que nos são proporcionadas pela 

nossa habilidade de mudar e formar.”42  

 

  Favre introduz mais um elemento à equação de Keleman. Ela vai confrontar 

a produção de formas prontas, rápidas como respostas aos impasses diante do 

modo como se organizam modos de viver nesta mesma sociedade. Favre (2010) 

chama estas formas de “fast forms”, em alusão ao termo “fast food”. As fast forms 

são formas prontas, “enganadoras” de que nos apropriamos na tentativa de não 

sermos aniquilados pelo sentimento de desagregação súbita e contínua de modos 

de ser e de existir. A apatia aqui desenhada configura-se quando não se consegue 

dar conta das afetações produzidas nos encontros, quer pela dificuldade de 

absorver as informações que circulam numa velocidade excessiva, quer pela 

“incapacidade” de reproduzir os modelos impostos pelos modos de viver 

hegemônicos ou ainda pelo sentimento de perda do território gerado pela 

dificuldade em vivenciar o processo formativo. Assim, entrego-me, desisto e sinto-

                                                 
41 Keleman, 1994.   
42 Keleman, 1994, p. 23 
 



me sem saída. É a imagem de uma existência sem contorno, sem pulso e sem 

forma. Em suma, uma existência à deriva.  

As demandas de que falamos aqui não estão descoladas do contexto 

contemporâneo, que “reduz as formas-de-vida à vida nua” 43, segundo análise de 

Pelbart. Diante disso, nos vemos frente ao desafio proposto pelo autor: “Como 

extrair da vida nua formas-de-vida quando a própria vida se desfez, e como fazê-lo 

sem reinvocar formas prontas, que são o instrumento de redução à vida nua?”44 

Acredito que o sofrimento esteja vinculado à dificuldade em vivenciar as 

transformações da vida como processos que, como tal, necessitam de um tempo 

próprio para acontecer. Sob a pena de não acompanhar as transformações que 

ocorrem numa velocidade galopante, seguimos eliminando etapas e privilegiando 

o lugar a se chegar em detrimento do caminho. Seguimos anestesiando a 

experiência e ignorando a dor para não lidar com o sentimento de perda de 

território que é inerente ao processo formativo e à vida, que se desfaz e refaz a 

cada momento. Um exemplo disso é o modo como experimentamos o nascimento 

na época contemporânea. Somos levados a acreditar que é necessário anestesiar 

o corpo, que a dor do parto é uma dor de morte. Cada vez mais os partos vão 

sendo substituídos por intervenções cirúrgicas. O trabalho de parto é suprimido 

sob o argumento de que uma vez cercados do aparato médico-tecnológico não é  

preciso mais “sofrer” ao dar à luz. Com isso vemos aumentar o número de 

cirurgias cesarianas45 no Brasil. O que quero com esse exemplo é mostrar que 

                                                 
43 Pelbart, 2003, p. 51.  
44 Pelbart, 2003, p.51 
45 De acordo com o site do Ministério da Saúde, em 2010 o Brasil já registrava um índice de 
cesáreas em torno de 52%, contrariando os 15% recomendados pela Organização Mundial de 



cada vez mais escolhemos não viver os processos inerentes à vida, queremos 

saltar direto para o resultado, e que ele seja rápido e sem grandes esforços. 

Optamos mais uma vez por experimentar uma espécie de viagem sem paisagem.  

Ainda tentando problematizar o fragmento apresentado no início do capítulo, 

pergunto-me: estaria a apatia ou mesmo o estado de deriva configurando uma 

recusa a esse modo de viver que produz esse sentimento de vazio, de indiferença? 

Em O corpo do informe, Pelbart (2003) reflete sobre a recusa dos personagens de 

Melville e Kafka, uma espécie de resistência passiva às formas hegemônicas, a 

um certo modo de viver. No fragmento encontramos um estado de suspensão que 

se conecta a uma atitude blasé frente à vida. Em que medida podemos nos 

engajar à provocação de Pelbart sobre os personagens apresentados em seu 

texto, quando afirma que “nessa renúncia ao mundo pressentimos o signo de uma 

resistência”46? Podemos pensar que nessa recusa, na fragilidade dos corpos ou 

mesmo que na figura da apatia reside a potência de modos de viver mais 

vitalizados?  

Esta é uma das questões que se abrem com esta pesquisa para qual não 

encontro uma resposta no momento. No entanto, posso pensar em como o 

trabalho clínico corporal pode funcionar em direção a uma abertura para invenção 

de existências vitalizadas, que afirmem a vida enquanto processo de construção 

constante. Nesse sentido alio-me a Keleman e sua proposta de trabalho, segundo 

a qual é preciso compreender de que maneira essa forma-apatia, esse corpo-

                                                                                                                                                     
Saúde. No setor privado esse indice chega a 82%. Vale ressaltar que inúmeros são os fatores que 
contribuem para esse quadro, dentre eles o fato econômico. Um medico que atende partos pelos 
planos de saúde recebe o mesmo valor se assistir um parto normal que pode durar muitas horas e 
uma cesariana que dura no máximo 1 hora.   
46 Pelbart, 2003, p. 43 



apático se organizam. Compreender a maneira como organizamos um 

comportamento em nossos corpos envolve experimentar um estado de lentificação 

do movimento.   

Pensemos, por exemplo, no que acontece no corpo em uma situação de 

susto. Eu prendo a respiração, minha barriga e a musculatura pélvica se contráem, 

os ombros se levantam e o pescoço enrijece. Se pudéssemos voltar ao início da 

reação e operarmos a experiência em câmera lenta, seríamos capazes de 

compreender, quadro a quadro, como essa postura se construíu em meu corpo. 

Para isso, cria-se um espaço em que seja possível desacelerar movimento e 

pensamento.  

Se por um lado operamos em um contexto em que a velocidade das 

transformações produz urgências inadiáveis, por outro lado trabalhar clinicamente 

pela via do corpo implica desacelerar e pausar para olhar a vida sob outro ritmo. 

Sant´Anna procura problematizar esse movimento de lentificação em um tempo 

em que a rapidez está diretamente relacionada à eficiência. Afirma, contudo, a 

lentidão como escolha e diz: “ela não resulta de um traço defeituoso do corpo ou 

do caráter, não significa apatia, falta de imaginação ou de energia”47. O exercício 

que propõe a autora foge aos espaços institucionalizados dos consultórios ou 

mesmo de lugares remotos e afastados que se opõe ao ritmo frenético da vida 

urbana.  

 

“Escolher a lentidão não se deve forçosamente à vontade de ser 

mais saudável no futuro, embora a saúde possa efetivamente 

                                                 
47 Sant´Anna, 2001, p.17 



melhorar. Também não exige a aquisição de mais ideias, mais 

imagens, mais deslocamentos. Pois não se trata de acrescentar 

coisas, e sim de lidar com aquelas que já existem em cada um, para 

cada um.” 48 

 

Nesse sentido, aproximo à análise de Sant´Anna ao modo como 

compreendo a clínica corporal: um espaço que opera a lentificação da experiência 

de modo que se possa, através do corpo, ampliar um campo de sensações e 

problematizar modos de viver cristalizados no corpo. Acredito que ao convocar o 

corpo ao processo de análise estamos problematizando a emergência das fast-

forms de que nos fala Favre. Essas formas “vendidas” como receitas rápidas para 

acabar com a dor e o sofrimento. Convocar o corpo é observar os movimentos, 

mas também as pausas, os silêncios. É possibilitar momentos de desaceleração 

que contrapõem o quadro de velocidade excessiva de que falamos anteriormente.  

Trabalhar o corpo na perspectiva da psicoterapia é perguntar-se: como flui a 

respiração? Que caminho o ar percorre ao entrar e sair do corpo? O que contam 

os ombros curvados, a boca cerrada, os olhos opacos? É relacionar essas 

“informações” à construção de territórios de existência, que ao se encontrar 

aprisionados, amortecidos ou paralizados, precisam se reiventar.  É apostar na 

possibilidade de ampliar um campo de sensações, liberar tensões e intervir em 

modos de funcionamento endurecidos, liberar tensões que guardam uma história 

de vida marcada por sentimentos de angústia e de imobilidade. 

 

                                                 
48 Sant´Anna, 2010, p.18 



CAPÍTULO 3 – O corpo em movimento:  o trabalho do p sicoterapeuta 

corporal 

 

 
Espere veneno da água estagnada. 

William Blake 
 

 

 

Em uma sessão eu pedi que ela ficasse de pé. E que tentasse falar a partir 

daquele lugar. Era desconfortável, ela dizia. Não sabia o que fazer com as mãos, 

não sabia para onde olhar. Sua voz mudara. Logo seu corpo começou a tremer. 

Não era frio, segundo seu relato. Penso que colocar-se de pé deslocou o lugar da 

sua fala e fez desorganizar algo que já estava muito bem “acentado” quando 

falava sentada na poltrona. A tremedeira, pensei e disse em outro momento, 

parecia uma resposta do seu corpo àquela situação extremamente nova, para a 

qual não tinha nenhum tipo de resposta “pronta”. Parecia que de pé ela não tinha 

aonde se esconder. Era tudo novo e ela não sabia o que fazer com aquilo49.  

 

O fragmento acima narra uma situação em que, durante uma sessão de 

psicoterapia, uma interferência na atitude do paciente que produz uma reação 

somática específica. Como explicar que uma “simples” mudança de posição possa 

surtir um efeito como o tremor que ela relatou? Ao mesmo tempo, retomo o 

atendimento descrito ainda na introdução desta dissertação, em que contei sobre 

uma paciente que irrompeu em um choro profundo após uma “simples” 

                                                 
49 Fragmento extraído do meu diário de campo.  



movimentação da musculatura ocular. Os dois relatos contam de uma mobilização 

afetiva na tangência da intervenção corporal proposta. Quais são os mecanismos 

acionados em uma intervenção corporal como a que relatei acima e que evoca 

respostas como estas?  

Não podemos falar de trabalho terapêutico corporal sem mencionar as 

contribuições de Wilhelm Reich neste campo. Escolhi falar deste autor aqui pois 

foi ele quem primeiro observou reações vegetativas no corpo de seus pacientes a 

partir do momento em que passou a considerar o corpo no processo analítico. 

Inicialmente, seu trabalho clínico era interpretativo, ou seja, verbal. Não intervia 

diretamente no corpo dos pacientes, mas estava atento ao que se passava com 

eles. O setting50 era psicanalítico e o paciente livre associava deitado no divã. No 

entanto, sua percepção ia além do conteúdo verbal relatado durante a sessão. 

Percebia muitas vezes que o paciente não conseguia seguir a regra básica da 

análise, conforme assinala Wagner: “A cada interrupção do processo associativo, 

Reich percebia uma contração muscular. Passou então a observar as expressões 

corporais, os movimentos, as tensões.”51  Este percurso levou-o a atentar não 

apenas ao que  os pacientes diziam, mas o modo como  o faziam, o modo como 

se expressavam, como  relatavam suas histórias.  

Dessas observações Reich formulou seu conceito de caráter 52 , o mais 

importante de sua obra. O caráter representa a maneira de ser de uma pessoa, 

suas características, seu modo de se relacionar, comportamento esse que se 

                                                 
50 Espaço em que ocorre o trabalho analítico ou terapêutico.  
51 Wagner, 2003, p. 73 
52 Soares (2003) apresenta um panorama completo acerca do conceito de caráter, e ajuda-nos a 
entender de onde Reich parte para construir sua Análise do Caráter.   



torna manifesto na análise. Ao observar como os pacientes se expressavam ao 

atingir o ponto em que não conseguiam avançar na tarefa de livre associar durante 

a sessão53, Reich percebe que os pacientes possuem uma maneira peculiar de 

defender-se da análise e da figura do analista. Para Reich, o caráter é uma forma 

defensiva do ego contra as exigências pulsionais internas e externas durante o 

desenvolvimento psicosexual. (Soares, 2003). Boadela define de forma clara este 

percurso:  

 

“Um conflito básico que uma pessoa experienciou num determinado 

estágio da vida deixava sua marca em seu caráter na forma de uma 

rigidez defensiva de atitude, comportamento e expressão. A rigidez 

do caráter aprisionaria a carga emocional do conflito original, e 

protegeria contra as fortes emoções surgidas na ocasião.”54  

 

Imaginemos a seguinte situação: uma criança chora e é reprimida por isso. 

Expressões como “pare de chorar”, “engole esse choro” ou mesmo “mamãe fica 

triste quando você chora”, produz na criança a ideia e o sentimento de que não 

pode chorar, caso contrário deixará seus pais tristes ou zangados. Ela fica com 

medo e passa a usar o corpo para evitar o choro: cerra os maxilares e mandíbulas, 

fecha a garganta e aperta os lábios. Logo a emoção se encontra presa por uma 

estrutura muscular rígida. Se a ameaça de castigo por chorar permanece, a 

criança desenvolve uma atitude defensiva, “que logo se faz crônica, e sem pensar, 

                                                 
53 Reich desenvolve sua teoria do caráter em função da sua pesquisa acerca dos mecanismos de 
defesa e resistência ao processo analítico. Para saber mais, ver Reich (1995): Parte I – Técnica.  
54 Boadela, 1985, p.45 
 



logo ele não precisa mais acionar esse mecanismo, ele já se aciona sozinho e a 

criança não mais chora quando sente vontade.”55 Reich assinala:  

 

“Todos os nossos pacientes contam que atravessaram períodos na 

infância nos quais, por meio de certos artifícios sobre o 

comportamento vegetativo (prender a respiração, aumentar a 

pressão dos músculos abdominais, etc) haviam aprendido a anular 

os seus impulsos de ódio, de angústia ou de amor.”56 

 

Este movimento produz o encouraçamento ou o enrijecimento do caráter. 

Em inglês o termo utilizado para couraça é armor, que significa armadura. Isso nos 

dá uma ideia mais clara do sentido do encouraçamento, já que a armadura evoca 

a imagem de algo duro, com pouca mobilidade, ao mesmo tempo que serve como 

um instrumento de defesa contra os ataques inimigos. Se retomarmos o exemplo 

do choro da criança, podemos observar dois movimentos concomitantes e 

interligados: ao conter o impulso de choro a criança também está contendo os 

afetos que a levaram a querer chorar. Ao mesmo tempo ela o faz utilizando seu 

corpo e seus músculos. Logo, a couraça de caráter também encontra uma 

expressão no corpo, denominada por Reich por couraça muscular. Com isso, 

concluímos que a couraça é a cronificação da defesa psíquica expressa no corpo. 

O trabalho de Reich busca intervir no afrouxamento da couraça muscular, 

que por sua vez provoca efeitos na organização psíquica. Inicialmente em suas 

                                                 
55 Boggio, 2008, p.17 
56 Reich, 1975, p. 255 

 



intervenções clínicas ele costumava descrever a expressão corporal de seus 

pacientes ou mesmo imitar seus trejeitos, seus sorrisos, seus movimentos, para 

que eles próprios pudessem tornar-se conscientes do uso que faziam de seus 

corpos na relação com os afetos que tentavam suprimir. Às vezes os “encorajava 

a intensificar uma tensão [muscular] de forma deliberada para auxiliar na 

conscientização da mesma.”57 Inicialmente a intervenção de Reich no processo de 

análise consistia em descrever e interpretar as atitudes corporais dos pacientes; 

depois ele passa a intervir diretamente no corpo, através de exercícios de 

respiração e toques profundos nas regiões consideradas encouraçadas. Como 

efeito desse tipo de intervenção ele descreve:  

 

“A liberação das atitudes musculares rígidas produzia sensações 

corporais peculiares dos pacientes: tremor involuntário e contrações 

dos músculos, sensações de frio e de calor, coceira, impressão de 

picadas de alfinetes e agulhas, sensações de espinhos, uma 

impressão de grande excitação nervosa, e percepções somáticas de 

angústia, cólera e prazer.”58  

 

Ao intevir no caráter, na atitude muscular do paciente ou na sua expressão 

corporal Reich percebeu que isso acelerava o processo de liberação dos 

conteúdos reprimidos. No caso que relatei na introdução compreendemos que a 

intervenção fez liberar algo que estava funcionando como uma defesa importante. 

Algo que servia de escudo para que ela não entrasse em contato com as dores e 

                                                 
57 Boadela, 1985, p. 117 
58 Reich, 1975, p. 231 
 



angústias que  a levaram ao consultório em busca de ajuda. Como assinala Reich, 

“irromperam impulsos poderosos como se houvesse se soltado um cabo 

esticado”59. Já no fragmento apresentado no início deste capítulo, ao pedir que a 

paciente ficasse de pé, desorganiza-se uma defesa, uma forma conhecida, familiar. 

O corpo treme pois é atravessado por afetos que ela não consegue conter e que 

tem relação com um lugar de não saber que foi criado com aquela experiência. 

Um lugar novo e que ela não sabia ou não conseguia habitar. Sobre isso, Keleman 

afirma: 

 

“Quando um terapeuta encoraja um paciente a parar o que 

quer que esteja fazendo e ficar quieto, mais cedo ou mais 

tarde vai ter início um movimento involuntário. O terapeuta 

observa, entao, a organização e a extensão desse movimento. 

Em que ponto a pessoa se deixa dominar por forças que ela 

percebe como alheias ou externas a ela mesma?”60  

 

Intervir no corpo é intervir na história de vida e ativar as experiências que 

encontram-se solidificadas no corpo. No entanto, não podemos depositar apenas 

no trabalho corporal a responsabilidade pelo sucesso do trabalho terapêutico, 

como se fosse uma resposta mágica. Meu primeiro atendimento deixou-me uma 

valiosa lição: o trabalho corporal não é um trabalho mecânico, de mera aplicação 

de técnicas.  

                                                 
59 Reich,1975, p. 230 
60 Keleman, 1992, p.83 

 



Passemos a discussão de outro fragmento:  

 

Propus na sessão a construção de um somagrama61. Fiz um aquecimento para 

que ele pudesse entrar em contato com o próprio corpo naquele momento, que 

percebesse como havia chegado à terapia naquele dia, e que localizasse 

possíveis tensões ou qualquer outra sensação e/ou sentimento que lhe chamasse 

atenção. Depois pedi que ele moldasse numa massinha de modelar, com os olhos 

fechados, o seu corpo – ou como o estava percebendo. Quando ele abriu os olhos, 

ficou impressionado com o boneco que havia construído. Disse que parecia que 

ele olhava para cima esperando uma coisa que não viria do céu. Achou ele torto, 

esquisito. Era uma figura impotente. Seus ombros estavam tensos, levantados. O 

quadril era grande, mas o boneco não era gordo. Parecia pesado. Os braços 

estavam esticados, as mãos voltadas para fora, a boca estava aberta. Olhamos 

um tempo para a figura e eu sugeri que ele experimentasse imitar aquela postura 

usando seu próprio corpo. Quando ele o fez, logo foi dizendo que era "muito 

angustiante". Pedi que ele intensificasse a posição, que exagerasse toda a tensão 

                                                 
61 O somagrama é um recurso bastante utilizado na psicoterapia corporal. Consiste na elaboração 
de desenho do corpo com a finalidade de mapeá-lo energéticamente. Um modo de perceber 
tensões, possíveis diferenças de temperatura, de texturas, tudo que possa nos informar a respeito 
da circulação de energia no corpo. É um modo de localizar pontos onde esta se encontra 
estagnada ou fluindo mais livremente. Não é uma proposta de interpretação do desenho em si, 
mas uma proposta de utilizar o que surge, as sensações despertadas para ampliar um certo campo 
de reflexão. Este trabalho também pode ser feito de outras maneiras. Uma delas é através de um 
desenho feito numa folha de papel craft grande de modo que se possa contornar o corpo do 
paciente deitado sobre ela. Ao se ver desenhado a partir do próprio contorno o paciente se vê 
confrontado com sua “própria” imagem impressa e isso pode gerar detalhes ricos para o trabalho 
terapêutico.  
 



que descrevia. Ele disse que era difícil e o fez recordar situações doloridas em sua 

história de vida.62 

 

A partir do fragmento acima podemos acompanhar alguns aspectos 

importantes do trabalho clínico na perspectiva kelemaniana. Ao iniciar a 

intervenção eu pedi que o paciente ficasse de pé e percebesse como estava se 

sentindo, que sensações em seu corpo chamavam a sua atenção. Pudemos assim 

construir uma espécie de desenho somático a partir da percepção de seus 

estados corporais, suas tensões, seus padrões respiratórios. Usamos esse 

desenho para explorar uma situação retratada por ele através do boneco 

modelado na massinha. Ao experimentar aquela determinada forma corporal, 

sentimentos e lembranças emergiram com a postura. O trabalho corporal aqui 

ativou uma memória sensível que conectou marcas de uma história de vida. 

Chamo de memória sensível as lembranças, imagens, sentimentos e sensações 

que podem surgir no decorrer da intervenção e que ajudam a produzir conteúdo a 

ser explorado no processo terapêutico. Keleman desenvolve a seguinte 

observação sobre a potência disruptiva do trabalho clínico a partir do corpo:  

 

“Usei minha mente para observar ou fazer associações livres e meu 

corpo para intensificar minha excitação através da respiração ou 

desfazer contrações musculares. Fui levado assim, a um 

conhecimento inesperado e mais profundo de meu corpo. Descobri 

                                                 
62 Fragmentos extraídos do meu diário de campo.  



que essa exploração levava a uma intensificação de sentimentos e 

imagens.”63  

 

Ao pausar para perceber o próprio corpo, identificar tensões musculares, 

padrões respiratórios, ou outras sensações, estamos construíndo uma espécie de 

cartografia somática. Esta cartografia não pretende encontrar o significado dos 

gestos ou mesmo interpretar ou codificar sinais e posturas. Ao contrário, com ela 

buscamos ativar os sentidos e uma certa percepção de si, de modo que, ao longo 

do trabalho, podemos reconhecer padrões estereotipados de comportamento e 

respostas emocionais, configurando o trabalho terapêutico como um trabalho de 

pesquisa.  Por exemplo, uma pessoa pode relatar que sentiu raiva ou tristeza 

numa determinada situação. Ao dizer isso, ela faz um gesto ou posiciona seu 

corpo de uma determinada maneira – faz algum movimento com as mãos ou trava 

o maxilar. O terapeuta pode pedir que ela repita aquele gesto, dessa vez 

percebendo o que acontece em seu corpo quando ela se coloca naquela posição. 

Esse exercício pode despertar lembranças ou sensações que podem ser 

conectadas com situações de intensa carga afetiva e emocional.  

Em sua proposta de trabalho, Keleman procura compreender de que modo 

determinadas formas somáticas se constituem. Para isso ele faz uma pergunta 

fundamental: “como estou fazendo o que estou fazendo?”64 O exercício do Como, 

sistematizado como Método dos Cinco Passos65, procura diferenciar as etapas de 

                                                 
63 Keleman, 1994, p.12 
64 Keleman, 1994, p.37 
65 O Método dos Cinco Passos consiste em acompanhar a modulação do comportamento a partir 
de cinco momentos. “Passo 1: imagem ou situação a ser trabalhada; passo 2: discriminação ou 
intensificação da organização somática; passo 3: desorganização volitiva e gradual da forma 



modulação da experiência somática. Assim, ele passa a observar a maneira como 

determinado comportamento se constrói somaticamente, como podemos observar 

no trecho destacado a seguir:  

 

“Como ficamos com raiva? Qual a organização do nosso estar com 

raiva? (...) Como formamos essa imagem? Apertando os olhos, 

prendendo a respiração? O que sentimos em nossos corpos, em 

nossos braços? Sentimos alguma contração muscular, alguma 

prontidão muscular para bater ou controlar o impulso?”66  

 

De acordo com Keleman (1994), esse exercício ajuda a perceber como se 

organizam certos comportamentos ao nível dos músculos e tecidos. Isso significa 

que, aprender a controlar sentimentos de raiva ou de frustração, por exemplo, é 

uma construção que envolve todo o corpo. Keleman diz: “geramos atitudes 

musculares de retração ou contração para nos proteger da rejeição”67.  E provoca: 

“o que você faz muscularmente para manter seus sentimentos ‘sob controle’ em 

público ou dentro de você? Aperta a garganta, cerra os dedos, comprime o peito, 

tensiona o abdomen para negar que se sente vulnerável?” 68  Para este autor 

aprender o modo como se organiza um comportamento somaticamente pode ser a 

                                                                                                                                                     
somática; passo 4: receptividade aos efeitos da desorganização, deixando surgir outros lados da 
experiência que estavam impedidos pela forma somática, como sentimentos, lembranças, imagens 
etc.; passo 5: momento das respostas a partir da experiência dos passos anteriores, podendo 
surgir diferenciações da forma ou a volta dos antigos padrões.” Scarpato, A. T. O Método dos 
Cinco Passos de Stanley Keleman. In Revista Reichiana n15 p.51. São Paulo: Instituto Sedes 
Sapientiae.  
66 Keleman, 1994, p. 39 
67 Keleman, 1994, p. 31 
68 Keleman, 1994, p. 32 



chave para que possamos reaprender outras possíveis respostas emocionais às 

situações da vida cotidiana.  

 

“Se aprendemos no passado a inibir as pulsações, fazemos 

disso uma regra. Nossos corpos, no entanto, têm também a 

capacidade de reaprender. Mas se desenvolvermos a 

sensibilidade em relação aos nossos corpos, em relação ao 

que é vivido, para o processo de Como aprendemos a fazer 

as coisas, podemos abrir mão da estereotipia, nos reorganizar 

e efetivar um novo aprendizado.”69 

 

Existem muitas possibilidades de intervenções clínicas pela via do corpo. 

Os exemplos apresentados nesta dissertação apenas revelam uma escolha  

pessoal de estudo e pesquisa, embora eu não me considere uma terapeuta 

reichiana ou kelemaniana. Sinto que venho experimentando formas de intervir 

clinicamente, conectada com reflexões acerca do trabalho clínico em si e não 

apenas referenciadas a correntes ou abordagens corporais específicas. Minha 

ideia de clínica é poder intervir aonde a vida encontra-se estagnada, sem pulso, 

sem movimento. Nesse sentido a clínica que inclui o corpo pode ser um aliado 

extremamente potente.  

 

 

 

 

                                                 
69 Keleman, 1994, p. 37 



Uma breve atualização no campo das psicoterapias co rporais 

 

Certa vez, em um grupo de estudos perguntaram-me se durante uma 

sessão de psicoterapia corporal o paciente ou o terapeuta se expressavam 

verbalmente. Achei a pergunta curiosa e expliquei que sim, que o trabalho clínico 

envolve comunicação verbal e intervenção somática, que um não funciona sem o 

outro. Em uma outra situação, perguntaram-me se o trabalho se restringia à 

aplicação de massagens. Na ocasião perguntas como estas me incomodavam. 

Hoje compreendo que ainda são muitas as fantasias e as dúvidas em torno desta 

corrente de trabalho.   

Essas impressões se devem ao fato de que durante muito tempo as 

psicoterapias corporais ocuparam um espaço marginal dentro do universo da 

psicologia. Isso porque durante as primeiras décadas da emergência dessa 

corrente o trabalho permanecia restrito em um circuito quase exclusivamente 

vivencial e prático. José Cotta (2007) contextualiza o momento histórico e politico 

em que as psicoterapias corporais ganham força no Brasil, por volta dos anos 

1970. Influenciados pelo movimento da contracultura, os primeiros corporalistas 

estavam mergulhados na emancipação sexual da mulher e na luta contra os 

regimes ditatoriais na América Latina. O momento exigia ações que rompessem 

com a estrutura social endurecida que se estava a combater nesse período. 

Cecília Coimbra (1995) também aponta os efeitos das práticas corporalistas e o 

contexto do seu crescimento, em um momento histórico muito fértil para a 

implantação de novas correntes “alternativas” à hegemonia psicanalítica. No 

entanto, afirma a autora, os discípulos de Reich com maior influência no 



movimento corporalista brasileiro, reproduzem aqui as práticas reichianas 

deixando de lado as contribuições sócio-políticas de Reich: “priorizam portanto o 

aspecto mais adaptável da obra reichiana à produção das subjetividades 

capitalísticas.”70 Cotta atribui como um impasse às práticas corporalistas o fato de 

que as demandas clínicas passaram a girar em torno de “novas corporeidades, 

processos de subjetivação e alienação psíquica, requerendo do terapeuta uma 

acurada e dedicada pesquisa clínica para poder dar conta do entendimento e do 

tratamento desses novos processos.”71 E o referencial reichiano, segundo o autor 

não dava conta de tais demandas.  

Essa situação passou a ganhar outra direção a partir dos anos 1990, 

quando diversos profissionais passaram a se preocupar, como aponta Albertine, 

com a “organização e a sistematização das ideias geradas por Reich.”72Hoje 

vemos crescer o número de produções acadêmicas em torno da obra deste autor, 

numa tentativa de atualizar seus conceitos e aproximá-los do momento atual. 

Alguns destes autores, inclusive, servem de referência para esta dissertação. No 

entanto, sinto que nos faltam trabalhos escritos voltados à prática clínica. Por mais 

que observemos um aumento na produção acadêmica em torno das questões do 

corpo na clínica e em torno da obra de Reich, creio que estamos carentes de 

produções que problematizem o trabalho clínico de maneira mais sistemática. 

Aposto nessa pesquisa como uma tentativa de caminhar nessa direção, mesmo 

que ainda me sinta engatinhando sobre um solo tão incerto e movediço.  
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72 Albertine apud Cukiert, 2000, p.100 



CONCLUSÃO 

 
 
Ou para não concluir... 

Meu corpo está rígido. Costas, pescoço, base do crânio expressam uma 

tensão extrema e intensa que não passa. Tento me alongar, muito devagar para 

não deixar fugir esse estado de tensão que a escrita necessita para acontecer.  

Acho que a dor é a expressão de algo que ainda não tem nome e que ainda me é 

desconhecido. Respiro devagar para acomodar um pouco disso que é puro 

incômodo, essa sensação de despencar no precipício que sinto quando meu  

pensamento se abre para um exercício73.  

O trabalho que encerro na verdade está apenas começando. O corpo e 

outras paisagens: fragmentos de uma clínica em construção tem como eixo 

central as discussões em torno dos fragmentos clínicos extraídos de meu diário de 

campo. Diário que componho anotando minhas percepções acerca dos 

atendimentos que realizo e também das experiências que vivencio em meu 

próprio corpo. Experimentei cartografar os movimentos que compõe essa prática 

clínica em processo constante de construção. Escolhi dentro de cada fragmento 

um aspecto que me parecesse interessante discutir, problematizar, intuir ou 

mesmo abrir para outros campos possíveis de articulações.  

No primeiro capítulo tentei compreender melhor o que teria se produzido no 

encontro clínico a partir de uma intervenção corporal, sob o ponto de vista da 
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esquizoanálise e alguns de seus interlocutores. Os fragmentos descritos puderam 

ser desdobrados de acordo com cada experiência singular, assim como tantas 

outras que se passam no dia a dia dos consultórios de analistas e psicoterapeutas, 

sejam eles corporais ou não. São esses desdobramentos que me ajudam a 

construir essa forma-terapeuta a cada encontro e a cada processo. Tentei também 

problematizar uma ideia de efeito, não como resultado, apenas como efeitos que 

desdobram outros campos possíveis de exploração do material clínico. Efeitos não 

como um lugar a se chegar, mas como um caminho que não pára de se fazer, 

incessantemente.  

 No segundo capítulo propus uma reflexão sobre as demandas que contam 

sobre uma maneira circunscrita de dar contorno aos afetos nos dias de hoje. 

Problematizei a emergência de figuras da apatia, que se traduzem na prática por 

uma grande quantidade de demandas que expressam tipologias-síndromes, 

existências que gritam em silêncio o medo de operar na insignificância, no vazio 

ou no terror. Compus minhas reflexões com uma certa ideia de sofrimento no 

âmbito da clínica corporal a partir de um recorte do trabalho de Stanley Keleman. 

Problematizei a construção de modos de viver pautados em transformações 

extremamente velozes que nos deixa sempre aquém na relação com um modelo a 

seguir. Por fim tentei contextualizar o trabalho clínico corporal como uma tentativa 

de criar espaços de “respiros”, de pausa, de lentificação da vida em modo 

automático.  

 No terceiro capítulo tentei situar o trabalho da psicoterapia corporal a partir 

de dois elementos que me interessavam pontuar: os efeitos das intervenções à luz 



da teoria reichiana e a leitura corporal como cartografia somática dentro da 

metodologia de trabalho de Keleman. Embora eu não me considere uma terapeuta 

reichiana ou kelemaniana, tentei me conectar a algumas ideias destes autores 

para exercitar o pensamento acerca da prática clínica na perspectiva corporal. 

Não se trata aqui de defender uma abordagem corporal em detrimento de outras. 

Trata-se de sistematizar uma prática que aposte na potência do trabalho clínico 

para intervir em formas de vida que se encontram paralizadas, desvitalizadas e 

sem saída.  Entendo este trabalho como uma dura batalha contra o que insiste em 

permanecer estagnado em nós. E este trabalho não se garante pela aplicação de 

técnicas. É resultado de um encontro e da mobilização de afetos. Uma clínica 

pensada nesta perspectiva entende os processos de invenção de novos modos de 

viver como uma prática, que requer experimentação constante. Uma 

aprendizagem cotidiana.   

Este trabalho abriu campos de investigação que me apontam novos 

caminhos a serem percorridos. A discussão em torno da questão do sofrimento 

como a dificuldade em viver os processos naturais à vida se conectam à minha 

experiência em torno da questão do nascimento, que assinalei brevemente no 

capítulo dois. Interessa-me pensar como o nascer deixou de ser um evento 

fisiológico e se tornou um evento preferencialmente médico. O tempo de nascer 

não é mais respeitado e cada vez mais, no Brasil, nascem crianças através de 

procedimentos de cesáreas eletivas, ou seja, com hora marcada e fora do trabalho 

de parto. Além disso, o trabalho de parto tornou-se um “mal desnecessário”, não 

se quer mais esperar ou sentir dor. Assim nossa sociedade está cada vez mais se 

afastando dessa experiência ancestral que é a de parir. Muitas são as nuances 



que se fazem presentes nesta temática. Gostaria aqui apenas de sinalizar aquelas 

que operam na tangência de questões abordadas nesta dissertação.  

Um outro caminho que se abre é no sentido de ampliar minhas vivências e 

minhas experimentações com o corpo. Quero seguir cartografando os efeitos 

decorrentes dessas experiências, que não precisam ser no campo da clínica, mas 

que tenho certeza que podem ajudar a enriquecer o trabalho de terapeuta. Com 

todos os desafios que o trabalho clínico me coloca, invento uma forma-terapeuta 

para me acompanhar neste percurso. Equilibro-me na corda bamba, caminho 

longe do chão firme. A cada passo procuro me conectar a um eixo que me 

sustenta, e só em movimento é que consigo me manter de pé nesta linha estreita.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Receita para arrancar poemas presos 

 

você pode arrancar poemas com pinças 

buchas vegetais, óleos medicinais 

com as pontas dos dedos, com as unhas 

com banhos de imersão 

com o pente, com uma agulha 

com pomada basilicão 

alicate de cutículas 

massagens e hidratação 

 

mas não use bisturi nunca 

em caso de poemas difíceis use a dança 

a dança é uma forma de amolecer os poemas 

endurecidos do corpo 

uma forma de soltá-los 

das dobras dos dedos dos pés, das vértebras 

dos punhos, das axilas, do quadril 

 

são os poema cóccix, os poema virilha 

os poema olho, os poema peito 

os poema sexo, os poema cílio 

ultimamente ando gostando de pensamento chão 

pensamento chão é poema que nasce do pé 

é poema de pé no chão 

poema de pé no chão é poema de gente normal 

gente simples 

gente de espírito santo 

 

eu venho do espírito santo 

eu sou do espírito santo 

trago a vitória do espírito santo 

santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo.  

 

Viviane Mosé (2000) 
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