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RESUMO 

 
Este trabalho de pesquisa apresenta o tema “Corpo e Corporeidade na Constituição 
da Subjetividade”. A pesquisa baseou-se a partir das considerações da primazia de 
estudos da Psicanálise freudiana e lacaniana à Psicologia corporal de Reich e nas 
observações dos processos fenomenológicos que ocorrem na construção da 
corporeidade do sujeito, a partir das ideias de Merleau-Ponty. A questão norteadora 
da pesquisa foi extinguir a noção de separabilidade corpo e mente a favor da retomada 
da percepção do eu corpo. O trabalho tem como objetivo primário investigar o 
processo de consciência do próprio corpo desde o início da vida que corrobora a 
subjetividade do sujeito, a corporeidade deste corpo e o processo da integralidade 
corpo e subjetividade.  Para a realização da pesquisa, utilizou-se o método 
bibliográfico, de natureza descritiva e qualitativa, evidenciando a sua relevância 
acadêmica, científica e social. O conhecimento produzido sobre este importante 
resgate pela corporeidade nos processos terapêuticos, contribui na compreensão pela 
perspectiva do desenvolvimento do corpo sendo alguém, enquanto identidade 
atribuída do eu e para a interpretação sensível da expressividade das personalidades 
no meio biopsicossocial e a relação consigo mesmo, bem como, para a noção das 
influências dos objetos externos, da relação com o mundo e do outro sobre o corpo 
que se é. Ao psicólogo (a) cabe ressignificar as experiências que se relacionam 
intimamente com o corpo em prol de debates e pesquisas para uma atuação 
profissional que conceba a dimensão da corporeidade produtora de sentidos e 
símbolos, com o compromisso de ver o corpo como produto de conhecimento do 
indivíduo na sua totalidade. Como principais resultados aponta-se que, a contribuição 
da psicanálise vem com a noção do corpo da pulsão em Freud; o corpo significante 
pelo outro e do gozo em Lacan e o corpo que expressa o psiquismo na relação 
unilateral com a mente em Reich. Já no estudo da corporeidade com a subjetividade 
e o fechamento em Merleau Ponty, considera-se o corpo um conceito filosófico que 
se manifesta em sua totalidade com a mente e na relação contínua de vivência com e 
no mundo. 
  
Palavras-chave: Corporeidade; Corpo; Subjetividade; Significado; Percepção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research paper presents the theme "Body and Corporeality in the Constitution of 
Subjectivity". The research was based on considerations of the primacy of studies from 
Freudian and Lacanian Psychoanalysis to Reich Body Psychology and observations 
of phenomenological processes that occur in the construction of the subject's 
corporeality, based on Merleau-Ponty's ideas. The guiding question of the research 
was to extinguish the notion of separability of body and mind in favor of the resumption 
of the perception of the body self. The primary objective of the work is to investigate 
the process of consciousness of the body itself since the beginning of life that 
corroborates the subjectivity of the subject, the corporeality of this body and the 
process of body completeness and subjectivity.  For the research, the bibliographic 
method was used, of descriptive and qualitative nature, evidencing its academic, 
scientific and social relevance. The knowledge produced about this important recovery 
by corporeality in therapeutic processes contributes to the understanding from the 
perspective of the development of the body being someone, as an identity attributed 
to the self and to the sensitive interpretation of the expressiveness of personalities in 
the biopsychosocial environment and the relationship with oneself, as well as to the 
notion of the influences of external objects, the relationship with the world and the other 
about the body one is. The psychologist's role is to resignify the experiences that are 
closely related to the body in favor of debates and research for a professional 
performance that conceives the dimension of corporeality that produces senses and 
symbols, with the commitment to see the body as a product of knowledge of the 
individual in its totality.  As main results it is pointed out that the contribution of 
psychoanalysis comes with the notion of the body of the drive in Freud; the signifying 
body by the other and the jouissance in Lacan and the body that expresses the 
psychism in the unilateral relation with the mind in Reich. In the study of corporeality 
with subjectivity and closure in Merleau Ponty, the body is considered a philosophical 
concept that manifests itself in its totality with the mind and in the continuous 
relationship of living with and in the world. 
 

 

Keywords: Corporeality; Body; Subjectivity; Meaning; Perception. 
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INTRODUÇÃO 

“O corpo exprime a existência total, não que ele seja seu acompanhamento 

exterior, mas porque a existência se realiza nele” (MERLEAU-PONTY, 1945 p. 229). 

Este trabalho de revisão bibliográfica visa, através do problema de pesquisa, 

buscar o significado do corpo na construção da subjetividade pela psicanálise à 

abordagem da psicologia corporal e da corporeidade na fenomenologia existencialista. 

O problema da pesquisa consistiu em elucidar: qual o significado do corpo na 

construção da subjetividade pela psicanálise à abordagem da psicologia corporal e na 

fenomenologia existencialista? 

O objetivo geral da pesquisa vislumbra analisar o processo de constituição de 

sujeito a partir do corpo e da corporeidade em consonância com a subjetividade, 

investigando o processo de construção da subjetividade com base nos pressupostos 

teóricos da noção do corpo próprio. 

A questão norteadora da pesquisa surgiu de uma inquietação e curiosidade 

enquanto acadêmica de uma área social, humana, comunitária e da saúde que 

trabalha diretamente com corpos políticos e suas manifestações em todas as esferas 

das relações humanas e sociais. Há inúmeros questionamentos de como nossos 

corpos, enquanto cidadãos, seres humanos e seres afetivos estão sendo 

representados e conseguem representar a própria existência no trato do corpo que 

possui uma voz latente. Posto o embasamento crítico da fenomenologia em abster-se 

da concretude de um pensamento objetivista, o que torna necessário uma 

reformulação nos estudos da subjetividade temporal.  

Conforme, Siqueira (2010), as concepções que o homem desenvolve a respeito 

de si e de sua corporeidade no processo de formação do Eu, constituem-se: 

Pela corporeidade o homem expressa o seu mundo, transformando suas 
tramas individuais, econômicas, sociais e culturais, em ações. A expressão 
da corporeidade é socialmente construída, assim, o homem vive em um 
determinado contexto sócio-histórico, onde interage com os demais, pois ao 
mesmo tempo em que atua na realidade, modificando-a esta atua sobre ele, 
influenciando suas formas de pensar, sentir e agir (ALMEIDA, 1995 apud 
SIQUEIRA, 2010 p. 15). 

Sendo assim, além do corpo e da mente, está essa corporeidade, na 

manifestação da essência de si, a subjetividade, para o mundo. Essa pesquisa quando 

se refere a corporeidade, no sentido que é abordada, tem o intuito de fazer entender, 
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que possui o mesmo sentido de subjetividade, sendo termos que constituem uma 

totalidade, não tendo como separá-las enquanto significado.  

Essa corporeidade flutua e constitui-se no conhecido e no desconhecido que a 

realidade do próprio mundo apresenta e é emaranhada, corporificada pela pessoa. A 

Psicologia, através da abordagem humanista existencial fenomenológica, trabalha 

essa corporeidade viva no sentido de encontrar e fazer ruir a tendência atualizante 

que se encontra nela, a intencionalidade da consciência corpórea e a própria noção 

de existência.  

A presente pesquisa estruturou-se em três capítulos. No primeiro capítulo fez-

se uma breve exposição da psicanálise freudiana, que elabora através da associação 

livre a pulsão de um corpo sexual, corpo de desejo, erógeno e reprimido, analisando 

atentamente o corpo quando a palavra no discurso silenciar, tendo a continuidade do 

consciente e inconsciente manifesta na postura, nos gestos, no movimento e 

comportamento. 

Na sequência em Lacan, corrobora através da dimensão simbólica da 

constituição desse corpo que se identifica e se reconhece através da relação com o 

corpo do outro, sendo este reservatório de um imaginário de si mesmo. Depois será 

marcado na própria linguagem que é prova viva de uma existência a par de qualquer 

um, inscrita pela falta – o desejo – e realizada no gozo. 

E no manejo que vai além das ferramentas psicanalíticas iniciais, Wilhelm Reich 

traça a curva finalmente rumo ao próprio corpo cujo lugar de experiência humana será 

objeto central das suas teorias. Objeto e vida que vivencia antes da mente, que 

desenvolve couraças sentidas por repressões vindas de fora do social e de dentro do 

psiquismo emocional. Separando-se da psicanálise ortodoxa e criando a abordagem 

da psicologia corporal, desenvolveu suas ideias através dos estudos da vegetoterapia 

carátero-analítica e da orgonoterapia. 

No segundo capítulo nas relações da corporeidade com a subjetividade, 

inúmeros teóricos que estudam através da fenomenologia e do existencialismo, 

ressaltam a complexidade do homem através do implemento da própria realidade 

vivida do sujeito, pela descrição dos significados da experiência registrados no corpo. 

Paulo Freire (1991) ressalta sobre as transformações do corpo: 

A importância do corpo é indiscutível; o corpo move-se, age, rememora a luta 
de sua libertação, o corpo afinal deseja, aponta, anuncia, protesta, se curva, 
se ergue, desenha e refaz o mundo. Nenhum de nós, nem tu, estamos aqui 
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dizendo que a transformação se faz através de um corpo individual. Não, 
porque se constrói socialmente (FREIRE, 1991 p. 92).  

A importância dessa temática tem como pilar fundamental distanciar-se da 

visão cartesiana que descorporifica o sujeito ignorando o corpo enquanto lugar 

necessário e de vivência de todas absolutas experiências. Advinda do filósofo 

Descartes, que apesar de sua genialidade, preconiza uma visão fragmentada de 

homem e mundo. Segundo Santos (1961) apud Siqueira (2010, p. 15), “separando o 

corpo do espírito, mutilando a unidade do ser humano ”.  

Ainda, no terceiro e último capítulo, a compreensão a partir das considerações 

de Merleau Ponty, apresenta a concreticidade e a dialética na visão do corpo-próprio 

e na totalidade corporeidade/subjetividade no modo de ser no mundo. Conforme o 

próprio autor: “o corpo próprio está no mundo assim como o coração no organismo; 

ele mantém o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o e alimenta-o 

interiormente, forma com ele um sistema” (MERLEAU PONTY, 1945, p. 273). 

Evidentemente, este tema amplia discussões antropológicas, filosóficas e 

políticas quando se reflete acerca do significado de corporeidade na sociedade 

capitalista e patriarcal que estamos inseridos, enquanto mulher, a deslegitimação de 

corpos femininos repercute nos anseios da corporeidade/subjetividade diariamente e 

são problemáticas como essa que esse tema pode conduzir a reflexões mais 

profundas necessariamente no trabalho dos psicólogos.  

Conforme Marques (2019) sobre as diferenças de gênero construídas 

historicamente começando pelo corpo: 

Estabelecer essa diferença de qualidades e de utilidade entre os corpos 
feminino e masculino é esquecer que ambos são um e o mesmo corpo, os 
dois, antes de serem diferenciados e distinguíveis a partir de seus caracteres 
fisiológicos, são, com efeito, “fluxos anônimos”, estão no plano do 
antepredicativo: previamente a qualquer objetivação, esses corpos existem 
enquanto facticidade em um mundo pré-objetivo (MARQUES, 2019 p. 13). 

Dessa maneira, pensando fenomenologicamente nas investigações dos 

fenômenos que compõe as corporeidades e refletem, inspiram, modificam e 

influenciam a atuação dos corpos em sociedade e consigo próprios, pretende-se 

contribuir na constante transformação do manejo e estudo da área da Psicologia, 

sabendo que as reflexões dos estudiosos excelentes desse trabalho contribuem para 

a riqueza do olhar profissional no cotidiano, visando sempre o trato para corpos 

conscientes de si mesmos. 
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1 DEMILIMITAÇÕES METODOLÓGICA 

1.1 NATUREZA DA PESQUISA     

A pesquisa foi desenvolvida com base nos critérios estabelecidos pela UNIARP 

- Universidade Alto Vale Rio do Peixe e pelo curso de Psicologia, seguindo-se aos 

parâmetros e princípios éticos exigidos.  

A presente pesquisa é do tipo bibliográfico, tendo natureza descritiva e 

qualitativa, onde buscou-se descrever o fenômeno do corpo, da corporeidade no 

encontro com a subjetividade, a partir dos referenciais teórico-científicos, através de 

livros impressos, artigos científicos publicados em revistas científicas e documentos 

produzidos por meio de pesquisas publicadas nos meios eletrônicos pela internet. 

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, que segundo 

Pádua (2000, p. 52) “é fundamentada nos conhecimentos de biblioteconomia, 

documentação e bibliografia; a sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com 

o que já se produziu e registrou a respeito do seu tema de pesquisa”.  

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, 

revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, em 

virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas passaram 

a incluir outros tipos de fontes, como, fitas magnéticas, CDs, bem como material 

disponibilizado pela Internet (GIL, 2010). 

Também foi adotado o estudo descritivo, que segundo Gil (2010, p. 27) “tem 

como objetivo a descrição das características de determinada população. Podem ser 

elaboradas também com a finalidade de identificar possíveis variáveis ”.  

1.2 PROCEDIMENTOS 

Para este trabalho, como supracitado, a pesquisa utilizou o método 

bibliográfico e descritivo. Neste sentido, a pesquisa incluiu o universo no estudo da 

corporeidade na construção da subjetividade, sem a delimitação de amostragem. 

A pesquisa foi executada no segundo semestre do ano dois mil e vinte (2020), 

através do curso de Psicologia, ofertado pela UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio 
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do Peixe, sob a orientação do professor Me. Clayton Luiz Zanella, psicólogo/CRP 

13/03403 (Orientador de Conteúdo). 

Após a etapa de investigação com base no referencial teórico, o próximo passo 

contemplou a análise minuciosa e reflexiva das informações obtidas e discussão dos 

resultados. Depois de realizada a coleta de dados e resultados, a próxima etapa foi à 

análise e interpretação destes. Para Pádua (2000, p. 78), “esta é uma etapa que se 

realiza automaticamente. Exige criatividade, caso contrário o trabalho não ultrapassa 

o nível da simples compilação de dados ou opinião sobre determinado tema”.  

O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos: codificação 

das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Após, ou juntamente com 

a análise, pode ocorrer também à interpretação dos dados, que consiste, 

fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros 

já conhecidos (GIL, 2010).  

Neste trabalho a interpretação dos dados foi realizada por meio da comparação 

simples das teorias estudadas sobre o corpo, a corporeidade e sua relação com a 

construção da subjetividade humana. A análise comparativa das teorias estudadas 

possibilitou a descoberta dos encontros epistemológicos existentes entre as teorias 

de fundamentação psicanalítica e existencialista.  

 

2. A PSICANÁLISE DO CORPO  

2.1.1 FREUD E O EU CORPO 

O corpo se constitui como objeto de estudos em diversas áreas. Na psicanálise 

em específico, mesmo sendo a linguagem objeto principal para a atuação analítica, 

estando no lugar de destaque e privilégio, com o passar do tempo, deu espaço a novos 

atentos e novas representações que pudessem elucidar os processos psíquicos, 

dentre elas, o corpo, considerado por muitos seguidores e fiéis psicanalíticos 

negligenciado pelo discurso (LAZZARINI; VIANA, 2006). 

O corpo é o corpo biológico, corpo da anatomia e dos estudos 
intervencionistas e invasivos da medicina; o corpo social produto das 
disciplinas ligadas à sociologia e psicologia social, um corpo em interação 
com outros corpos; o corpo estético e da beleza corporal, que ganha cada 
vez mais espaço na mídia e no imaginário das pessoas; o corpo 
antropológico; o corpo objeto de arte e admiração; o corpo histórico; e o corpo 
da psicanálise, corpo subjetivo, abordado pelo instrumental teórico/ clínico da 
psicanálise (LAZZARINI; VIANA, 2006, p. 241). 
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Nessa lógica da representação do corpo, primeiramente na psicanálise 

freudiana, é importante compreender, nas palavras de Santos (2011), que ao falar da 

noção do corpo em Freud é necessário decair sobre o conceito de pulsão. Nessa 

direção, Freud (1905, p. 159) apud Santos (2011) afirma que: 

Por 'pulsão' podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico 
de uma fonte endossomática de estimulação que flui continuamente, para 
diferenciá-la do “estímulo”, que é produzido por excitações isoladas vindas 
de fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos da delimitação entre o anímico 
e o físico. A hipótese mais simples e mais indicada sobre a natureza da pulsão 
seria que, em si mesma, ela não possui qualidade alguma, devendo apenas 
ser considerada como uma medida da exigência de trabalho feita à vida 
anímica (FREUD, 1905, p. 159 apud SANTOS, 2011, p. 4). 

Nesse mesmo sentido epistemológico, Amparo, Magalhães e Chatelard (2013) 

salientam ainda que a pulsão é ação indireta das operações psíquicas, vinda do corpo 

e agindo constantemente e indiretamente pela exigência da mente na ligação com o 

corpo. Os autores prosseguem salientando que se apresenta desta maneira o corpo 

pulsional, que se manifesta com o psiquismo relacionando-se a representações 

conscientes e inconscientes. Ainda em Freud (1923/1974) apud Amparo et al (2013, 

p. 503), pode-se constatar que “a importância do corpo enquanto “massa bruta”, 

originária de sensações e expressões cenestésicas. Sua superfície pode originar 

sensações tanto internas quanto externas ”. 

No início da obra de Freud (1886/1897) houveram os estudos da sintomatologia 

do histerismo, a partir da curiosidade pela problemática que as histéricas 

manifestavam corporalmente, pelas simulações das doenças orgânicas nervosas, 

porém sem apresentar comprometimento orgânico detectável. Buscou, então, o 

aprofundamento da sua visão além da dimensão biológica (MARIZ, 2016). 

A autora prossegue abordando que com a dificuldade de compreender e 

distinguir os sintomas histéricos de outras enfermidades biológicas, aponta Freud 

(1910) apud Mariz (2016) da empregabilidade de uma nova técnica utilizada 

primeiramente por Breuer chamada “limpeza psíquica”, onde o médico tomava o papel 

daquele que escutava a paciente propiciando que o corpo que apresentava-se ali, 

pudesse expressar, em palavras, possibilitando que a histérica falasse livremente de 

si, ao mesmo tempo que a testemunha da escuta era o analista. 

A psicanalise construída na clínica é revestida pelo sentido da escuta a 

dimensão inconsciente do paciente, ao que é dito por meio da transferência no 

processo analítico, não se limita à expressão verbal, ou seja, os movimentos 
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corporais, os gestos e até mesmo o silêncio compõe e dão forma a narrativa daquele 

que é analisado (FUCHS; ZORNIG, 2013).  Para reforçar esse contexto, declara Mariz 

(2016, p. 21), que “em termos clínicos, ao falar através do corpo revela-se o que o 

sujeito não consegue dizer. ” 

Na busca do entendimento das condições do corpo em psicanálise, portanto, a 

pergunta do que seria o corpo é comentada por Gantheret (1971) apud Lazzarini e 

Viana (2006), afirmando que se constata que o corpo ou a linguagem do corpo se fez 

propósito em direção à existência do inconsciente para Freud.  

Nessa mesma perspectiva, segundo Mandet (1993) apud Lazzarini e Viana 

(2006, p. 242), “ o corpo a que se refere a psicanálise é o corpo enquanto objeto para 

o psiquismo, é o corpo da representação inconsciente, o corpo investido numa relação 

de significação, construído em seus fantasmas e em sua história ”. 

Nota-se, portanto, que os processos psíquicos coexistem e inter-relacionam-se 

com os processos fisiológicos, o que sucinta que no início da construção da 

subjetividade, o biológico humano dialoga constantemente com o simbólico do corpo. 

Na psicanálise, o Eu está diretamente ligado à corporeidade (FERREIRA 2008). 

Como o corpo impõe permanentemente ao psíquico o trabalho de ser 
representado, esse mesmo processo vai devolver ao corpo biológico sua 
dimensão de pertencente a uma realidade exterior ao eu. O corpo Soma não 
só constitui um corpo erógeno como a própria erogeneidade garante as 
funções somáticas do corpo. Freud, ao articular uma teoria da sexualidade, 
inicia uma verdadeira revolução na concepção de corpo, revolução esta que, 
se estruturando a partir do corpo Soma, corpo biológico, corpo da pura 
necessidade, vai desembocar na noção de corpo erógeno, inserido na 
linguagem, na memória, na significação e na representação, ou seja, corpo 
próprio da psicanálise (MANDET, 1993 apud LAZZARINI; VIANA, 2006, p. 
242). 

De modo geral, a compreensão do corpo para Freud vai se desenvolvendo no 

decorrer da sua teoria, conectada com a complexidade dos processos psíquicos e os 

sintomas corporais em suas diversas expressões. Assim, conforme Mariz (2016): 

No avançar de sua obra, Freud vai reformulando sua teoria, de maneira que 
novas leituras sobre os sintomas corporais podem derivar de suas 
contribuições. Assim, ousamos afirmar que há diversos “corpos” descritos no 
decorrer da obra freudiana, pois suas formulações descrevem tanto um corpo 
alvo de uma sexualidade ainda parcial e fragmentada - como testemunha o 
autoerotismo -, como um corpo como eu-próprio, fruto de uma integração 
narcísica. Seja no contexto do conflito entre a auto conservação e o sexual 
da primeira teoria pulsional, como no combate entre a vida e a morte da 
segunda teoria pulsional, o corpo se mantém como espaço privilegiado, 
retratando uma conflitualidade que extrapola a possibilidade de elaboração 
psíquica (MARIZ, 2016, p. 24). 
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É importante também salientar sobre a imagem do corpo, pelas observações 

de Dolto (2002) apud Mariz (2006), trata da imagem singular ligada a toda a história 

subjetiva dos sujeitos, enquanto síntese das experiências emocionais. Outra questão 

importante, é a narrativa que Freud traz sobre a realidade do Eu a partir da noção 

perceptiva externa que o sujeito tem de si, no confronto da própria realidade. 

Há casos em que partes do próprio corpo de uma pessoa, inclusive partes de 
sua própria vida mental – suas percepções, pensamentos e sentimentos -, 
lhe parecem estranhas e como não pertencentes a seu Eu; há outros casos 
em que a pessoa atribui ao mundo externo coisas que claramente se originam 
em seu próprio Eu e que por este deveriam ser reconhecidas. Assim, até 
mesmo o sentimento de nosso próprio Eu está sujeito a distúrbios, e as 
fronteiras do Eu não são permanentes (FREUD, 1986/1930[1929] apud 
MARIZ, 2016, p.18). 

Essas reflexões levam ao conceito do princípio do prazer e desprazer. Para 

Freud (1920), os processos psíquicos são regulados pelo princípio do prazer, sendo 

estimulados por tensões desprazerosas, as quais levarão a um fluxo de direção tal 

que o resultante seja a busca da diminuição destas tensões, gerando mais prazer e 

evitando o desprazer.  

Sistematicamente, Freud reforça que: 

[...] o princípio de prazer é próprio de um modo de trabalho primário do 
aparelho psíquico e que ele é desde o começo inútil, e até perigoso em alto 
grau, para a auto afirmação do organismo em meio às dificuldades do mundo 
exterior. Sob a influência dos impulsos de autoconservação do eu, ele é 
substituído pelo princípio de realidade, que, sem desistir do propósito de um 
ganho final de prazer, exige e impõe o adiamento da satisfação, a renúncia a 
muitas possibilidades para tanto e a tolerância temporária do desprazer no 
longo desvio que leva ao prazer. O princípio do prazer ainda continua sendo 
por muito tempo o modo de trabalho dos dificilmente “educáveis” impulsos 
sexuais, e acontece repetidamente que, seja a partir destes últimos, seja no 
próprio eu, ele subjugue o princípio de realidade com prejuízo para o 
organismo inteiro (FREUD, 1920, p. 43-44). 

A partir destas constatações, com a leitura freudiana em torno da sexualidade, 

do elemento das pulsões, do princípio do prazer, a psicanalise foi desenhando uma 

metapsicologia do corpo. Para Assoun (1995) apud Lazzarini e Viana (2006), a pulsão 

seria o fundamento da metapsicologia, pois a pulsão se caracteriza na excitação e o 

corpo é a própria fonte.  

Ainda para Assoun, em Freud “o corpo não é causa de nada, nem da pulsão, 

nem do prazer de órgão, mas sem a corporeidade nada seria possível” (ASSOUN 

1995 apud LAZZARINI; VIANA, 2006, p. 243). Nessa mesma linha de pensamento, 

contribuem Amparo, Magalhães e Chatelard (2013), ressaltando que: 
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A constituição do espaço psíquico a partir do corpo evidencia duas questões: 
o Eu como correspondente ao “si mesmo”, implicando na diferenciação entre 
si e o outro, traduzido pela ideia de indivíduo; e o Eu como projeção de uma 
superfície que indica uma diferenciação psíquica, relacionando-o à imagem 
do corpo (AMPARO, MAGALHÃES E CHATELARD, 2013, p. 505). 

Os autores prosseguem citando Freud (1923/1974) e elucidando que o Eu é 

corporal, sendo uma projeção a partir e através de um corpo, traz a importância e o 

atento para a cinestesia corporal, “elemento de reconhecimento primário do corpo que 

permitirá a organização do Eu enquanto instância psíquica diferenciada do Isso, tendo 

um importante papel no estabelecimento da estruturação psíquica ” (FREUD 

1923/1974 apud AMPARO, MAGALHÃES; CHATELARD, 2013, p. 505). 

Ferreira (2008) frisa que na teoria freudiana, todos os eventos que acontecem 

na dimensão inconsciente ou consciente se relacionam, e no inconsciente os eventos 

ficam guardados num espaço onde podem vir à luz da consciência em algum 

momento. Sendo que, se as memórias reveladas pelo inconsciente são liberadas, elas 

retornam sem perder nenhuma força emocional dos seus conteúdos.  

De forma complementar, o autor prossegue com a energia pulsional, na relação 

com o corpo e a própria “imagem”, tanto os desejos, como as tensões ou outros 

processos mentais seguem uma lógica onde a psique libera uma energia libidinal que 

é investida em representações mentais da própria pessoa ou sob uma ideia ou coisa, 

sendo chamada por Freud de “catexia”. Na busca da compreensão que o sujeito tem 

dos conflitos internos psíquicos, “este conceito é criado para instrumentalizar a teoria 

psicanalítica, que está interessada em compreender onde a libido foi catexizada 

inadequadamente para poder liberá-la ou redirecioná-la” (FERREIRA, 2008, p. 478). 

No princípio da subjetivação, relacionada com o corpo, Freud apresenta a 

problemática e a concepção do narcisismo. Por sua vez, o narcisismo começa pela 

autoerotização do corpo. “Inicialmente, as zonas erógenas estão num registro 

dispersivo no corpo que posteriormente será unificado, constituindo um corpo 

totalizado. Essa totalidade se ordena em torno de uma imagem que é denominada 

imagem corporal ” (LAZZARINI; VIANA, 2006, p. 245).  

Os autores prosseguem afirmando que para a totalidade da satisfação pulsional 

narcísica, é necessária a presença do outro, enquanto Freud também nos leva que o 

corpo se constitui pelo olhar do outro que logo é a construção da identidade do Eu, ou 

seja, pelo próprio corpo unido ao reconhecimento do outro. 
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2.1.2 LACAN E O CORPO SIMBÓLICO  

Na perspectiva da psicanálise lacaniana, o corpo é analisado por um viés 

simbólico, enquanto significante e até mesmo pelo registro do imaginário. Lacan 

aborda a dimensão do corpo em cada uma dessas esferas, tratando da problemática 

do eu a partir, inclusive, da linguagem. 

Segundo Sternick (2010) desde o começo dos estudos na teoria lacaniana, a 

ênfase na relação do eu e do corpo está presente, salientando a importância na 

formação subjetiva humana com a imagem do próprio corpo que se constrói. 

Diferentemente de Freud, o corpo para Lacan é abordado vinculado ao gozo e ao 

significante advindo na interação com o Outro sendo incorporado então pelo sujeito 

que se relaciona, não sendo mais o foco o corpo biológico e o pulsional, mesmo sendo 

considerados por ele (CUKIERT; PRISZKULNIK, 2002). 

A partir dessa introdutória, as autoras Cukiert e PriszKulnik (2002) contribuem: 

O corpo para Lacan é o corpo marcado pelo significante e habitado pela libido, 
corpo erógeno e singular. Corpo de desejo, e, portanto, de gozo, dimensões 
que certamente contribuem para repensar a problemática do corpo em 
Psicanálise à luz da nova perspectiva da linguagem (CUKIERT; 
PRISZKULNIK, 2002, p. 143-144). 

Ao elucidar o corpo na contemporaneidade, a partir da sua relação com o 

mundo e consigo mesmo com interseções das perspectivas lacanianas, adentra-se 

no conceito de fantasia, conforme Zizek (1996) apud Cunha e Marsillac (2017). Este 

é descrito na compreensão de suporte da realidade onde este corpo existe, pelo qual 

transparece captado pelo Outro. Para Lacan, essa realidade é interpretada pelo 

simbólico, o qual faz dar sentido, e o sentido é sempre função do imaginário. Pensar 

o corpo a partir da relação com o Outro, dentro da dimensão do simbólico que o Outro 

ocupa conduzirá ao que Lacan chamou de “estádio do espelho” (FERREIRA, 2008). 

O Outro é o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo 
que vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito 
tem que aparecer. E eu disse – é do lado desse vivo, chamado à 
subjetividade, que se manifesta a pulsão (ZIZEK, 2008 apud CUNHA; 
MARSILLAC, 2017, p. 32). 

Outrossim, a teorização lacaniana correspondente nesta relação entre o sujeito 

e a identificação enquanto corpo com a presença do Outro é esclarecida pelo 

momento do estádio do espelho, também comentada por Ferreira (2008): 

A identificação tem sua origem no período infantil de seis a 18 meses, e 
consiste numa antecipação da aquisição da unidade funcional do corpo pela 
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criança antes que ela utilize a linguagem. Nesse trabalho, ele apresenta o 
momento genético de identificação afetiva e de unidade que contribuirá para 
a formação do Eu; porém, antes de afirmar sua identidade, o Eu se confunde 
com essa imagem que o forma e o aliena. Essa alienação do sujeito pela 
imagem é a fonte em que se alimentará a agressividade constitutiva da 
formação, ao mesmo tempo, do Eu e do vínculo social (FERREIRA, 2008, p. 
476). 

 

Da mesma forma, na construção da dialética do eu ideal, o outro contrasta o 

traço ideal da dimensão simbólica do sujeito, que não faz parte do eu mas do Outro, 

pode também fazer com que essa mediação resulte em comportamentos de um eu 

que se apresenta na rivalidade e numa relação de amor-ódio a respeito da própria 

imagem ou a imagem de algum semelhante (SIQUEIRA, 2013). 

O autor Ferreira (2008), complementa essa concepção afirmando que: 

O Estádio do Espelho indica o momento de organização da estrutura do 
sujeito, tornando clara a referência simbólica que o outro ocupa, o modo como 
o sujeito, em relação com o outro, regula sua própria imagem (eu ideal), tendo 
sempre como referência o modelo onipotente do ideal do eu a que o sujeito e 
o outro estão sujeitos. Esta identificação jamais se tornará completa, não há 
correspondência possível entre um Eu social e o inconsciente; ela será uma 
eterna busca por aquele momento em que a criança se volta para o adulto, 
como que a buscar, de algum modo, seu assentimento (FERREIRA, 2008, p. 
476). 

Amparo, Magalhães e Chatelard (2013) corroboram sobre a teorização da fase 

do estádio do espelho. Os autores apontam que se constitui como uma experiência 

onde pode ser dividida em três estados de tempo, sendo que:  

o primeiro aponta para uma confusão entre si e o outro; no segundo momento, 
a criança descobre que a imagem do espelho não é real, distinguindo a 
imagem do outro da realidade do outro; num terceiro momento, ela adquire a 
convicção de que se trata da própria imagem refletida no espelho (AMPARO, 
MAGALHÃES; CHATELARD, 2013, p. 506). 

Com essa representação do simbólico lacaniano trazida pelos autores, pode-

se destacar o entendimento da construção da identidade de sujeito a partir do corpo 

do Outro que elucida o reconhecimento da própria imagem, inclusive de forma 

narcísica dando sentido às sensações e às pulsões experimentadas pela criança 

antes da tomada do próprio corpo. Ainda, nesse contexto, Kehl (2003) apud Cunha e 

Marsillac (2017) alerta que essa relação do corpo com o corpo do Outro serve de 

caminho para a inserção da linguagem que posteriormente vai exercer a função 

determinante do corpo.  
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Já na abordagem de Mariz (2016), posteriormente à imagem refletida de si 

mesmo que o sujeito tem através da interação com o Outro, idealizada do eu próprio 

por um processo narcísico primário, haverá uma fragmentação onde será 

experienciada a angústia de reconhecer a si mesmo a par do outro, sendo vivenciada 

pela tendência de agressividade. Segundo a autora, este processo de agressividade 

apaziguado é pela inserção da linguagem: 

Lacan afirma que o processo de humanização só se dá pela entrada na 
relação simbólica, e isto inclui se reconhecer pelo nome próprio, o que é 
compatível com o destaque ao campo da linguagem que foi promovido por 
seus ensinamentos. É a linguagem e o simbólico que apaziguarão a 
agressividade inerente à relação especular. A incidência da relação simbólica 
faz com que haja variações/modulações na experiência especular pela 
intermediação do Outro, de modo a apresentar ao sujeito figuras diferentes 
do seu desejo. Assim, a história do sujeito faz operar as particularidades da 
imagem (MARIZ, 2016, p. 34). 

A busca do sentido de si mesmo é marcada pela entrada da linguagem na 

experiência do sujeito que agora tem um corpo Real, até chegarmos junto da trajetória 

do Lacan, ao corpo que goza, na experiência do encontro traumático com o sexo e na 

busca da satisfação. O gozo em psicanálise é de acordo com Sternick (2010), aquilo 

que está além do princípio do prazer, aquilo que ultrapassa, transgride.  

Lacan afirma que para gozar é preciso ter um corpo, e o deleite do gozo vai 

além do desejo insaciável em busca do prazer. Como dito acima, o gozo é a 

transgressão, o regozijo. É aí que a linguagem retorna, pois, para o corpo gozar 

precisa ser reconhecido e anunciado pela linguagem, “as diferentes relações com a 

satisfação que um sujeito falante pode experimentar no uso de um objeto desejado, 

postulando que a questão da satisfação também se inscreve na rede de sistemas 

simbólicos que dependem da linguagem ” (CUKIERT; PRISZKULNIK, 2002, p. 144). 

Um sujeito é, portanto, e a princípio, um vazio que se deixa preencher pelo 

significante que o Outro representa. Quando a linguagem se insere, sua principal 

função não está na comunicação, mas previamente, representar o próprio sujeito 

como alguém real, reduzido ao próprio ato de falar com o outro. Borch-Jacobsen, 

(1991) apud Manso e Caldas (2013, p.111), atentam que “a linguagem, em sua 

essência de fala, é o sujeito”, o significado real do sujeito está a servir ao gozo do 

próprio corpo.  

Nesta mesma linha de pensamento da linguagem por meio da fala enquanto 

significante, ao mesmo tempo que constrói a verdade do sujeito no campo do 
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simbólico, o significante vem ser a causa do gozo, sendo aprimorado também à escrita 

salientada pela descrição de Manso e Caldas (2013): 

Primeiro a escrita inconsciente, que empurra à leitura e constitui o trabalho 
de decifração; e depois a escrita que talvez torne possível, pela fala, que um 
saber como meio de gozo se escreva, o que constitui um tipo de cifração. Em 
ambas, o gozo é uma constante. Tanto cifrar como decifrar são operações 
que contêm, dão passagem, servem de via ao gozo pulsional (MANSO; 
CALDAS, 2013, p. 112). 

O Eu para Lacan, após a separação do Outro enquanto significante de si 

mesmo, seria uma forma de totalidade onde o mesmo tenta dar conta de preencher a 

falta, o furo, aquilo que se inscreve no fluxo das relações com o mundo, com o outro, 

consigo. A falta é o que Lacan chama de desejo. Na representação da imagem do 

corpo próprio sob a construção da identidade, sempre existirá fatores da realidade que 

não serão expressados pela imagem do corpo. Não existe ideia de totalidade sem 

haver algo deixado de fora (FERREIRA, 2008). 

 O autor também discorre sobre a construção da identidade que “para interagir 

com a cultura, tenho de aderir a uma identidade exterior e preciso abrir mão de parte 

da sexualidade e da agressividade”. O autor se refere que a imagem do corpo toma 

forma de estrutura na mente para poder se relacionar com o mundo, a imagem de si 

mesmo é o que conduz a identificação própria enquanto sujeito que está em constante 

transformação em relação as influencias que recebe de outros, do inconsciente, da 

própria cultura (FERREIRA, 2008; MORAES, 2007). 

Dolto (1908-1988) apud Ferreira (2008) se refere à imagem do corpo próprio 

enaltecendo a vigência do inconsciente do sujeito que deseja. 

O esquema corporal faz parte de uma forma de percepção neurobiológica 
que é a mesma para todos. Já a imagem do corpo é específica para cada um, 
pois está ligada ao sujeito, sua história e sua relação com o mundo. Ela é 
eminentemente inconsciente, suporte do narcisismo e encarnação simbólica 
do sujeito desejante. As imagens que a pessoa faz do próprio corpo são a 
síntese viva de suas experiências emocionais vividas através das sensações 
erógenas eletivas, arcaicas ou atuais, sendo também memória inconsciente 
de todo o vivido relacional. É na imagem do corpo que o tempo se cruza com 
o espaço e que o passado inconsciente ressoa na relação presente (DOLTO, 
1908-1988 apud FERREIRA, 2008, p. 477). 

Configura-se, dessa maneira uma exigência latente de reformulação e revisão 

da própria imagem, o Eu, na dimensão imaginária para Lacan vive constantemente no 

engano distanciando-se do encontro com o seu desejo. 



24 

 

Considera-se inicialmente a importância ao mesmo tempo impactante que o 

sujeito ainda na infância percorre no processo chamado por Lacan de estádio do 

espelho, onde vivencia a angústia da fragmentação do Outro, se reconhecendo como 

distinto e experimentando por meio da linguagem, do real, da função de suprir a falta 

pela realização do gozo, na necessidade da construção da imagem de si mesmo 

(STERNICK, 2010).  

 Siqueira (2013) ao tratar do papel do analista, na função de ajudar a extrair o 

sofrimento e conduzir a novos rumos da satisfação do gozo do corpo do analisando, 

propõe: “será que uma das funções mais importantes de uma psicanálise não seria 

ajudar esse sujeito e tantos outros a dar melhor tratamento ao corpo?” (SIQUEIRA, 

2013, p. 141). 

O corpo que se fala abrange uma dimensão subjetiva, que se manifesta junto 

da estrutura do Eu, ao longo de muitas complexidades, relações e significados, quem 

goza é quem possui um corpo e sente, deseja e angustia através dele. Lacan (1976) 

apud Sternick (2010, p. 35) interroga “Quem sabe o que se passa no seu corpo? ”, e 

nessa reflexão complementa ao sentido que “para alguns, chega a ser o sentido que 

dão ao inconsciente” (STERNICK, 2010, p. 35). 

Dessa maneira, o corpo que é marcado pelo simbólico e pelo significante é um 

corpo falante, ao mesmo tempo sexual e em constante reformulação da imagem de si 

mesmo, onde a clínica atua é no repensar a imagem deste corpo enfatizando a 

conscientização da alienação como fator constituinte da subjetividade do sujeito 

elucidando o imaginário do corpo próprio na eterna construção do Eu (CUKIERT; 

PRISZKULNIK, 2002). 

2.1.3 REICH E O ORGASMO  

Partindo dos pressupostos teóricos de Wilhelm Reich (1897-1957), desde o 

começo da sua trajetória na psicanálise, sabe-se que seus estudos possuem como 

base a psicanalise freudiana. Sabe-se também que Reich foi aluno de Freud, 

reconstituiu e desenvolveu o saber psicanalítico indo além na construção da teoria da 

psicologia corporal, afim de abarcar a mente e seus sintomas através de uma 

abordagem que também fizesse a leitura do corpo e a sintomatologia somática, 

utilizando da linguagem que o mesmo expressa para a dissolução dos conflitos da 

psique humana. Além das suas contribuições teóricas e clínicas, Reich também foi 

ativo na política, onde participou ativamente, inclusive, no contexto cultural da 
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Alemanha dos anos 20, relatando que o inconsciente e a condição social eram 

condutores do comportamento humano (ALBERTINI, 2015). 

Reich revolucionou a ideia de estudo das funções mentais separadas do corpo 

pela análise das experiências vividas pelo indivíduo, substituindo-as pela teoria de que 

o corpo é aquele que recebe antes da mente, as experiências físicas e emocionais 

desde a gestação até a morte. Contribuiu para o entendimento de que a mente reflete 

a experiência que o corpo vive inicialmente e as manifestações psíquicas podem 

serem lidas por uma psicologia corporal (VOLPI, 2014). 

Um corpo vivo está intrinsecamente ligado com uma mente ativa, ambos são 

interdependentes e possuem sua funcionalidade na relação um com o outro, a 

psicologia corporal pode ser estudada a partir de três grandes eixos da teoria 

Reichiana, são eles: a análise do caráter, a vegetoterapia carátero-analítica e a 

orgonoterapia (VOLPI, 2014). 

Segundo relatos de Albertini (2011), quando Reich estava atuando em prol dos 

movimentos freudianos, com população de baixa renda em clínica, sendo membro da 

Policlínica Psicanalítica de Viena, de 1922 a 1928, enquanto jovem psicanalista 

extremamente vinculado às questões sociais da sua época, contrastou com limites na 

atuação dos seus trabalhos. Nota-se que: 

um comentário geral que pode ser feito sobre a participação de Reich nos 
Seminários de Técnica e na Policlínica de Viena refere-se a que ambas as 
experiências propiciaram o aparecimento de questionamentos sobre 
aspectos já sedimentados do acervo teórico e prático da psicanálise. A saber, 
no domínio da técnica, os Seminários acarretavam a discussão das diretrizes 
técnicas até então aceitas e a consequente formulação de outras orientações; 
na esfera da prática clínica, o trabalho cotidiano na Policlínica, dadas as suas 
peculiaridades, trazia uma série de novas questões e, também, um campo 
aberto para a experimentação de linhas não usuais de atendimento 
(ALBERTINI, 2011, p. 164). 

A partir dos insucessos das experiências enquanto membro da Policlínica, 

Reich utilizou-se das experiências até então limitadas, para formular o primeiro eixo 

da sua abordagem sobre a análise do caráter. Segundo o Albertini (2011), no decorrer 

dos escritos no desenvolvimento da sua teoria, no seu livro a Função do Orgasmo 

(1927), as práticas psicanalíticas necessitavam estar congruentes com a própria teoria 

e para isso relatava a possibilidade de readaptações técnicas.  

Sem qualquer pressentimento do fato, nós nos havíamos aproximado da 
principal característica do homem moderno, que é a tendência de repelir os 
impulsos sexuais autênticos e agressivos com atitudes espúrias, falsas e 
enganosas. A adaptação da técnica à hipocrisia do caráter do paciente 
apresentava consequências que ninguém adivinhava, e que todos 



26 

 

inconscientemente temiam. Debatia-se a estrutura pessoal do terapeuta, que 
tinha de enfrentar e dominar essa agressão e sexualidade. Mas nós, 
analistas, éramos os filhos do nosso tempo. Estávamos lidando com matéria 
subjetiva que, embora fosse teoricamente conhecida, evitávamos na prática. 
Não queríamos experimentá-la. Era como se estivéssemos algemados pelas 
convenções acadêmicas formais. A situação da análise exigia liberdade dos 
padrões convencionais e, em relação à sexualidade, uma atitude 
desembaraçada de preconceitos morais. Durante os primeiros anos do 
seminário, não houve nenhuma referência à efetivação da capacidade de 
experimentar o orgasmo. Instintivamente eu evitava o assunto. Era delicado 
e todos, em geral, ficavam muito excitados ao discuti-lo. Eu próprio não me 
sentia muito seguro a respeito. E não era nada fácil compreender cor 
retamente os hábitos privados e as peculiaridades sexuais do paciente, e 
continuar a manter a dignidade social e acadêmica. Preferia-se falar de 
"fixação anal" ou de "desejos orais". O animal era, e permanecia, intocável 
(REICH, 1927, p. 64). 

Com o entendimento de Reich sobre a necessidade do exercício das técnicas 

psicanalíticas exclusivas para cada caso advinda da própria estrutura do caso, que o 

autor amadureceu sua teoria clínica resultando na técnica da análise do caráter 

(WEIMANN, 2002). 

Se a experiência clínica por um lado confirmava repetidas vezes que as 
neuroses se curavam rapidamente quando a satisfação genital se tornava 
possível, por outro lado revelava que eram tanto mais difíceis os casos em 
que a satisfação não era (ou era inadequadamente) conseguida. Isso 
estimulava a um estudo consciencioso dos obstáculos e das muitas etapas 
até o alcance do objetivo. Não é fácil expor claramente isto. Todavia, quero 
tentar pintar o mais vividamente possível o modo como a teoria do orgasmo 
na terapia das neuroses se tornou, aos poucos, cada vez mais estreitamente 
ligada ao desenvolvimento da técnica de análise do caráter (REICH, 1927,  p. 
65). 

Neste ínterim reichiano, segundo Weimann (2002), a psicanálise 

primordialmente trabalhava em prol da eliminação das resistências dos indivíduos, 

bem como das defesas do ego inconscientes, por meio das técnicas analíticas, no 

início de qualquer tratamento o analista precisava compreender as resistências iniciais 

do sujeito à análise, sugerida por Reich, como transferência negativa ou o 

estabelecimento das neuroses de transferência da análise. Nas palavras do mesmo 

autor: 

O ponto de vista de Reich era de que as interpretações do analista, 
especialmente nos momentos iniciais de uma análise, deveriam enfocar, 
prioritariamente, a dissolução dessas resistências transferenciais, de modo a 
favorecer que a neurose do paciente fosse sendo colocada, fragmento por 
fragmento – como propunha Freud (1996 [1914a]) –, no interior do processo 
analítico. Reich entendia que o padrão resistencial do paciente estava 
estreitamente vinculado à sua estrutura de caráter (WEIMANN, 2002, n.p). 
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Complementando as concepções que levaram Reich à teoria da análise do 

caráter, Rego (2003) aponta outras proposições vinculadas à abordagem clássica da 

psicanálise, sendo elas: perceber e dar suma importância a maneira como o paciente 

se expressa sobre o seu conteúdo, não só na fala, análise central da abordagem 

Reichiana; levar em consideração a associação livre somente a partir do momento em 

que se trabalham as resistências iniciais à análise; a própria análise do caráter 

enquanto técnica se faz a partir do entendimento do caráter enquanto estrutura 

defensiva do ego, as chamadas resistências caracterológicas; intervenção 

diretamente ao corpo, sendo este reservatório das expressões somáticas entre pulsão 

e defesa. 

A noção de caráter está presente em todas as técnicas terapêuticas de Reich. 

A segunda delas é a vegetoterapia carátero-analítica. Para Silva (2001), elucidando a 

mudança no foco dos estudos reichianos em prol do maior entendimento das bases 

biológicas do corpo em consonância com a psique humana, o autor destaca: “faz 

referência ao sistema nervoso vegetativo, atualmente denominado sistema nervoso 

autônomo”. Esse sistema, encarregado das funções autônomas do organismo, se 

divide em dois sub-sistemas: simpático e parassimpático (WAGNER, 2000 apud 

SILVA, 2001 p. 115) “. 

No desenvolvimento da vegetoterapia carátero-analítica, Reich formulou um 

importantíssimo conceito na sua teoria que é a couraça. As autoras Silva e Campos 

(2011) relatam sobre: 

Dentro da Psicologia Corporal, um dos conceitos utilizados é o de couraça, 
que é a proteção utilizada como defesa para proteger o ego dos perigos do 
meio externo. A couraça é originada por uma energia contida numa contração 
muscular que não flui pelo corpo. É claro que nem toda contração muscular 
que bloqueia o fluxo energético pode ser considerada patológica, o corpo 
humano acaba tendo reações e contrações temporárias para se adaptar ao 
ambiente, mas quando saudável este bloqueio desaparece quando a situação 
originária não existe mais (SILVA; CAMPOS, 2011, p. 1-2). 

Complementando com a ideia da construção do termo couraça, Volpi & Volpi 

(2002) apud Volpi (2014) declara: 

O corpo sente, aprende, se disciplina, se condiciona e expressa os conflitos 
emocionais da mente, corporificados nos tecidos celulares, refletidos na 
qualidade do tônus muscular, expressões faciais, ritmo respiratório, postura, 
tom de voz, etc. Portanto, nosso corpo é moldado de acordo com as 
experiências vividas, principalmente aquelas ocorridas na primeira infância, 
quando as formas que encontramos para nos defender ainda são precárias. 
Esses acontecimentos muitas vezes deixam marcas profundas e 
irreversíveis. Portanto, constantemente somos confrontados com dois 
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caminhos: ouvir nosso corpo e deixá-lo falar em seus desejos e expressar 
suas angústias ou submetê-lo aos estresses físicos e psicológicos diários que 
a vida nos traz, formando assim as couraças (VOLPI; VOLPI, 2002 apud 
VOLPI, 2014, p. 2). 

A partir de experimentos laboratoriais Reich desenvolveu técnicas terapêuticas 

na intervenção do corpo em terapia. O encouraçamento muscular é vinculado à 

análise do caráter e é visto como o resultante de uma soma de recalcamentos do 

indivíduo.  

Através do método da análise do caráter, pode se observar que os pacientes 

quando conscientizados das suas atitudes defensivas do caráter começaram a 

manifestar conteúdos reprimidos que antes não haviam sido expressados. Reich 

observou que ao manifestarem esses conteúdos, ocorria explicitamente uma 

mudança corporal, nas atitudes, posturas e nos próprios comportamentos das 

pessoas (CHASTKA, 2007 apud NETO, 2009). 

Foi, então, que se passou a trabalhar a partir do viés somático do indivíduo. 

Segundo Reich (1995) apud Rego (2003, p. 38), a “couraça funciona sob a forma de 

atitudes musculares crônicas e fixas”. Complementando a ideia, juntando as defesas 

unificadas do caráter contra emoções e situações ameaçadoras, Dr Rakness citado 

por Kignel (1997, p. 45) em seu livro Energia e Caráter, declara que “esta couraça 

originava-se nas situações da infância em que havia sido negada à criança a 

satisfação de algum impulso instintivo e que a energia desse impulso havia sido 

cindida de tal modo que uma parte mantinha a outra em suspenso”. 

Portanto, ao se trabalhar a dissolução dessas couraças, conteúdos que as 

provocaram emergem no indivíduo, para Baker (1980) apud Silva e Campos (2011) o 

encouraçamento é a própria somatização no corpo das repressões e são distribuídas 

em certos pontos, chamados de anéis de couraça, resultando em especificamente 

sete anéis encouraçados.  

De acordo com Volpi (2004, p. 1), o corpo apresenta memória sensorial: “Ela é 

um fenômeno celular, biológico e psicológico que envolve vários sistemas 

neuropsicofisiológicos que funcionam em conjunto”, sendo a somatização o resultado 

dos conteúdos retidos pelos conflitos emocionais e psicológicos, bem como, uma 

forma de comunicação desses conteúdos por meio do sensório.   

Resultando desta descoberta Trotta (2000) apud Neto (2009) relatam que foi 

observado que havia uma grande dificuldade dos pacientes em modificarem sozinhos 
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as tensões e comportamentos do próprio corpo como solicitado por Reich em terapia. 

Portanto: 

Reich passou a intervir ativamente sobre o corpo do paciente por meio de 
massagem e da proposição de movimentos e expressões. Desenvolveu 
diferentes métodos de intervenção corporal, incluindo a respiração profunda, 
movimentos oculares, sonorização, imitação facial e respiratória de emoções, 
movimentos expressivos dos membros etc (TROTTA, 2000 apud NETO, 2009 
p. 47). 

Ainda de acordo com Reich (1984) apud Rego (2003): 

a dissolução de um espasmo muscular não só libera a energia vegetativa, 
mas, além disso e principalmente, reproduz a lembrança da situação de 
infância na qual ocorreu a repressão do instinto. Pode-se dizer que toda 
rigidez muscular contém a história e o significado de sua origem (REICH, 
1984 apud REGO, 2003 p. 39).   

Com essa intervenção de Reich em clínica, a partir da eficácia dos 

experimentos, as técnicas na musculatura corporal dos pacientes passaram a ser uma 

estratégia técnica analítica, sendo compreendida, portanto, segundo Rego (2003, p. 

39) como: “o afrouxamento das tensões musculares é visto como um equivalente do 

afrouxamento da censura e da eliminação do recalque”. A partir disso, diversos 

elementos da teoria freudiana são revistos e incorporados no entendimento somático, 

como a fixação; o gasto contínuo de energia, pois para Reich o próprio 

encouraçamento requer energia libidinal do sujeito, o recalque e a resistência; a 

relação da quota de afeto, relacionando os afetos inconscientes com as tensões da 

musculatura e o recalque como um mecanismo tardio. A partir das considerações de 

Freud (1915/1947), o recalque seria constituído posteriormente as fases iniciais do 

desenvolvimento emocional o que coincidiu com a visão de Reich, sendo que a 

coordenação motora se apresentaria de forma importante após o primeiro ano de vida 

(REGO, 2003).  

Desta maneira, com as mudanças nos seus estudos e constatações próprias a 

partir das experiências no trato somato do corpo, embasadas pelo desenvolvimento 

das teorias e técnicas terapêuticas da clínica, Reich definiu novos rumos a par da 

psicanálise freudiana, como consta Neto (2019): 

tais como a noção de potência orgástica, a metodologia de análise do caráter, 
a noção de identidade funcional entre o encouraçamento somático e o 
caracterológico, a introdução de intervenções corporais para a dissolução da 
couraça muscular no trabalho psicoterapêutico (NETO, 2019 p. 49). 
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Resultou, portanto, na sua expulsão da International Psychoanalytical 

Association (IPA) (“Associação Internacional de Psicanálise”), por conta da atuação 

clínica não constar mais como ferramenta psicanalítica, a partir de 1934, Reich então 

nomeou o conjunto dos seus estudos teóricos como economia sexual, a fim de 

diferenciar da psicanalise freudiana (NETO, 2019). 

Quando Reich se refere à economia sexual, ele descreve em seu livro a função 

do orgasmo de 1927 que “Este conceito pretende abarcar um novo campo científico: 

a investigação da energia biopsíquica” (1927, p. 10), se referindo que a origem de 

diversas enfermidades acontece a partir do viés da sexualidade, mesmo a sociedade 

tentando negar. A respeito da psicanalise freudiana, o próprio Reich comenta a 

repressão social referente aos estudos sexuais: 

A economia sexual é uma disciplina pertencente à ciência natural. Não se 
envergonha do tema sexualidade, e rejeita como seu representante todo 
aquele que não tenha superado o arraigado medo social da difamação 
sexual. O termo vegetoterapia empregado para descrever a técnica 
terapêutica da economia sexual é, de fato, uma concessão aos escrúpulos 
do mundo em assuntos sexuais. Orgasmoterapia seria uma expressão bem 
melhor, e com certeza mais correta, para essa técnica médica: é 
precisamente o que a vegetoterapia é, basicamente. Foi preciso levar em 
consideração, porém, que esse termo teria acarretado uma tensão muito 
grande para os jovens economistas sexuais na sua prática. Bem, isso é 
inevitável: mencione a essência dos seus desejos e sentimentos religiosos, e 
o povo rirá zombeteiramente, ou sorrirá com nojo (REICH, 1927 p. 10). 

Diante disso, ainda nas palavras de Reich sobre o conceito da economia sexual 

da sua abordagem: 

A saúde psíquica depende da potência orgástica, do ponto até o qual o 
indivíduo pode entregar-se, e pode experimentar o clímax de excitação no ato 
sexual natural. Baseia-se na atitude de cunho não neurótico da capacidade 
do indivíduo para o amor. As enfermidades psíquicas são o resultado de uma 
perturbação da capacidade natural de amar. No caso da impotência 
orgástica, de que sofre a esmagadora maioria, ocorre um bloqueio da energia 
biológica, e esse bloqueio se torna a fonte de ações irracionais. A condição 
essencial para curar perturbações psíquicas é o restabelecimento da 
capacidade natural de amar. Depende tanto de condições sociais quanto de 
condições psíquicas (REICH, 1927 p. 10). 

Sendo extremamente engajado com as causas sociais, Reich na sua 

abordagem da economia sexual, faz ligação entre as enfermidades sexuais com o 

caos social intrinsecamente ligado com a era do patriarcado. Com a teoria da 

economia sexual, Reich expõe que a libido é uma energia a ser também, consumida 

para sua manutenção no organismo. Em promoção da saúde psíquica Reich apud 

Silva (2001, p. 111) vai dizer que “em outras palavras, o caráter absorve parcialmente 
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a libido impossibilitada de se realizar diretamente ou pela sublimação. A esse 

processo Reich dá o nome de “base de reação do caráter”, onde o processo possibilita 

que a couraça esteja vinculada ao equilíbrio libidinal do psiquismo.  

Outrossim, o autor continua relatando que a fim da couraça não ultrapassar os 

limites consideráveis tolerável à saúde do corpo-mente, surge então a estase de libido, 

que fará a função de sobrecarregar a função econômica do indivíduo. O caráter tem 

como função absorver parte da libido, enquanto regulador a fim de não sobrecarregar 

o organismo de energia libidinal em estase (SILVA, 2001). 

Ademais, posteriormente Reich nos anos de 1934 a 1957 desenvolve mais uma 

vertente dos seus estudos chamada de orgonoterapia, a partir dos seus experimentos, 

declara ter descoberto uma energia primária a qual chamou de orgone. A 

orgonoterapia é uma técnica psicoterapêutica com intervenções corporais. 

Considerada, portanto, uma psicoterapia corporal utilizada para diagnosticar e tratar 

adoecimentos orgânicos do corpo, foi fundamentada no funcionalismo orgonômico 

desenvolvido por Reich, sob as teorias energéticas das manifestações da energia 

orgone, tendo se configurado enquanto prática alternativa (REICH 1979; TROTTA, 

2000 apud NETO 2019).  

A pulsação da energia orgone, conforme a concepção orgonômica, 
governaria o funcionamento somático em termos de seus movimentos 
corporais – o movimento dos fluídos nos tecidos e no citoplasma celular, o 
peristaltismo e a pulsação dos diversos órgãos etc. – e, também, o 
funcionamento psíquico, uma vez que, para a visão reichiana, as emoções 
nada mais são do que a expressão direta do movimento de energia orgone 
no organismo (REICH, 2009, 2003, 1998 apud NETO, 2019 p. 28). 

Seguindo a visão da funcionalidade da teoria orgonômica, o autor Neto (2019) 

citando Reich (2009, p. 197) complementa: 

“soma e psique estão, ambos, enraizados bioenergeticamente no sistema 
plasmático pulsante (sangue e sistema nervoso autônomo). Assim, a 
orgonoterapia influencia não a função psicofísica em si, mas sim a raiz 
comum das funções psíquicas e somáticas”. Ela realiza isto utilizando as 
diversas técnicas de desencouraçamento, desenvolvidas por Reich e outros 
orgonoterapeutas, “as quais liberam o bloqueio respiratório, a inibição do 
reflexo do orgasmo e outras inibições do funcionamento biológico” (REICH, 
2009, p. 197 apud NETO, 2019, p. 66).  

Rego (2002, p. 10) trata dessa forma sobre a orgonomia: “poderia ser descrita 

como uma hipertrofia do aspecto econômico da metapsicologia freudiana, ganha 

contornos muito diferentes em anos posteriores, chegando a definições, formulações 
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e propostas de intervenção estranhas à psicanálise”. O autor se refere ao trabalho da 

psicologia corporal de Reich como uma ruptura da própria psicanálise. 

A grande ruptura técnica vai se dar com a introdução da abordagem corporal 
por Reich. A psicologia freudiana é intensamente referenciada no corpo, 
porém a intervenção técnica passa primordialmente pela palavra. Quando 
Reich introduz o olhar, o toque, os exercícios, a respiração e a 
propriocepção, ele resgata aquilo que poderíamos chamar de uma “vocação 
corporal” da psicanálise, porém rompe com um ponto essencial da clínica 
analítica. Talvez se possa dizer que é uma clínica psicanaliticamente 
orientada, mas certamente já não é mais uma clínica psicanalítica (REGO, 
2002 p. 10). 

Diante da a breve exposição da teoria Reichiana sobre o corpo, pode-se 

observar que Reich se dedicou a estudar as manifestações psíquicas se atentando 

além do olhar psicanalítico pela fala, ao olhar para os comportamentos corporais, 

sendo a fala do corpo e para as manifestações energéticas que um organismo libidinal 

contrasta na relação unilateral do corpo com a mente e da mente com o corpo.  

Atenta Volpi (2014, p. 2), sobre os pressupostos da psicologia corporal: “tem 

por objetivo reencontrar a capacidade do ser humano em regular a sua própria energia 

e, por consequência, seus pensamentos e emoções”.  

 

2.2 RELAÇÕES DA CORPOREIDADE E DA SUBJETIVIDADE 

A psicologia tem se construído numa relação dialética com a filosofia na 

construção do seu saber, tendo em vista que ambas refletem o sujeito em toda sua 

totalidade. Na pós-modernidade, pensando no corpo, destaca-se e filosofia 

fenomenológica que vincula as noções científicas e filosóficas a partir das noções do 

que é o corpo (SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2010). 

Nas investigações de um eu pensante, exclusivamente pelo viés da 

fenomenologia existencialista, busca-se compreender a subjetividade do homem que 

é instalada no corpo do mesmo e que reflete na corporeidade comportamental atuante 

na sua presença no mundo (DENTZ, 2008). 

Na abordagem teórica de Siqueira (2010): 

A importância dessa temática - corporeidade/subjetividade - está presente na 
atualidade por ser o corpo que expressa as necessidades humanas, uma vez 
que é para ele que convergem tanto interesses sociais, como políticos e 
econômicos, assim como é nele que se acumula toda uma série de práticas 
e de discursos (SIQUEIRA, 2010, p. 18). 
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Assim a filosofia, bem como as abordagens humanistas-existenciais da 

psicologia preconizam reflexões da consciência-corpo no intuito de melhorar o manejo 

clínico, considerando as subjetividades individuais corporificadas. Sendo a 

subjetividade um campo de intersecções entre o indivíduo e o todo que o cerca, é no 

campo da Psicologia que o estudo da subjetividade se concretiza. (CASTANHO; 

SCOZ, 2013).  

De antemão, a concepção de subjetividade parte do entendimento no diálogo 

desenvolvimental da representação da psique, procurando resultar numa definição do 

subjetivo individual. Nessa dialética processual González Rey (2011) apud Cavalcante 

e Silva (2013) comentam considerando o individual e social: 

A subjetividade representa um sistema aberto, que se expressa de forma 
permanente através da ação, seja a de sujeitos individuais ou a das diferentes 
instâncias e instituições sociais. Portanto, ela se caracteriza por seu caráter 
processual e em nenhum momento representa um conjunto de entidades 
estáticas, situadas em uma essência que atua como determinante dos 
comportamentos do sistema (GONZÁLEZ REY, 2012 apud CAVALCANTE; 
SILVA p. 20). 

Ainda, na reflexão do entendimento do termo, Castanho e Scoz (2013) 

contribuem: 

A subjetividade está em contínua construção e parte das intersecções entre 
indivíduo e sociedade, emoção e pensamento, sentido e significado, 
consciente e inconsciente, em múltiplas configurações de sentidos de 
elevada variabilidade, tendo como base as trajetórias de vida do sujeito 
(CASTANHO; SCOZ, 2013 p. 488). 

Na intenção de compreender que corpo e mente constituem-se como totalidade 

na construção de sujeito, é preciso refletir que a partir de elementos histórico-culturais 

e condicionamentos sociais, o corpo mesmo introjetando essas dimensões influentes, 

continua se constituindo em sua totalidade como inacabado na sua subjetividade, pois 

enquanto consciência-corpo, está sempre na produção de conhecimento e em 

formação de sua identidade vinculado as suas relações com o mundo (ARAÚJO, 

2015). 

Tendo o mundo ocidental priorizado os estudos do filósofo René Descartes 

(1596-1650) e tendo sido influenciado por ele, na sua defesa de que o corpo e a alma 

são diferentes enquanto elementos constituintes do ser, essa forma de pensar reflete 

inclusive na educação e em várias outras instituições. Defende Gonçalves (2012) 

apud Araújo (2015), que ignora-se o corpo enquanto veículo das experiências culturais 

internalizadas, descorporificam-o. 
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Descorporalização significa, por um lado, que, ao longo do processo de 
civilização, em uma evolução contínua da racionalização, o homem foi 
tornando-se, progressivamente, o mais independente possível da 
comunicação empática do seu corpo com o mundo, reduzindo sua 
capacidade de percepção sensorial e aprendendo, simultaneamente, a 
controlar seus afetos, transformando a livre manifestação de seus 
sentimentos em expressões e gestos formalizados (GONÇALVES 2012 apud 
ARAÚJO 2015, p. 27). 

Outrora, essa reflexão nos levava a uma complexidade de estudos os quais 

diversos autores desde então se prestaram a estudar o corpo considerando-o ao invés 

de objeto a própria presença primeira no modo de ser no mundo. Do ponto de vista 

de Edgar Morin, o estudo do indivíduo subjetivo inclui necessariamente sua 

corporeidade. (JOÃO; RIBEIRO, 2019). 

A autora Siqueira (2010) é uma das estudiosas que se propõe repensar a 

divisão dessa indissociação no entendimento do homem contemporâneo, afirmando 

que: 

Pela corporeidade o homem expressa o seu mundo, transformando suas 
tramas individuais, econômicas, sociais e culturais, em ações. A expressão 
da corporeidade é socialmente construída, assim, o homem vive em um 
determinado contexto sócio-histórico, onde interage com os demais, pois ao 
mesmo tempo em que atua na realidade, modificando-a esta atua sobre ele, 
influenciando suas formas de pensar, sentir e agir (SIQUEIRA, 2010 p. 15). 

Reafirmando o pensamento supracitado, Araújo (2015, p. 31) comenta que 

revalidar a corporeidade possibilita inclusive que o próprio sujeito se perceba 

enquanto unidade complexa e única a partir da sua realidade, sendo essa realidade 

integrada pela corporeidade em dimensões tanto subjetivas como objetivas: “corpo, 

emoções, sentimentos, consciência, relações com outros sujeitos e com o mundo. 

Além da constituição orgânica e biológica (genes, células, órgãos, sistema, etc), o 

corpo é formado pelo contexto político, econômico, social, cultural e natural”.  

Conforme Araújo (2015), na condição cultural e social do Brasil, por exemplo, 

as subjetividades investigadas e analisadas em clínicas particulares ou públicas 

necessitam refletir os sujeitos a partir de perspectivas de classe, sendo essa 

consideração imprescindível.  

Neste contexto, Medina (1987) apud Araújo (2015) ressalta que: 

o nosso corpo, concretamente e na forma como se representa e é percebido 
pelo brasileiro, acompanha os matizes fornecidos pelo sistema dominante. 
Na relação corpo-sociedade há um peso decisivo da estrutura 
socioeconômica que define, de certa forma, os limites da nossa estrutura 
corpórea (MEDINA 1987 apud ARAÚJO, 2015 p. 32). 
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De acordo com essas discussões conceituais acerca da construção subjetiva 

humana com a soma da corporeidade, é prudente retomar a construção do saber na 

psicologia no final do século XIX que inicialmente se deteve na racionalidade científica 

moderna. Tendo tornado-se ciência a partir de Wundt e seguidores, Fechener, Cattell 

e Titchener, formulando uma psicologia baseada na experimentação comportamental 

e no reducionismo matemático (JOÃO; RIBEIRO et al, 2019). 

Nesse mesmo período, outras correntes de estudos visando uma compreensão 

total dos fenômenos psicológicos as quais criticavam essa forma de pensar 

reducionista, refletiram outros caminhos afim de elucidar a subjetividade, por exemplo 

Brentano e a psicologia da Gestalt de Wertheimer, Köhler e Koffka (FIGUEIREDO, 

1991; GONZÁLES REY, 2003 apud JOÃO; RIBEIRO, 2019). 

Nessa lógica de pensamento, Salem e Junior (2010) o atributo corpóreo 

introduz-se progressivamente como característica básica da experiência constitutiva 

das identidades pessoais. 

Nesse contexto, interessa aqui salientar fundamentalmente dois fatores 
diretamente relacionados à experiência identitária moderna: o nascimento e 
a proliferação do sentido de interioridade psicológica, em torno do qual o 
homem passou a organizar sua experiência; e a noção de conflito psíquico, 
tomada como o centro normativo da formação subjetiva moderna. Tais 
aspectos expressam a passagem de um mundo no qual as determinações 
externas e coletivas que regiam a vida foram substituídas pela crença de que 
a fonte de verdade e sentido básico para a existência se ancora na própria 
interioridade do sujeito sendo, deste modo, passível de ser descoberta por 
um esforço de introspecção e mergulho em si mesmo (SALEM E JUNIOR, 
2010 p. 190). 

Com isso, deve ser destacado nessa construção de saber da psicologia a 

influência dos estudos da psicanálise freudiana com a descoberta do reservatório 

inconsciente de conteúdos humanos e em primazia na defesa pela corporeidade 

Wilhelm Reich e as escolas humanistas como a Gestalt terapia de Frederick Perls, 

Hefferline e Goodman ao considerarem a tendência humana em todo o seu potencial 

como sendo capaz para transformação e transcendência (JOÃO; RIBEIRO, 2019). 

A partir desse breve histórico a respeito do objeto de estudo da psicologia na 

tangente da subjetividade, aqui compreendida através da ótica fenomenológica, pode-

se afirmar, segundo Dentz (2008), que o sujeito não pode ser definido apenas pelas 

suas características cognitivas, antes disso, o Eu é construído na experiência das 

suas vivências com o mundo social e cultural e nas suas ações.  
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Conforme Dentz (2008, p. 3): “Tal subjetividade, portanto, se caracteriza antes 

por seus poderes, suas possibilidades, capacidades e projetos concretos. Em outras 

palavras, o sujeito deve ser caracterizado por sua subjetividade dinâmica”. 

O sujeito dentro desta visão é subjetivamente constituído ao longo de sua 
história. A subjetividade se produz simultaneamente em todos os espaços da 
vida das pessoas por meio da produção de sentidos subjetivos que são 
gerados em cada uma das atividades atuais. Tais sentidos mobilizam 
emoções que geram novos sentidos, num permanente processo de 
integração, organização e mudança. A relação entre a produção de sentidos 
e as diferentes formas de realidade é de difícil acesso pela variedade de 
elementos de seus elementos constitutivos, incluindo as especificidades do 
sujeito, o que a torna indireta e complexa (GONZÁLEZ REY, 2012 apud 
CAVALCANTE; SILVA, 2013 p. 20). 

Por sua vez, na constituição simultânea da subjetividade com a corporeidade, 

Edgar Morin na sua obra O método, citada por João e Ribeiro (2019), enquanto 

proposta de objeto de estudo da psicologia clínica, relatam duas formas de análise da 

subjetividade, a condição física e biológica como inseparáveis da corporeidade.  

Começando pela noção de sistema em Morin (1997), indicando a necessidade 

de compreender o sistema enquanto um todo complexo permite que considere a 

corporeidade humana multidimensional, constituída de: “processos emergenciais 

ocorridos ao longo de toda a evolução que conduziu a physis, o bios e a esfera 

antropossocial” não obstante como: “a um processo de evolução com sucessivos 

aumentos no grau de complexidade dos sistemas/organizações, a começar com a 

formação dos átomos, chegando, neste planeta, onde se dá a evolução das espécies, 

à emergência da espécie humana” (JOÃO; RIBEIRO, 2018-2019, p. 5). 

Desta maneira, compreende-se que a corporeidade é herança resultante de 

todo o processo evolutivo que pertence ao humano a partir de diversos sistemas 

multidimensionais.  

Ainda, de acordo com Rehfeld (2004, p. 4), “fazer uma fenomenologia da 

corporeidade não é descrever um corpo, mas sim a qualidade e os significados de 

uma experiência, que esteja intimamente relacionada com este corpo. ”  

Quanto às subjetividades, a própria consideração de se projetar no mundo 

através de uma corporeidade que é tocada e tocante da sua maneira em relação com 

os outros e o mundo que vivencia, Comin e Santos (2010) argumentam que:  

o destino da sociedade seria ingressar na era do pós-hiperconsumo, na qual 
o ecletismo da felicidade e da beleza levaria a uma contínua produção de 
dilemas e à necessidade de reinvenção dos mitos da beleza, do amor, da 
felicidade e do corpo – em sua dupla face, de gozo e sofrimento, liberdade e 
finitude, imanência e transcendência. A pós-modernidade vem justamente 
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para desconstruir discursos e propor um novo modo de tocar a vida, 
repensando a existência, nossos saberes, práticas e concepções, muitas 
vezes reprimidas no paradigma hegemônico, que só abre espaço para o que 
é “híper” (COMIN; SANTOS, 2010 p. 624). 

Corroborando com essa ideia, Siqueira (2010) relata na perspectiva de que os 

corpos são reservatórios da cultura internalizada, reagem nas expressões de poder e 

saber na sociedade e nas universidades: 

A corporeidade/subjetividade nas sociedades contemporâneas capitalistas 
desde cerca de 1970, na economia mundial, passa por processos de 
mudança na formação, dado a complexificação dos processos de trabalho e 
o aprofundamento da divisão social do trabalho, em relação a qual, um dos 
locais privilegiado é a instituição de ensino. Significa dizer que as gerações 
atuais são obrigadas a se formarem e se profissionalizarem em instituições 
educacionais. Destaca-se que na produção flexível prevalece a formação 
intelectual/cognitiva componente imprescindível para a produção de mais 
valor. É nesta realidade que se concretiza, materializa-se, forma-se e 
profissionaliza-se a corporeidade/ subjetividade (SIQUEIRA, 2010 p. 17). 

Esta reflexão toma a perspectiva de que enquanto atingidos corporalmente, 

corporeamente e subjetivamente durante toda a vivencia de nosso corpo vivo, as 

concepções fenomenológicas elucidam a corporeidade enquanto produtora de 

sentidos e significados, no sentido pode-se trazer a fala de Vygotsky (1987) citado por 

Castanho e Scoz (2013, p. 489) onde o termo significa que: “é o agregado de todos 

os fatos psicológicos que aparecem na consciência como resultado da palavra”, numa 

perspectiva histórico-cultural. 

Tecendo ainda a ideia de que predominantemente o entendimento da 

corporeidade se dá pela atribuição dos significados pela realização das experiências 

intersubjetivas, podemos compreender que parte dos conteúdos mentais são 

aprofundamentos de sentimentos, emoções e pensamentos enquanto produções 

psíquicas subjetivas em relação com os contextos sociais e culturais da realidade 

humana (CASTANHO; SCOZ, 2013). 

Há uma enorme contribuição da psicanálise no rompimento da consciência 

cartesiana, quando propôs a ideia de que a psique é dirigida não só pelos conteúdos 

conscientes, mas que parte desses conteúdos emergem fora da consciência a qual o 

ser humano pode ter conhecimento, mesmo sendo ainda criticada por manter uma 

visão mentalista acerca da constituição do eu, considerando um entendimento 

solipsista. Assim, Salem e Junior (2010) indicam que: 

A insatisfação teórica com a versão pulsional freudiana recaiu, sobretudo, na 
compreensão da dimensão social ou interpessoal dos relacionamentos como 
um mero efeito da busca por gratificação sexual ou, em outros termos, como 
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um produto da inoperância do mecanismo alucinatório primário gerado pelo 
organismo para esquivar-se da frustração na tentativa de obter de prazer 
(FREUD, 1923/1974 apud SALEM; JUNIOR, 2010 p. 191). 

Corroborando na continuidade das concepções freudianas, os autores 

prosseguem: 

Do mesmo modo como o interesse nos objetos é compreendido como o meio 
privilegiado para a descarga das pulsões erótica e agressiva, depreende-se 
que não é senão por uma atividade de reação à incapacidade de obter prazer 
junto aos objetos que a subjetividade pode se constituir. Resumidamente, de 
acordo com determinadas versões do modelo freudiano, o eu é concebido 
como um precipitado de representações oriundas do efeito mental das ações 
que objetos e pessoas exercem sobre o sujeito (COSTA, 2007 apud SALEM; 
JUNIOR, p. 191). 

Referente a estas considerações, pode-se novamente fomentar a relação 

corpo-mundo sob um olhar analítico do sujeito que se constitui subjetivo, mais tarde o 

próprio Freud aborda em Psicologia das massas e análise do eu (1921), livro no qual 

pode ser considerado e analisado também através dessa ótica.   

Importante salientar que Siqueira (2010) nos relembra que a forma com que o 

homem subjetivo lida com a própria corporeidade não é constante ou universal, mas 

resultante da própria vivencia histórico-cultural e do próprio condicionamento de 

sujeito na sua realidade, para Almeida (1995) apud Siqueira (2010, p. 17): “a cultura 

imprime suas marcas no indivíduo e no grupo, ditando normas, fixando ideais nas 

dimensões intelectual, afetiva, moral, física, social, ideais esses que indicam à 

educação o que deve ser alcançado no processo de socialização”. 

Na mesma linha de pensamento, Comin e Santos (2010) apontam: 

Trata-se da ruptura que houve com as dicotomias mente e corpo a partir da 
visão construcionista, considerando que o advento do pós-estruturalismo 
trouxe a urgência de pensar o corpo na sua relação com a cultura, com as 
estruturas e com as práticas sociopolítico-econômicas (BARNARD 2000 apud 
COMIN; SANTOS, 2010 p. 627). 

Cardoso e Massimi (2018) exprimem diante do fenômeno da subjetividade, 

referindo-se com a influência do pensamento de Stein (2005): 

É papel da fenomenologia a realização de uma descrição precisa acerca dos 
objetos com os quais a psicologia se ocupa, ou seja, descrevê-los em sua 
essência tal como emergem diante da consciência que é capaz de apreendê-
los. Nesse sentido, o objeto fundamental para a descrição dos fenômenos 
psicológicos, é a inicial percepção da corporeidade, cuja qualidade de ser 
‘viva’ (coapreendida por outros atos) expressa a dimensão da “vida interior” 
caracterizada pelas funções psíquicas e espirituais da pessoa humana 
(CARDOSO E MASSIMI, 2018 p. 72-73). 
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Não obstante, a gestalt-terapia é outra abordagem que se propõe através de 

seus estudos da percepção, considerar o indivíduo enquanto obra em construção que 

relata sentidos a si e ao mundo, sendo uma abordagem de inspiração fenomenológica, 

conforme Alvim (2007): 

É importante apontar a ênfase primeira e central da Gestalt-Terapia no 
caráter criativo do self – a experiência existencial é vista como um processo 
eminentemente criativo de um corpo-sujeito-do mundo. A psicoterapia visa 
ampliar a experiência do cliente no aqui e agora do encontro terapêutico, para 
significar a ação criativa do indivíduo no processo de lidar com o mundo. 
Pode, assim, ser vista como um lugar de contemplação da obra, de 
desvelamento de significados e de instauração de sentidos (ALVIM, 2007 p. 
138). 

De fato, de acordo com Salem e Junior (2010), as correntes que priorizam o ser 

enquanto fenômeno existencial em relação com o mundo, partindo da fenomenologia 

às abordagens existencialistas da psicologia, propõem-se antes de estudar o sujeito 

enquanto elemento diferencial de seu corpo, estudar o sujeito corporal, como aquele 

que redimensiona sua narrativa da própria experiência.  

Conforme Salem e Junior (2010, p. 193) sobre elementos que se fazem 

fundamentais: “a valorização da relação entre o organismo e ambiente, o papel central 

ocupado pela corporeidade na organização da vida subjetiva, e a importância da ideia 

de ação nos modelos da vida mental”. 

Portanto, no que se refere à profissão do psicólogo, Siqueira (2010) novamente 

ressalva que considerando além das estruturas do tempo natural dos sujeitos, 

considera-se o tempo histórico e afetivo, sendo: 

O universo simbólico-racional, afetivo, corporal e histórico será o campo de 
atuação destes profissionais, onde os gostos pessoais, as preferências, as 
rejeições e os desejos vão sendo configurados por meio da estrutura 
subjetiva na qual se correlacionam o tempo, o espaço, o mundo, as coisas, o 
corpo/subjetividade/sexualidade e outros. O campo da subjetividade 
encontra-se recortado pela historicidade, pelos objetos da cultura, pelas 
relações sociais, contradições, paradoxos, afetos e tensões entre a liberdade 
e as condições - históricas, econômicas, sociais, culturais, psíquicas - que 
determinam o ser humano (SIQUEIRA, 2010 p. 27). 

A realidade da subjetividade não possui primazia na racionalidade, pois 

somente consta a razão enquanto mais um dos vários sentidos que contemplam uma 

subjetividade, sendo submissa a esta. O sujeito determina em sua história a partir dos 

sentidos que atribui a própria vida em cada experiência, memória, emoção, 

pensamento e ação que vivencia em cada espaço social (SILVA, 2013). 
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Nessa perspectiva, João e Ribeiro (2019) alertam a união 

corporeidade/subjetividade enquanto um sistema complexo, porém organizado, no 

qual ambas as dimensões humanas são constituintes de um outro sistema enorme 

podendo ser chamado de corpossubjetividade. 

Outro argumento, não menos importante, na conceituação do fenômeno 

humano é a própria linguagem, sendo verificada aqui por um viés que contribui com a 

lógica da análise dialética do corpo e mente. Para Prado et al (2012): 

A linguagem – fenômeno do corpo – é uma modalidade de gesto. Como todo 
gesto, a fala só acontece a partir das possibilidades expressivas do corpo 
como vociferar e soltar ar silibante, e, ao mesmo tempo constitui um mundo 
de significados que expressam suas intenções e sua disposição emocional. 
Este mundo de significados é constituído pela fala e se refere a uma rede 
significativa “intersubjetiva” já adquirida, a qual permite que a fala seja 
compreendida pelo outro. No entanto, a fala não se relaciona a esta rede 
“intersubjetiva” a partir de um processo causal, nem por um acesso intelectual 
a representações mentais pré-existentes. A fala do outro habita meu corpo, 
há uma reciprocidade entre minhas intenções e desejos e a fala do outro e 
vice e versa e, só por isso, há fala. A rede intersubjetiva é apenas o meio 
(linguístico) possibilitador da fala (PRADO et al, 2012 p. 218). 

A fala para os autores nem sempre pressupõe o pensamento, distanciando-se 

desta maneira do viés psicanalítico e do intelectualismo, fomentando que se 

compreende enquanto sujeito para além do que se pensa.  

Para Dentz (2008), traduz-se as reflexões acerca da corporeidade e da 

subjetividade pela ótica de que, na fenomenologia existencialista, em abordagens 

humanistas existenciais e na própria psicanálise em alguns pressupostos, o Eu não 

mais é quem possui um corpo, mas ao contrário, o corpo sustenta o Eu, o corpo e 

suas relações no seu universo existencial, constituindo a própria corporeidade 

subjetiva.  

Dentz (2008) aponta de forma categórica que: 

deslocada de seu primado de interioridade pensante, situada agora como 
corpo ou comportamento que, em seu relacionar, institui-se como discurso, 
tal subjetividade vai ser concebida, por ser corporeidade, como afetividade 
vivida. Estamos distantes, ao infinito, do Eu consciencial racionalista (DENTZ, 
2008 p. 4). 

A partir dessa forma de contato com o sujeito, percebe-se que a dialética 

construída e citada acima entre mente e corpo estende-se também na dialética do 

sujeito-mundo, comentado por Grosz (1994) apud Silva (2013, p. 26) “é na experiência 

que o sujeito percebe e é percebido pelos outros, onde se posiciona frente aos objetos, 

entra em contato com a cultura e constrói seu esquema corporal”. 
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Fundamentalmente no social é que o self constitui-se, sendo inclusive alertado 

desde os primórdios dos estudos psicanalíticos a importância das primeiras 

experiências relacionais do bebê e os significados incorporados da criança, 

fenômenos dos quais o bebê não só reage, mas também se baseia no seu self precoce 

(SALEM; JUNIOR, 2010). 

É também, portanto, discutido a existência subjetiva pela sua estrutura 

incarnada, no pensamento existencialista, se constitui a partir do fato consumado de 

existir: 

A consciência que eu tenho de mim como existente, impõe-se-me 
irresistivelmente como consciência de mim ligado a um corpo. O Cogito 
cartersiano, segundo o qual a primeira evidencia se reduz à da minha 
existência como pensamento (Eu penso, portanto, existo; eu sou pensante; 
eu sou um pensamento) é tudo o que há de mais contrário à experiência. De 
facto, o existente sou eu enquanto incarnado; além disso, eu só poderei 
afirmar a existência de qualquer coisa na medida em que essa coisa se 
encontra relacionada com o meu corpo e é susceptível de ser posta em 
contacto com ele, mesmo que seja indirectamente (JOLIVET, 1953, p. 357). 

Com isso, não menos importante, a experiência interior com o corpo próprio, a 

construção da autoimagem através da relação com este corpo e os processos 

emocionais sentidos através deste corpo elucidam a emergência de reviver o corpo 

antes do adoecimento do mesmo, em toda a sua totalidade. Discorrendo poeticamente 

sobre a tangente problemática, misteriosa, filosófica, empírica e subjetiva do corpo, 

Morais (1992) apud Almeida (2011) discorrem: 

Problema é algo que me corta o passo e me desafia em minha condição de 
sujeito cognoscente; problema é algo passível de equacionamento e, mesmo, 
eventual solução. Em suma, eu posso fazer de um problema uma presa do 
meu conhecimento. Já o mistério não me corta o passo; ele me envolve por 
que sou vivente, carregando em mim o mistério da centelha vital que escapa 
aos mais argutos médicos e fisiologistas. Do mistério eu sou presa. Se posso 
equacionar e resolver o problema, quanto ao mistério me é dado, no máximo, 
ter dele uma certa intuição contemplativa. Contemplando-o eu o intuo como 
uma certeza tremenda; mas, ao mesmo tempo, como uma absoluta 
impossibilidade cognitiva (pois, ao contrário, já não seria mistério) ... A 
sabedoria das articulações ósseas e das disposições musculares faz-nos 
encontrar uma inteligência que caracteriza cada pequena ou grande parte do 
corpo que estudemos... Nossos corpos são, antes de tudo, o nosso primeiro 
e mais fundamental mistério. A cada dia somos convocados às alegrias da 
corporeidade e, ao mesmo tempo, à sua aterradora efemeridade; o mais 
competente fisiologista saberá explicar-nos aspectos sutis do funcionamento 
de órgãos, aparelhos e sistemas do corpo; mas não há cientista seguro do 
que faz, que ouse uma explicação sobre a própria centelha vital: o que nos 
mantém vivos? O que alimenta esse impulso primeiro? Somos e não temos 
um corpo... E o corpo apresenta claramente uma consciência e uma 
sabedoria que não precisam de raciocínios... Toda atitude do ser humano é 
atitude corporal (MORAIS 1992 apud ALMEIDA 2011, p. 113-114). 
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Em síntese, no emaranhado de convergências, conflitos, mistérios, 

apreensões, descobertas e transformações na constituição do Eu subjetivo e 

corpóreo, habitar uma carne vai além de um reducionismo de sujeito atracado na 

dimensão da cognição, a estrutura da condição humana sensível em vida vem da 

noção de uma corporeidade, imagem de si mesmo repleta de símbolos e significantes, 

os quais passa-se a vida na manutenção e transcendência pela experiência desse 

abstrato. 

 

2.3 PERCEPÇÃO DE SI E DO CORPO PRÓPRIO EM MERLEAU-PONTY 

O objeto de estudo da subjetividade que a fenomenologia se propõe refletir e 

estudar, é o sentido de ser no mundo a partir do desvendamento daquilo que se instala 

no corpo e que é conceitualizado de Eu. Distancia-se desta maneira, da noção do eu 

interior pensante defendendo que é na corporeidade comportamental que o sujeito se 

apresenta no mundo enquanto entidade subjetiva (DENTZ, 2008). 

Nesta alteração da ideia da constituição da subjetividade intrínseca com a 

expressão do ato do corpo, foi melhor compreendida e apresentada pela contribuição 

teórica da função da corporeidade por Maurice Merleau-Ponty 1908-1961, filósofo 

fenomenólogo francês, o qual expôs em suas primeiras obras a procura de um diálogo 

com a psicologia, em La Structure du comportement (1942) e Phénoménologie de la 

perception (1945). (CREMASCO, 2009). 

Em Fenomenologia da Percepção de Merleau Ponty (1945), o autor se propõe 

a descrever o sentido do corpo próprio e do corpo vivido no mundo, o sujeito, desta 

maneira, não é parte do mundo enquanto coisa ou objeto, mas uma instância 

fundamental que carrega consigo e conduz o mundo assim como o mundo o conduz, 

num esquema de pacto vital (DENTZ, 2008). 

Nesta perspectiva, na primazia das palavras de Merleau Ponty para 

adentrarmos a ideia de sentido de corpo próprio, o autor discorre sobre a própria 

fenomenologia:  

A aquisição mais importante da fenomenologia foi sem dúvida ter unido o 
extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção do mundo ou da 
racionalidade. A racionalidade é exatamente proporcional às experiências 
nas quais se revela. Existe racionalidade, quer dizer: as perspectivas se 
confrontam, as percepções se confirmam, um sentido aparece. Mas ele não 
deve ser posto à parte, transformado em Espírito absoluto ou em mundo no 
sentido realista. O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido 
que transparece na intersecção de minhas experiências com aquelas do 
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outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é, portanto, inseparável da 
subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade pela retomada 
de minhas experiências passadas em minhas experiências presentes, da 
experiência do outro na minha (PONTY, 1945 p. 18). 

Outrora, é importante salientar que foi a partir da influência de Edmund Husserl, 

1859-1938, matemático e filósofo alemão considerado o pai da fenomenologia, que 

Ponty desenvolve sua filosofia, a partir das ideias de corpo e percepção. 

(CREMASCO, 2009). 

Cerbone (2013) apud Souza e Souza (2017, p. 49) ao retornarem aos 

primórdios da filosofia pontyana vão dizer que: “Husserl traz à tona a distinção entre 

corpo (Körper) e Corpo vivo (Leib) mostrando que corpo para a fenomenologia não é 

meramente o corpo material e sim o corpo que experiencia, que é experienciado e “o 

corpo-como-vivido” (SOUZA; SOUZA, 2017 p. 49). 

Ainda, segundo Cremasco (2009), Husserl e Freud foram alunos de Brentano, 

a partir daí pode-se relacionar que foi com a influência de Brentano, devido suas 

diversificações nos interesses de seus estudos os quais posteriormente dariam forma 

a terceira força da psicologia, que Husserl absorvendo do mestre, se predispôs a 

estudar sobre intencionalidade, conceito no qual para a fenomenologia é de grande 

valia e inclusive serve como um dos principais focos de estudo no que diz respeito 

para Husserl posteriormente, a uma caracterização de: “um idealismo transcendental 

no qual a consciência constitui o mundo” (HUSSERL 1931-1994 apud CREMASCO, 

2009 p. 52). 

Resultante do idealismo de Husserl, Ponty irá discorrer a partir da sua obra 

“Fenomenologia da Percepção”, a qual exclusivamente se tratará este capítulo, 

conforme Cremasco (2009): 

Merleau-Ponty, filósofo e psicólogo, seguidor de Husserl, fará com sua obra 
uma crítica ao intelectualismo e ao positivismo ao colocar o existir humano 
na berlinda e o pensamento num ‘existir’ preliminar. Ele reconhecerá o caráter 
originário da intencionalidade, como colocada no discurso de Husserl (1966), 
contudo, sua intencionalidade está mais afastada do sujeito transcendental 
de Kant (1781∕1983) e é uma intencionalidade ligada à ‘carne’ ou seja, como 
o próprio autor coloca: abertura de nossa carne logo plena da carne universal 
do mundo (CREMASCO, 2009 p. 52). 

Para Azevedo e Caminha (2015), a vida humana e sua existência estão 

vinculadas a uma ambiguidade entre um corpo fisiológico que pode ser considerado 

objeto e um corpo sendo sujeito, o qual não está apenas no mundo, mas habita este 
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mundo, numa explicação de cunho psicológico, o mundo vivido se dá a partir do corpo 

sujeito, sendo o foco de estudo a existência do corpo em sua origem.  

O corpo, em essência, é um ser visível, táctil e sonoro, conformado 
economicamente socialmente e culturalmente, no qual a educação formal tem 
seu tempo assegurado. Mas não é só isso: é algo visível que vê a si próprio; 
é algo táctil que toca, é tocado e toca em si próprio e é também um sonoro 
que pode ouvir, ser ouvido e se ouvir. Também não é um receptáculo para a 
alma ou para a consciência, é modo fundamental de ser e de estar no mundo, 
de relacionar-se com ele e de o mundo relacionar-se com ele. É uma 
interioridade exteriorizada e uma exterioridade interiorizada. O corpo se 
apresenta como o lugar onde se faz a apropriação da “função primordial”, 
pela qual passa a existir um mundo para nós (MERLEAU-PONTY, 1984 apud 
SIQUEIRA 2010, p. 28). 

Desta maneira, a Psicologia Fenomenológica se situa na existência do homem 

dentro do processo de existir na situação, ou seja, Ponty irá escrever sobre as 

significações originárias do indivíduo homem como o caminho para a construção da 

compreensão humana das coisas, aquele que dá sentido e significado aos 

fenômenos, a realidade num todo (CREMASCO, 2009). 

Tendo em consideração que a psicologia frequentemente possui a 

subjetividade como objeto de estudo, a fenomenologia de Ponty vai conduzir o estudo 

subjetivo além dos dois caminhos os quais temos conhecimento, humano enquanto 

objeto ou consciência, haveria outra possibilidade de enxergar o homem em sua 

singularidade, ele afirma que a verdade do homem está para além do seu interior, 

compõe-se no mundo que é onde ele se conhece (SANTOS, 2014). 

Conforme Dentz (2008, p. 3) sobre a subjetividade: “Não há mais que se 

perguntar a respeito de uma intenção ou consciência dirigindo os gestos e ações, mas 

o próprio gesto ou ação – o comportamento – é o sujeito todo, é sua revelação cabal”, 

se caracteriza, portanto, como objetiva e dinâmica, como ação, expressividade, sendo 

o indivíduo um ser de ação. 

O mundo do qual Ponty se refere é aquele que está presente antes de nós 

mesmos, o mundo da cultura, do social, do estético, aquele que irá servir de unificador 

das nossas percepções e perspectivas. Conforme Santos (2014, p. 7), a consciência 

própria não é mais soberana sendo aquela que cria o mundo: “se eu enquanto 

consciência constituinte do mundo e das coisas, sou absoluto, logo, deduz-se ser 

impossível a existência de uma outra consciência constituinte, porque logo deveria 

haver outro mundo vazio, esperando para ser colorido”. Nessa reflexão, torna-se claro 
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que este mundo a qual Ponty reflete, não é o mundo posterior ao ego de descartes, 

mas sim, o mundo que já estava ali (SANTOS, 2014).  

No que concerne às ciências humanas, conforme Verissimo e Furlan (2006), 

enquanto área do saber que trabalha com estudos entre a objetividade e a 

subjetividade, perpassa consequentemente por contradições nos estudos em seu 

terreno de pesquisa, pois é a partir de uma constante revisão entre estes polos e seu 

desenvolvimento que é possível aprofundar cada vez mais e incessantemente no 

próprio alcance do saber, como a própria psicologia na sua priori de estudo que é a 

subjetividade.  

A partir desses pressupostos, corrobora com a posição de Ponty sobre as 

referências de Husserl no que tange a sua ideia de psicologia eidética (essência) e 

psicologia empírica (experiência):  

Entre o ponto de vista da psicologia e o ponto de vista da fenomenologia, ou 
da psicologia empírica, o que há é sempre o homem. Por conseguinte, 
mesmo que nossa imagem empírica de ser humano seja adquirida com todos 
os pressupostos da psicologia empírica – que vê o homem situado numa 
causalidade do mundo -, essa psicologia empírica, quando atenta para o que 
descreve, sempre acaba por dar ensejo à inversão que não vê o homem como 
parte do mundo, mas como portador da reflexão (MERLEAU PONTY, 2006 
apud VERISSIMO; FURLAN, 2006 p. 144). 

Ciente de que o mundo acontece antes de qualquer análise subjetiva sobre ele, 

contrapondo-se a visão cognoscente, Merleau Ponty retoma a intersubjetividade a 

partir do corpo, especificamente da percepção do corpo de outrem, o aparecimento 

do outro diz respeito a “só posso perceber, sendo percebido” (SANTOS, 2014, p. 8). 

Referente à percepção, como fenômeno daquilo que se mostra a consciência, 

na filosofia e psicologia merleaupontyana, dentre os inúmeros conceitos da obra, aqui 

especificamente na ideia de “corpo próprio”, o autor considera que entre corpo objeto 

e corpo sujeito, “o corpo é o que se tem de verdadeiro, ademais, ser corpo [...] é estar 

atado a um certo mundo, e nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no 

espaço”. 

Corroborando com a ideia Cremasco (2009) sobre a percepção: 

Assim, a percepção não é aquilo que acolhemos pelo olhar como ‘formas’ de 
conjuntos preexistentes. Ela tem sentido em função da subjetividade viva do 
ser que percebe – do próprio corpo enquanto centro de perspectiva, da 
intencionalidade ‘carnal’ a que nos referimos, sentinela silenciosa de nossos 
atos (CREMASCO, 2009 p. 52). 
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Consoante, Caminha (2012) apud Souza e Souza (2017) a respeito da ideia de 

corpo próprio: 

O ‘corpo próprio’ é o corpo que experimento a mim mesmo, o outro e o 
mundo. É aquele que afirmo ser meu próprio corpo. Nesse sentido, nem todos 
os movimentos do corpo humano é regido por leis físicas. Mas como um 
corpo, que realiza movimentos mecânicos, provocados por causas externas, 
pode expressar movimentos intencionais e constitui-se sujeito por meio de 
tais movimentos? Se o nosso corpo é capaz de realizar movimentos que não 
dependem exclusivamente de uma causa externa, podemos afirmar que ele 
pode desempenhar movimentos voluntários, que se originam das intenções, 
dos desejos e das vontades do próprio corpo (CAMINHA, 2012 apud SOUZA; 
SOUZA, 2017 p. 50-51). 

Diante do elucidado, o corpo enquanto campo de análise, a partir da percepção, 

é colocado na concepção de veículo do “ser-no-mundo”, deixando de ser a 

consciência a realidade, mas sim aquela que passa a se alimentar, constituir, habitar, 

coexistir junto ao mundo, corpo e mundo enquanto entidade inseparáveis, “a 

percepção do mundo pelo corpo-sujeito funda definitivamente a ideia de verdade; 

assim não há mais um ponto de origem na relação do homem, sujeito corporal, com o 

mundo, porque é a percepção que funda e inaugura o conhecimento” (FILHO, 2014 

p. 79-80). 

Assim, com a influência da percepção no corpo vivo que se percebe, Ponty irá 

se utilizar da Gestalt, para descrever a estrutura do comportamento percebido, 

contendo o próprio comportamento uma significação, uma forma e não mais um 

sistema apenas de reflexos, mas um conjunto de ações e reações significativas 

(CREMASCO, 2009). 

Santos (2014) diz que a trajetória do indivíduo e sua subjetividade é 

contemplada pela simultaneidade de acontecimentos: 

É preciso, portanto, ver o corpo não mais como sede de sensações 
operacionalizadas cada qual em seu local anatômico, mas vê-lo como 
enredo, não meramente fisiológico, mas dramático, drama de um corpo que 
é obra de arte, enfim, Gestalt, afinal o homem não está de fora do drama 
mundano (SANTOS, 2014 p. 11). 

O autor prossegue, elencando aqui o fator da linguagem e os jogos criados a 

partir da mesma conforme Wittgenstein (1999), sendo que o ser num todo em sua 

singularidade, sua palavra, seus gestos, suas atitudes comportamentais em si 

realizam-se no sentido do campo da linguagem (SANTOS, 2014). 

Para a psicologia, alguns objetivos filosóficos de Ponty, como o próprio estudo 

da percepção, irão aproximar para a compreensão da problemática do sujeito na 



47 

 

constituição do mundo. A filosofia neste sentido, esteve sempre à frente da psicologia, 

encontrando-se antecipada na elucidação das experiências do mundo, no entanto ela 

não passa da reflexão, a psicologia trará a comprobatoriedade (VERÍSSIMO; 

FURLAN, 2006). 

Segundo Ferreira (2010), no momento em que a psicologia se separou da 

filosofia, por volta do início do século IV a. c., quando na Grécia antiga foi fundada 

uma escola de filosofia das ideias de Sócrates por Platão, as investigações sobre o 

conhecimento e a cognição humana desde então, passaram a ser estudados por 

diversos outros pontos de vista.  

Sendo assim, a cognição pode ser definida atualmente por Ferreira (2009-2010, 

p. 50) como: “o ato ou processo de conhecer, que envolve atenção, percepção, 

memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem”, resultando num 

processo ultrapassado, diverso e muito amplo como forma de adquirir conhecimento 

e de adaptação enquanto corpo vivo.  

Nessa linha de pensamento, a cognição é um processo interacional entre corpo 

e organismo, conforme comenta Grossi (1990) apud Ferreira (2010): 

Mas, qual é a diferença entre o organismo e o corpo? Uma mão é organismo 
enquanto estiver simplesmente sendo vista como um pedaço de alguém. No 
momento em que fizer um gesto de adeus ou um gesto de OK, já não é mais 
organismo; trata-se de uma manifestação do corpo. O corpo é a forma como 
o organismo atua. Pode-se comparar o organismo a uma tela e o corpo, à 
imagem que a inteligência e o desejo projetam sobre essa tela (GROSSI, 
1990 apud FERREIRA, 2010 p. 50). 

Para Nóbrega (2008), da mesma forma, a percepção numa compreensão 

fenomenológica de corpo vivo, se dá no diálogo do conhecimento cognitivo com a 

atitude corpórea, para entender a percepção anteriormente se faz necessário estudar 

a sensação, ao contrário do empirismo, para Merleau Ponty (1945-1994) apud 

Nóbrega (2008, p.142) as sensações manifestam-se em contínuo movimento: “A cor, 

antes de ser vista, anuncia-se então pela experiência de certa atitude de corpo que só 

convém a ela e com determinada precisão”. 

Enquanto acontecimento da corporeidade, Merleau Ponty (1945) enfatiza a 

compreensão sensorial: 

Não há definição fisiológica da sensação e, mais geralmente, não há 
psicologia fisiológica autônoma porque o próprio acontecimento fisiológico 
obedece a leis biológicas e psicológicas. Durante muito tempo, acreditou-se 
encontrar no condicionamento periférico uma maneira segura de localizar as 
funções psíquicas “elementares” e de distingui-las das funções “superiores”, 
menos estritamente ligadas a infraestrutura corporal. Uma análise mais exata 
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mostra que os dois tipos de funções se entrecruzam. O elementar não é mais 
aquilo que, por adição, constituirá o todo, nem alias uma simples ocasião para 
o todo se constituir. O acontecimento elementar já está revestido de um 
sentido, e a função superior só realizará um modo de existência mais 
integrado ou uma adaptação mais aceitável, utilizando e sublimando as 
operações subordinadas. Reciprocamente, a existência sensível é um 
processo vital, assim como a procriação, a respiração ou o crescimento. A 
psicologia e a fisiologia não são mais, portanto, duas ciências paralelas, mas 
duas determinações do comportamento, a primeira concreta, a segunda 
abstrata (MERLEAU PONTY, 1945 p. 31).  

O autor esclarece a ideia contra o objetivismo da noção biológica construída da 

sensação ser efetuada somente a partir dos sentidos trazidas pela fisiologia, em que 

o organismo na sensação são representados por um sistema que contém presença 

de estímulos definidos que nos guie até a percepção da realidade das coisas, mas 

uma vez que reflexionamos a complexidade do entendimento da sensação e da 

percepção e suas lacunas existentes entre perceber o objeto naquilo que a própria 

consciência desatenta, iremos em direção as próprias experiências para defini-las 

novamente parte por parte, conforme cita a Gestalt teoria, onde no sentido biológico 

das situações, escapam variáveis para o entendimento (PONTY, 1945). 

Nesse ponto, Nóbrega (2008, p. 142) complementa: 

É preciso enfatizar a experiência do corpo como campo criador de sentidos, 
isto porque a percepção não é uma representação mentalista, mas um 
acontecimento da corporeidade e, como tal, da existência. A análise clássica 
da percepção distingue os dados sensíveis e a significação, ao passo que a 
análise fenomenológica nos permite ultrapassar as alternativas clássicas 
entre o empirismo e o intelectualismo, entre o automatismo e a consciência. 
Essa perspectiva apoia-se num ponto fundamental: o movimento. Para 
Merleau-Ponty, a percepção do corpo é confusa na imobilidade, pois lhe falta 
a intencionalidade do movimento (NÓBREGA, 2008 p. 142). 

Da mesma forma, o autor cita que ao analisar o que nos é dado pela experiência 

conforme o retorno a Gestaltheorie, onde a própria é utilizada por Ponty em sua teoria, 

irá relatar que através da noção de campo, compreende-se a percepção, sendo 

provisória, incompleta, não sendo totalitária como forma de inteirar o objeto 

(NÓBREGA, 2008). 

Corroborando a fidelidade da ideia da Gestaltheorie, a importância para Ponty 

se apresenta quando se trata de entender que as partes do todo se conectam numa 

relação necessária, precisamente no campo da percepção, essa organização da 

Gestalt simboliza um processo, uma dinâmica de articulação, onde essas partes do 

campo perceptivo dependem entre si para o entendimento do que é e está sendo 

percebido (FILHO, 2007). 
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O autor prossegue citando a obra da fenomenologia da percepção onde Ponty 

em sua tese se refere novamente a gestalttheorie: “ou seja, “isolar” um elemento ou 

“determinar” um elemento é destaca-lo de uma relação que é essencial em toda 

percepção: é preciso dizer de uma “estrutura da percepção” que nos mostraria o que 

é perceber” (FILHO, p. 26), dando sequência: 

Quando a gestaltheorie nos diz que uma figura sob um fundo é o dado 
sensível mais simples que nós podemos obter, isto não é um caráter 
contingente da percepção de fato, que nos deixariam livres, uma análise 
ideal, de introduzir a noção de impressão. É a definição mesma do fenômeno 
perceptivo, daquilo sem a qual um fenômeno não poderia ser dito como 
percepção. O “algo” perceptivo está sempre no meio de outra coisa, ele 
sempre faz parte de um “campo” (FILHO, 2007 p. 26). 

Ponty preconiza a impossibilidade de enxergar a realidade, o interior e o 

exterior enquanto dicotômicos, propondo em sua teoria que possamos introduzir o 

sensível, a percepção e os significantes dela na corporeidade em elementos básicos 

do processo da existência humana compreendida por nós. O corpo permite a 

expressividade e inaugura o ser no mundo a partir da própria reflexão e existência da 

compreensão do indivíduo (MERLEAU PONTY 2003 apud FERREIRA, 2010). 

Em razão da sua crítica sob a ideia do corpo enquanto objeto-sujeito, Ponty 

discorre sobre a construção da experiência do corpo a partir da psicologia clássica, 

no qual o mesmo salienta o pensamento onde o corpo ficou condenado a explicação 

biológica de objeto: 

Se a descrição do corpo próprio na psicologia clássica já apresentava tudo o 
que é necessário para distingui-los dos objetos, de onde provém que os 
psicólogos não tenham feito essa distinção ou que, em todo caso, não tenham 
extraído dela nenhuma consequência filosófica? É que, por um passo natural, 
eles se situavam no lugar de pensamento impessoal ao qual a ciência se 
referiu enquanto ela acreditou poder separar, nas observações, o que diz 
respeito à situação do observador e as propriedades do objeto absoluto. Para 
o sujeito vivo, o corpo próprio podia ser diferente de todos os objetos 
exteriores; para o pensamento não situado do psicólogo, a experiência do 
sujeito vivo tornava-se por sua vez um objeto, e, longe de reclamar uma nova 
definição do ser, ela se localizava no ser universal. Era o “psiquismo”, que 
opunham ao real, mas que tratavam como uma segunda realidade, como um 
objeto de ciência, que se tratava de submeter a leis. Postulava-se que nossa 
experiência, já assaltada pela física e pela biologia, devia resolver-se 
inteiramente em saber objetivo quando o sistema das ciências estivesse 
acabado. Desde então a experiência do corpo se degradava em 
“representação” do corpo, não era um fenômeno, era um fato psíquico 
(PONTY, 1945 p. 139). 

Por sua vez, na tentativa de explicar o papel e a natureza constituinte do corpo 

com relação a naturalidade do papel da consciência, na crítica do pensamento objetivo 
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da psicologia em consonância com outras áreas acerca da experiência perceptiva, é 

que Ponty irá chamar de “prejuízo do mundo”, consoante Veríssimo e Furlan (2006, 

p. 146): 

Na perspectiva desde objeto real e fragmentário, a percepção desde objeto 
real é concebida como uma transposição de elementos reais para uma 
representação do mundo fundada nas impressões recebidas pelos órgãos do 
aparelho nervoso. Em outras palavras, a percepção, na perspectiva do 
prejuízo do mundo objetivo, é construída a partir daquilo que pressupomos 
estar nas coisas (VERISSIMO; FURLAN, 2006 p. 146). 

Ou seja, mais uma vez debruçando-nos sobre a sensação, conceito pelo qual 

Ponty conseguirá nomear como elemento fundamental da percepção: 

Uns dirão que tal associação segue a contiguidade do objeto sensível no 
espaço e no tempo, outros dirão que ela recorre a recordações ou 
associações prévias. De um modo ou de outro, estas são respostas que 
pressupõem o que é preciso explicar, a saber, o caráter significante e já 
estruturado do mundo que temos a nossa volta (VERISSIMO; FURLAN, 2006 
p. 147). 

Em síntese, a sua ideia da fenomenologia da percepção em razão do corpo 

próprio, Merleau Ponty a partir da fenomenologia irá buscar focalizando na percepção, 

na sensação, na experiência de ser no mundo trazer o pensamento onde o corpo é 

um referencial que acompanha o sujeito sempre, antes de qualquer conscientização, 

o corpo está com o sujeito, ou seja, a experiência do corpo é algo que não está para 

o indivíduo mas existe por que é em suma, ele mesmo, não sendo possível 

desmembra-lo ou desvencilhá-lo (AZEVEDO; CAMINHA, 2015). 

Conforme Ponty (1945, p. 205), “Ser corpo, nós o vimos, é estar atado a um 

certo mundo, e nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no espaço”, ou 

ainda, “ser uma consciência, ou, antes, ser uma experiência, é comunicar 

interiormente com o mundo, com o corpo e com os outros, ser com eles em lugar de 

estar ao lado deles” (PONTY, 1945 p.142). 

Na percepção do corpo próprio, o corpo interpreta a si mesmo, é vivido em si 

mesmo, como um sonho que se devolve ao sonhador, comparável a uma obra de arte 

que se descreve, por ser um emaranhado de significações vivas (PONTY, 1945). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de conclusão de curso possibilitou por outro viés, o do corpo e da 

corporeidade, a compreensão do ser humano enquanto entidade subjetiva que se 

relaciona com o mundo, elucidando a relação que se constrói e se transforma 

constantemente entre uma corporeidade e o mundo diante de si, reconhecendo o 

corpo enquanto porta voz primeiro do sujeito. Sabe-se, dessa forma, que nossas 

subjetividades são antes de tudo, históricas, culturais, sociais e resultantes de 

fenômenos inconclusos e conclusões conscientes e inconscientes, sempre 

direcionados pela tendência humana ascendente e progressiva.  

Analisou-se, primeiramente, a noção de corpo em psicanálise, inicialmente por 

Freud e a linguagem do corpo pulsional que se dirige ao inconsciente. Ele resgata o 

corpo que revoluciona em desejo biológico indo ao encontro ao corpo erógeno. 

Posteriormente analisou-se Lacan, versando que o corpo simbólico é analisado 

enquanto aquele que é significante pela interação com o outro, pelo gozo e pela 

linguagem. Chegou-se em Reich, sendo o mais conhecido dos teóricos da psicanálise 

a aprofundar a temática do corpo com a psicologia corporal que expõe a leitura das 

manifestações psíquicas no corpo compreendendo-a, inclusive ressaltando a 

memória sensorial em vários níveis, neuropsicofisiológicos e emocionais. 

Por conseguinte, relatou-se sobre as relações da corporeidade com a 

subjetividade percorrendo por diversos teóricos da fenomenologia com a concepção 

do sujeito na totalidade de corpo e mente na indispensável consideração da 

corporeidade, sendo a partir dela que o homem expressa o seu mundo e tem a 

oportunidade de se conhecer enquanto identidade complexa, única e tocada pela 

realidade que o envolve subjetiva e objetivamente.  

Ao findar esse trabalho, apresentou-se algumas das teorias do filósofo 

existencialista e ser humano sagrado contribuinte para a psicologia Maurice Merleau 

Ponty. Em seus estudos na fenomenologia da percepção, o ser no mundo se dá 

primeiramente na percepção do corpo próprio. O autor expõe a intencionalidade do 

corpo-sujeito direcionado e em relação com o mundo, bem como na relação do mundo 

com ele. Sendo este corpo visível a si próprio onde a percepção dele enquanto 

fenômeno encarnado vivo, tem sentido e função na subjetividade que se percebe 

enquanto ser-no-mundo. 
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Como o corpo possui uma representação e uma dimensão em várias áreas de 

pesquisas, considera-se valorizado desde a antiguidade, na psicologia pelos atentos 

da psicomotricidade tem a priori o estudo e o percurso do corpo do físico ao simbólico, 

bem como, as relações do corpo com a psique e a própria motricidade nas esferas 

biopsicossociais expressadas nas dimensões afetivo-emocionais. 

Outrossim, validar o corpo é permitir ao ser humano se conhecer enquanto 

identidade de si mesmo, pela propriedade do movimento, dos gestos, das expressões 

e sensações corpóreas, resultando no próprio insight em existir primeiramente, 

encarnado. A questão mente e corpo é antes de tudo uma reflexão filosófica e por 

isso, houve o resgate à própria filosofia fenomenológica. 

É preciso relembrar que a Psicologia é uma ciência imatura, sendo um ramo de 

pesquisa novo e, como qualquer outro, caminha em investigações que carecem de 

pesquisas afim de contemplar as dificuldades que delimitam seu objeto de estudo que 

é o homem e a psique. As concepções que direcionam ao estudo da psiqué são de 

alguma forma, deficitárias, uma delas começa na separabilidade da noção mente e 

corpo para o estudo dos fenômenos da subjetividade humana, a revisão bibliográfica 

deste trabalho de conclusão buscou trazer a luz da consciência certos aspectos que 

podem estar fragmentando o olhar clínico e a atuação psicológica abstendo a própria 

ciência de atuar precisamente.  

Conclui-se que no que se refere ao estudo e ao manejo de trabalho com 

subjetividades, o psicólogo que busca considerar além das estruturas dos fenômenos 

unicamente mentais, tem diante de si um universo atemporal, histórico, cultural, 

simbólico, social e racional tomado por indivíduos munidos de desejos, afetos, 

relações sociais, tensões, liberdade, repressões, contradições e transformações 

constantes próprias em diversos níveis de condições que determinam esse sujeito 

através do entendimento, da elucidação e do retorno ao seu corpo e à sua 

corporeidade. 

No que tange a importância do papel do psicólogo a respeito do tema do estudo, 

complementa-se que o corpo traz noções do próprio tempo no processo de 

autoconhecimento. Passado presente e futuro se estabelecem no manejo, resgate e 

projeção desse corpo no mundo. A psicologia se atreve a perambular no tempo para 

fazer do seu trabalho eficaz, transformador e curativo. O trabalho psicológico 

possibilita à luz da consciência se situar perante a constituição de si mesmo até o 

agora. 
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Nesse sentido, relevar e enaltecer a instância da corporeidade também no 

manejo clínico, social, escolar e organizacional possibilitará a psicologia enquanto 

ciência dos saberes no estudo da vida humana, adentrar a diversas possibilidades de 

escuta, acolhimento, análise, técnicas e devolutivas a todas as pessoas que esteja 

vinculada em serviço prestado. 

Sabendo que o ser humano é constituído em subjetivo por padrões, símbolos, 

significantes, entre outros fenômenos, conclui-se que o tema é de grande relevância 

para o aprofundamento dos estudos das dimensões humanas do incognoscível. 
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