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RESUMO

XAVIER, José Ignacio Tavares. Atenção a si e psicoterapia corporal: efeitos das autoestimulações somatossensoriais sobre a atenção e suas implicações para o corpo, as
emoções e a cognição. Rio de Janeiro, 2004. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de
Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.
A psicoterapia corporal emerge da clínica fundada por Wilhelm Reich a partir
da psicanálise. Reich defendia uma perspectiva científico-natural para o desenvolvimento da
teoria da libido, postulava que o foco da clínica deveria orientar-se para a estrutura do caráter
mais do que para os sintomas, e desenvolveu técnicas específicas nesta direção: a análise do
caráter e, posteriormente, a vegetoterapia caractero-analítica. Após analisar a cortina de
fumaça política que encobriu as verdadeiras motivações da expulsão de Reich da Associação
Psicanalítica Internacional, segue-se o exame comparativo das posições de Reich e Freud no
âmbito do desenvolvimento da teoria e da clínica psicanalítica nas décadas de 20 e 30,
enfatizando-se o modo como ambos os autores enfrentaram o problema da atenção assim
como as implicações das respectivas posições ao entendimento da relação entre a consciência
e o inconsciente. A seguir descreve-se a evolução da clínica da psicoterapia corporal
inaugurada por Reich, passando pelas contribuições de Navarro até o novo paradigma da
psicoterapia neurodinâmica (PN), cujos princípios clínicos e teóricos, em desenvolvimento
por Xavier e Haldane, são apresentados pelo autor. A atualidade da neurobiologia do
conhecimento sugere um importante papel para a experiência corporal na produção do
sentido de Si (Self), suas implicações na experiência das emoções e dos sentimentos e revelam
como estes afetam as atividades cognitivas superiores, a atenção e o campo de trabalho
global da consciência. Os processos cognitivos superiores, por sua vez, afetam os
agenciamentos emocionais e somáticos, configurando-se um processo de causalidade
circular, porém assimétrica. O estudo da plasticidade neuronal ligada à formação de
memórias autobiográficas e suas repercussões sobre a memória operacional sugerem que a
neurodinâmica da atenção, das emoções, do sentido de Si e dos processos cognitivos
superiores permite a reavaliação crítica da teoria reichiana da formação dos traços de caráter
em termos neurodinâmicos, com o autor propondo que o inconsciente da subjetivação é
formado por uma ‘membrana psíquica’ instaurada pelos traços de caráter e constituindo um
terceiro nível de seletividade na rede neuronal. A análise qualitativa de alguns fragmentos
clínicos sob a perspectiva da psicoterapia neurodinâmica (PN) é utilizada para demonstrar o
efeito-moldura engendrado pela estrutura caracterológica em relação a vários aspectos da
neurobiologia do conhecimento como o funcionamento da atenção, a formação de
memórias inconscientes através da plasticidade neuronal e o conjunto da organização da
subjetividade em termos da neurodinâmica relacional entre os aspectos emocionais e
cognitivos da rede neurônios. O autor demonstra, qualitativamente, a validade da inclusão de
experiências corporais no ambiente clínico enquanto um dispositivo de agenciamentos de
causalidade ascendente que oferecem uma nova via de acesso para a clínica da subjetividade.
Estima-se que os ‘proto’-resultados deste estudo prospectivo inicial contribui ao balizamento
do campo para futuras pesquisas qualitativas e quantitativas que podem ajudar a construir a
ponte que supera o ainda abismo do hard-problem.
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ABSTRACT

XAVIER, José Ignacio Tavares. Atenção a si e psicoterapia corporal: efeitos das autoestimulações somatossensoriais sobre a atenção e suas implicações para o corpo, as
emoções e a cognição. Rio de Janeiro, 2004. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto
de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.
Body oriented psychotherapy arises from the pioneering work of Wilhelm
Reich from psychoanalysis toward character analysis, which was further developed
into character-analytic vegetotherapy. Reich’s focus on a natural-scientific framework
toward the development of earlier psychoanalytic libido theory led him into an
increasing theoretical conflict with Freud, and his political commitment was used
against him as a surface motive to his exclusion from the International
Psychoanalytic Association. After the sociohistorical analysis of the situation
surrounding the underlying theoretical conflict between them, it follows a
comparative study about their positions regarding the clinical and theoretical
developments of psychoanalysis in the 20’s and 30’s decades of last century
empashizing the positon of both authors regarding the problem of attention and its
consequences concerning the relationship between conscious and unconscious
domains. The author further describes the evolution of body oriented psychotherapy,
from Reich to Navarro and into the actual neurodynamic paradigm, as proposed in
this thesis according to the actual developments of its theoretical and clinical
principles, a work-in-progress by Xavier and Haldane . The state of the art in
neurobiology of knowledge suggests an important role for actual body experiences as
the underpinnings of the Self or the hability for sentience and consciousness. Several
authors points toward the importance of actual body states in generating emotions,
feelings and the global workspace of consciousness, and this allows a critical
reappraisal of Reich´s theory of character formation supported by the state of the art
in the field of neurobiology of emotions, attention and consciousness.
Neuroplasticity and its role in generating experience-dependent memories as well as
the fact that higher cognitive process interfere with ‘low’ brain processes allows us to
understand Reich’s theory of character formation and how it can affect attentional
processes in terms of a neurodynamical approach. The author then proposes that
character traits perform a kind of a ‘psychic membrane’ which constitutes a third
level of selectivity inside the brain. A qualitative analysis of a few clinical cases
according the actual paradigm proposed for neurodynamic psychotherapy are
presented in order to illustrate this ‘psychic membrane selectivity effect’. These first
‘proto-results’ suggest that body oriented experiences can eventually be a valuable
tool in a psychotherapy setting, but it is required further empirical and theoretical
research to come into terms about this topic.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo emerge da clínica fundada por um autor sabidamente difícil e controverso,
cuja obra começa, aos poucos, a ganhar visibilidade: A presença de Wilhelm Reich no cenário
psicanalítico caracterizou-se pelo desenvolvimento da teoria da libido freudiana em bases científiconaturais, pelo estabelecimento da técnica da análise das resistências caracterológicas - a análise do
caráter - e pela articulação entre a psicanálise e a política.
A partir de 1935, percebendo a inscrição fisiológica das defesas de caráter, Reich passa a
incluir procedimentos corporais no setting clínico, definindo o seu novo método como vegetoterapia
caractero-analítica, pois “...a ênfase no tratamento deslocara-se do caráter para o corpo. O termo
‘vegetoterapia’ foi cunhado para dar conta desta mudança de ênfase, pois daquele ponto em diante
minha técnica médica afetava a neurose de caráter no domínio fisiológico.”1 (REICH. 1948/1972, pp.
355/356)2
Ao lançar luz sobre as bases corporais da subjetividade, Reich declara:
"Se a ciência natural obtiver sucesso na resolução dos problemas relativos à relação
do corpo com a alma, isto é, em abordá-los de modo a produzir um claro ponto de
corte na maneira como lidamos com estas noções ao invés da mera produção de
teorias vãs, então a hora da verdade terá chegado para o misticismo transcendental,
para o 'espírito objetivo absoluto' e para todas as ideologias que se abrigam sob o
manto da religião, no sentido amplo ou estrito da palavra."3 (REICH. 1935/1972,
p. 354)

1 No original: “…the emphasis in treatment was shifted from the character to the body. The term ‘vegetotherapy’ was coined to allow for
this shift in emphasis for, from that point on, my medical technique affected character neurosis in the physiological realm.” Tradução do
autor.
2 A data inicial corresponde à data de publicação original e a data subseqüente refere-se à publicação consultada. O
volume de Character Analysis utilizado é o publicado em 1972 com tradução do original em alemão por Vincent R.
Carfagno. Esta versão, também conhecida como 3ª edição apresenta a peculiaridade de abrigar textos reichianos
publicados após a edição original de 1933. Assim, as notas referentes a textos consultados neste volume e que foram
escritos após 1933 apresentam datas diferenciadas, como no caso desta nota referente à mudança de denominação de sua
técnica clínica.
3 No original: “if natural science succeeds in solving the problems regarding the relationship of body and soul, that is, in mastering them in
such a way that a clear-cut policy of dealing with them is the result, and not mere idle theories, then the hour of doom will have struck for
transcendental mysticism, the ‘absolute objective spirit’, including all ideologies which come under the heading of religion in both the narrow and
the broad sense of the word.” Tradução do autor.
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A clínica fundada por Reich parecia colocá-lo como um dos pioneiros na construção da ponte
que supera a lacuna explicativa4 do problema mente-corpo; porém a ponte por ele erigida foi, num
segundo momento, abandonada em prol de uma perspectiva energético-orgonômica que contornava
a organização complexa do sistema nervoso central. O desenvolvimento da orgonomia foi
considerado por seus adversários uma evidência de que Reich havia enlouquecido e a sua obra só
poderia ser levada a sério até a publicação de Análise do Caráter (1933). A sua técnica clínica, ativa, e
focada na estrutura mais do que no sintoma foi colocada à margem das psicoterapias ditas normais ou
‘sérias’ durante um longo tempo, sendo ainda hoje olhada com alguma desconfiança.
Mas esta não é uma tese orgonômica e meu ponto de interesse concentra-se na lacuna
neurofisiológica no desenvolvimento da teoria psicanalítica, empreendida por Reich. em termos
científico-naturais.
A hipótese de que as experiências da res extensa pudessem ter alguma relação com os processos
psíquicos foi considerada, à época, uma posição ingênua e equivocada e ainda hoje parece produzir
algum estranhamento, pois embora o dualismo esteja filosoficamente superado ele ainda se encontra
entranhado no pensamento ocidental há milênios (WATT e PINCUS 2004; LAKOFF e JOHNSON;
1999; LAKOFF 1987), permeando não apenas a nossa experiência da vida cotidiana como as
próprias presunções e modelos de muitos neurocientistas, filósofos, médicos e psicólogos.
Segundo Watt e Pincus (2004 p. 77), a neurofisiologia ainda se encontra intuitivamente longe
de saber como construir os conceitos-ponte entre o comportamento das redes neurais de grande
escala e as propriedades básicas da capacidade de sentir (sentience) e a lacuna explicativa entre as
funções neuro-cognitivas e a experiência ainda persiste: “É necessária uma ponte explicativa que a

4

O assim chamado explanatory gap, por LEVINE. 1983 (apud CHALMERS. 1995).
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cubra”, diz Chalmers, e como “a mera descrição das funções está localizada em um dos lados do vão,
os materiais para a ponte deverão ser encontrados em outro lugar.”5 (CHALMERS, 1995)
Como observa Chalmers (1995), “É amplamente aceito que a experiência surge de uma base
física, mas não temos uma boa explicação do por quê e do como ela surge. Por quê deveriam, afinal,
processamentos físicos dar origem a uma vida interior tão rica? Objetivamente não parece razoável
que o devessem, e assim ainda o parece.”6
Chalmers (Op. cit.) propõe uma distinção entre os termos awareness (‘dar-se conta’)7 e
consciência (consciousness), reservando o primeiro para designar os fenômenos diretos da experiência8 e
o segundo para designar o sentido central da consciência fenomenal imediata ou ‘qualia’.

A

experiência consciente, ou simplesmente experiência, como prefere Chalmers, é que constitui o
verdadeiro hard-problem, pois parece resistir às explicações enquanto “os problemas ‘fáceis’ da
consciência são aqueles que parecem ser diretamente acessíveis aos métodos-padrão da ciência
cognitiva, através dos quais um fenômeno pode ser explicado em termos de seus mecanismos neurais
ou computacionais.”9

No original: “…we need an explanatory bridge to cross it. A mere account of the functions stays on one side of the gap, so the materials for
the bridge must be found elsewhere.” Tradução do autor.

5

6 No original: “It is widely agreed that experience arises from a physical basis, but we have no good explanation of why and how it so arises.
Why should physical processing give rise to a rich inner life at all? It seems objectively unreasonable that it should, and yet it does.” Tradução
do autor.
7 O termo awareness é de difícil tradução para a língua portuguesa; a tomada de consciência de algo ou o fato de se ter
ciência de alguma coisa o sentido que mais se aproxima do sentido utilizado por Chalmers e outros autores. Para melhor
clareza de estilo e maior comodidade do leitor, traduzo aqui o termo awareness por ‘dar-se conta’, mantendo acoplado o
termo inglês entre parênteses ao longo do texto.

Segundo Chalmers, os fenômenos diretos da experiência consistem nos atos de ‘dar-se conta’ dentro do quadro mais
amplo da consciência como, por exemplo, a capacidade de reportar verbalmente um estado mental ou a sua acessibilidade
interna, a capacidade de responder a alguma informação com base no conhecimento dela ou do ato de prestar atenção a
ela ou, ainda o fato de poder integrá-la e fazer uso dela no controle sofisticado do comportamento. O termo awareness
pode ainda ser utilizado simplesmente no sentido de designar o estado de vigília em oposição ao estado de sono.
8

No original: “9The easy problems of consciousness are those that seem directly susceptible to the standard methods of cognitive science,
whereby a phenomenon is explained in terms of computational or neural mechanisms. The hard problems are those that seem to resist those
methods.” Tradução do autor.
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Como observa Nagel (1974 apud CHALMERS. 1995), “existe algo que se assemelha a um
organismo consciente”10 e este aspecto subjetivo é o que constitui o campo da experiência. Assim, “o
problema realmente difícil da consciência é o problema da experiência. Quando pensamos e
percebemos, há um constante rumor de processamento informativo, mas há também um aspecto
subjetivo.”11 (CHALMERS, Op. Cit.; destaque no original.). Chalmers tipifica a situação descrevendo
uma variedade de experiências simultâneas em curso nas diversas modalidades perceptivas, dentre
elas a experiência de uma corrente de pensamento consciente, observando que “o que unifica todos
estes estados é a existência de algo de similar entre si. Todos eles são estados de experiência.”12
(CHALMERS, 1995.)
A maioria dos neurocientistas apóia uma perspectiva monista para a mente e o cérebro.
Aplicado às ciências mente-cérebro, assume-se que a mente e a atividade cerebral pertencem à
mesma ordem de coisas, embora possam constituir diferentes aspectos daquela coisa (o assim
chamado monismo de dupla face, segundo Watt e Pincus, 2004). A experiência subjetiva imediata ou
o sentido central da consciência, como define Chalmers, parece emergir da experiência do corpo,
pois de acordo com a perspectiva monista em vigor, acredita-se que a consciência seja
“um fenômeno que emerge da complexidade do desenvolvimento do
sistema nervoso central (SNC), surgindo desde o interior da dinâmica cerebral e
existindo como um ‘espaço subjetivo’ corporificado, centrado no corpo e
totalmente privativo de seu detentor.”13 (WATT e PINCUS. 2004, p. 78)

No original: “As Nagel (1974) has put it, there is something it is like to be a conscious organism.” Tradução do autor.
No original: “The really hard problem of consciousness is the problem of experience. When we think and perceive, there is a whir of
information-processing, but there is also a subjective aspect.” Tradução do autor.
12 No original: “What unites all of these states is that there is something it is like to be in them. All of them are states of experience.”
Tradução do autor.
13 No original: “…consciousness is a phenomenon that emerges from the complexity of central nervous system (CNS) development, arising
from within the dynamics of the brain and existing as an embodied and body-centered ‘subjective space’, totally private to its owner.”
Tradução do autor.
10
11
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A abordagem científico-natural de Reich propunha que o aparelho psíquico emergia como
uma propriedade do processo evolucionário e que a experiência constituía o seu elemento central:
“Na evolução podemos apontar dois grandes saltos evolutivos que
introduziram processos mais graduais de desenvolvimento: O primeiro salto
consiste na passagem do estado inorgânico ao estado orgânico ou vegetativo. O
segundo foi a passagem de um estado orgânico-vegetativo ao desenvolvimento do
aparelho psíquico, em particular o desenvolvimento da consciência e sua habilidade
central de ‘dar-se conta’ de si”14 15 (REICH. 1935/1972, p. 353)

Reich advoga, portanto, a ausência de uma solução de continuidade entre o orgânico e o
psíquico:
“Na medida em que o orgânico emerge do inorgânico e o psíquico emerge
do vegetativo, eles continuam a funcionar e a operar de acordo com as leis básicas
que governaram as suas matrizes. A princípio, encontramos no orgânico as mesmas
leis físico-químicas que encontramos no inorgânico; e no componente psíquico
encontramos as mesmas reações fundamentais de excitabilidade, de tensão e
relaxamento, de acúmulo e descarga de energia, etc., que encontramos no
componente vegetativo.”16 (Idem)

Assim, a questão fisiológica na origem da vida subjetiva colocada por Reich há sete décadas
permanece atual e candente: pode uma experiência motora tratar o foco da atenção e promover a
reentrada de memórias emocionais no campo da consciência? É válida a inserção de experiências
corporais no contexto clínico da psicoterapia? Que efeitos a atenção orientada para a atualidade da
experiência corporal clinicamente dirigida pode exercer sobre a cognição, sobre a consciência e sobre
a subjetividade?
14 No original: “In evolution we are able to point to two great leaps which introduced more gradual processes of development. The first was
the leap from the inorganic state to the organic or vegetative state. The second was the leap from the organic-vegetative state to the development of
the psychic apparatus, particularly the development of consciousness with its central ability for self-awareness.” Tradução do autor.
15 Nota terminológica: No texto, originalmente escrito em alemão, Reich utiliza o termo Selbstwahrnehmung ou
autopercepção, que apresenta uma acepção ligeiramente distinta de self-awareness, termo utilizado na edição consultada,
vertida para o inglês por Vincent Carfagno. Optei por traduzi-lo como ‘dar-se conta’ de si, a fim de evitar uma possível
confusão quanto ao sentido em língua brasileira. Agradeço ao professor Bernd Laska o cotejo do texto da edição
consultada com o original em alemão.
16 No original: “Inasmuch as the organic grows out of the inorganic and the psychic grows out of the vegetative, they continue to function and
operate in accordance with the basic laws which governed their matrix. In principle, we find the same chemical and physical laws in the organic
that we find in the inorganic; and in the psychic component we find the same fundamental reactions of tension and relaxation, energy stasis and
discharge, excitability, etc., that we find in the vegetative component.” Tradução do autor.
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Dado o efeito inercial da tradição dualista, o monismo mente-corpo ainda comparece ao
inquérito científico como algo de difícil assimilação embora já se observe o crescente volume de
investigação nessa direção a partir do renascimento do interesse pelos estudos da consciência na
última década. Destacam-se, pelo lado da neurociência, os trabalhos de Damásio e Panksepp, autores
que contemplam um lugar privilegiado para as experiências corporais na constituição neural do
sentido de Si (Self) e - por extensão - do estado de consciência privativa que dele emerge.
Em termos clínicos a posição de Reich caracterizou-se pelo foco nas defesas do caráter e a
partir do advento da vegetoterapia (1935) as defesas passaram a ser tratadas diretamente no plano
somático, tanto através de acirramentos ou abrandamentos de atitudes corporais características como
por meio de toques e massagens feitas pelo terapeuta sobre os pontos visados na estrutura. O
principal objetivo de sua técnica consistia na restauração da auto-regulação da economia libidinal
através da recuperação reflexo do orgasmo, inibido pelos aspectos somáticos da estrutura
caracterológica.
Após 1939, com a descoberta do orgone e o desenvolvimento da orgonomia, Reich
abandona progressivamente a ênfase nos conteúdos psíquicos e na parte verbal do processo
terapêutico:
“Atualmente, usamos apenas a forma da expressão para chegar às
experiências infantis de importância decisiva. É a forma da expressão e não o
conteúdo ideativo que nos conduz às reações biológicas que se encontram na base
das manifestações psíquicas.”17 (REICH. 1945/1972; nota de rodapé, p. 49)

Infelizmente a nova perspectiva acaba representando um passo atrás na construção da ponte
entre mente e corpo, pois Reich acreditava agora que a saúde física e mental dependia da restauração
do livre fluxo de correntes orgonóticas ao longo dos sete anéis funcionais do corpo (os anéis da
No original: “The form of expression is far more important than the ideational content. Today we use only the form of expression
to arrive at the decisively important experiences of childhood. It is the forma of expression and not the ideational content that leads us to the
biological reactions which lie at the basis of the psychic manifestations.” Tradução do autor.
17
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couraça muscular do caráter); a partir de então o seu método de tratamento passou a incorporar,
além da vegetoterapia (ou orgonoterapia, como ele a denominaria de 1939 em diante), o uso de
tecnologias que visavam drenar o excedente de energia orgônica no interior do organismo (o DOrbuster) ou, ao contrário, incrementar o seu nível através do uso dos acumuladores de energia orgônica
atmosférica, as famosas caixas orgônicas (ORAcs ou orgone accumulators).
Como se vê, a posição de Reich acaba desembocando num radicalismo energético e
reducionista, pois, nesta perspectiva final o corpo fica reduzido a um tubo por onde circula ou pára a
energia e a subjetividade emerge como um mero epifenômeno de uma desordem energética de tipo
hidráulico: restaura-se o fluxo e o balanço entre a entrada e a saída de energia e tudo estará resolvido.
Em 1987 tive a oportunidade de conhecer Federico Navarro, neuropsiquiatra italiano que
havia tomado conhecimento da obra de Reich na década de 60, e realizado o seu training pessoal com
Ola Raknes nos anos 70. Raknes, um psicanalista do grupo norueguês que dera suporte a Reich após
a sua exclusão da IPA, fora por ele designado o fiel depositário da retransmissão da técnica da
vegetoterapia em território europeu após a sua migração para os Estados Unidos. Depois de criar
centros de formação em vegetoterapia na Itália, na Espanha e na França, Navarro transferiu-se para
o Brasil e viveu no Rio de Janeiro por cerca de uma década.
A contribuição de Navarro à clínica reichiana consistiu, basicamente, na sistematização da
técnica corporal da vegetoterapia em bases neurofisiológicas e em consonância com a psicologia do
desenvolvimento (NAVARRO. 1996), no desenvolvimento de uma espécie de psicodinâmica
energética da vegetoterapia, a somatopsicodinâmica (NAVARRO. 1988; 1991; 1995) e, finalmente,
no

estabelecimento

de

uma

nova

caracterologia,

por

ele

denominada

pós-reichiana

(NAVARRO.1995).
Além da reorientação parcial na base teórica, a clínica de Navarro diferenciava-se das demais
escolas reichianas pela ausência quase total de interação corporal direta entre terapeuta e paciente, e
7
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pela aplicação ordenada de uma série de movimentos e atitudes corporais de origem etológica, que os
pacientes realizavam sob o olhar atento do terapeuta. A estes atos de corpo Navarro deu o nome de
actings ou
“movimentos musculares emocionais, ligados à experiência histórica do
indivíduo, os quais se realizam por segmentos musculares, seguindo a direção do
segmento ocular ao pélvico para não violentar a dinâmica histórica e natural
evolutiva do sujeito, para que ele possa recuperar adequadamente sua própria
história”18 (SERRANO HORTELANO. 1998 In NAVARRO. 1988, pp. 27/28).

Além desta significativa diferença na abordagem corporal, a técnica de Navarro baseava-se
numa grande economia de palavras, centrando o foco da ação terapêutica nas experiências corporais
realizadas pelo próprio sujeito, pois os actings eram considerados uma condição suficiente e necessária
para o objetivo terapêutico: a recuperação do reflexo do orgasmo e a auto-regulação do organismo.
Embora a sistematização de Navarro buscasse uma aproximação com a neurofisiologia da
década de 70 (calcada no modelo dos três cérebros de Paul MacLean) e com a psicologia do
desenvolvimento, o referencial principal ainda gravitava em torno de uma dinâmica psico-energética,
a somatopsicodinâmica, e os resultados observados na clínica eram interpretados como expressões
de desbloqueios do fluxo energético vital, embora o próprio Navarro procurasse manter uma
distância crítica da orgonomia, como revela Roger Dadoun:
“Navarro [...] prefere conservar o [termo] ‘vegetoterapia’ a fim de evitar,
por um lado, as suspeitas que geralmente derivam do termo reichiano de ORGON,
e, por outro lado, e esta é sem dúvida a razão mais importante, porque uma
autêntica prática da orgonoterapia suporia um conhecimento exaustivo dos
diferentes progressos na biologia e na física do orgone, coisa que na atualidade
ainda se está longe de conhecer.”19 (DADOUN 1988, In NAVARRO. 1988, p. 13.
colchete acrescido)

18 No original: “’actings’, o movimientos musculares emocionales, ligados a la experiencia histórica del individuo, los cuales se realizan por
segmentos musculares, siguiendo la dirección del segmento ocular al pélvico para no violentar la dinámica histórica y natural evolutiva del sujeto
para poder recuperar adecuadamente su propia historia.” Tradução do autor.
19 No original: “Navarro por el contrario prefiere conservar el de ‘vegetoterapia’ a fin de evitar, por una parte, las sospechas que
generalmente, se derivan del término reichiano de ORGON, y por otra parte, y es sin duda la razón más importante, porqué una auténtica
practica de la orgonterapia supondría un conocimiento exhaustivo de los diferentes progresos en biología y en física del orgón, cosa en la
actualidad muy lejos aún de conocerse.” Tradução do autor.
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O presente estudo nasce de minha inquietação com os resultados observados em meu
trabalho clínico como psicoterapeuta corporal e da minha insatisfação com as explicações de ordem
energética que, ao passar ao largo da complexidade estrutural e dinâmica do sistema nervoso central,
desatendem ao princípio da Lâmina de Ockham (XAVIER. 1998; XAVIER, In GIBIER e MALUF
Jr. 1998).
Na medida em que as explicações de ordem energética e de uma memória emocional inscrita
no corpo20 e não no cérebro me soavam insatisfatórias, abriu-se o problema das bases
neurobiológicas da relação entre a atenção e as experiências corporais que, na parte corporal do
processo terapêutico, deixam a franja para ocupar o centro da consciência.
Inicialmente, minha intenção era a de investigar os efeitos dos actings sobre o campo da
subjetividade como uma decorrência do desbloqueio das inibições motoras no processo terapêutico
(XAVIER. 2000). O andamento dos estudos revelou, porém, que os efeitos da psicoterapia corporal
derivam não da experiência corporal em si, mas do efeito que a reorientação da atenção à atualidade alavancada pelas experiências corporais - promove sobre a subjetividade.
A crítica ao modelo energético coloca diferenças essenciais entre a minha perspectiva teóricoclínica atual e as posições de Reich e Navarro, mas esta ruptura não é total. Assim, o método atual - a
psicoterapia neurodinâmica ou PN (cujo estado atual de desenvolvimento será sucintamente descrito
em capítulo próprio) - emerge da orgonoterapia de Reich como uma evolução da vegetoterapia
caractero-analítica de Navarro (VCA-N).
Na perspectiva neurodinâmica, os actings de Navarro são melhor designados como MeSAs
(Metáforas Somáticas Ativadoras) ou auto-estimulações somatossensoriais em razão do presumido

20 Navarro insiste em manter o ponto de vista periférico de Reich e sustenta, equivocadamente que “...a memória
emocional está ancorada no aparelho neuromuscular, enquanto a memória intelectual está ligada à própria célula
nervosa.” (NAVARRO. 1995, p. 27). Em realidade, como se verá no capítulo dedicado à neurociência, as memórias
emocionais estão ligadas aos sistemas de memória implícita enquanto o aspecto designado por Navarro como ‘intelectual’
da memória expressa a atividade dos sistemas de memória declaratória.
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papel por elas exercido no recrutamento dos diversos mapas corporais inscritos no cérebro por
ocasião da sua experiência.
As MeSAs consistem em posturas, atitudes e ações corporais de ordem etológica,
filogeneticamente herdadas e parecem estar implicadas na produção das memórias emocionais de
procedimento ou implícitas (priming model) por ocasião das experiências infantis primitivas que
formam o estrato mais arcaico de nosso acervo de memória individual.
A flutuação produzida no padrão dos mapas corporais sensitivos e motores pela experiência
das MeSAs parece repercutir sobre a atividade do foco atencional, fazendo com que ele flutue além
dos parâmetros de base delimitados pelas defesas caracterológicas.
Das contribuições de Reich conserva-se: a perspectiva psicodinâmica da teoria da libido
desenvolvida em bases científico-naturais, a via de acesso corporal aos conteúdos psíquicos (ou
cognitivos) e a intervenção clínica focada sobre a estrutura caracterológica em sua dupla face
cognitivo-somática. Conserva-se ainda a noção de couraça, inscrevendo-a agora no território dos
sistemas dinâmicos das redes neuronais constituintes do sistema nervoso central (SNC) em
detrimento da perspectiva periférica adotada por Reich e mantida por Navarro.
De Navarro, conserva-se a sistematização da técnica de aplicação seqüencial e recursiva dos
estímulos corporais21 e a distância física entre terapeuta e paciente, de modo a assegurar que a
emergência de conteúdos significativos não seja produzida por intervenções externas à dinâmica
própria das MeSAs na pessoa que as experimenta. Conservam-se, igualmente, certos aspectos da sua
somatopsicodinâmica, agora referenciada em termos exclusivamente neurodinâmicos, pois a
complexidade da organização do sistema nervoso central torna desnecessárias as especulações de
índole energética. Ficam para trás, portanto, as concepções orgonômicas e a negligência de Reich e

21

Conforme Navarro, F. – Metodologia da vegetoterapia caractero-analítica. Summus Editorial; São Paulo, 1996.
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Navarro quanto aos aspectos da elaboração verbal dos conteúdos emergentes da experiência corporal
em primeira pessoa.
A importância concedida aos aspectos relacionais e à elaboração verbal dos conteúdos
emergentes da experiência das MeSAs constituem a parte relacional do processo da PN e
complementa a fase somática do processo terapêutico. Ambas as fases do processo tem igual
importância na clínica da PN, cujas bases epistemológicas se encontram em desenvolvimento num
trabalho a quatro mãos com Sean Haldane, neuropsicólogo-chefe do Serviço de Neuropsicologia
para a Terceira Idade do Newham Hospital, unidade do serviço público de saúde do Reino Unido e
com formação prévia em terapia reichiana com Jean Ambrosi e Myron Sharaf (HALDANE. 2004).
A contribuição desta tese ao campo da psicoterapia corporal consiste na revisão do modelo
teórico emergente da perspectiva de Reich e Navarro sob a ótica da neurociência a partir dos
problemas colocados pelo rastreio empírico dos efeitos do deslocamento atencional decorrentes das
MeSAs e suas conseqüências sobre os estados atuais do corpo, sobre as emoções e sobre as funções
cognitivas observadas ao longo de minha atividade como psicoterapeuta corporal em clínica privada.
As MeSAs parecem constituir uma via de entrada ‘baixa’, a partir dos mapas corporais - em
complemento às vias de acesso lingüísticas, ou ‘altas’ - nos sistemas dinâmicos do cérebro,
modificando a sua sensibilidade às condições iniciais através de oscilações neurodinâmicas
promovidas pela reversão de certas inibições motoras inscritas pela experiência (memórias implícitas
ou de procedimento) na linha de base dos mapas corporais. A entrada pela via ‘baixa’ parece afetar o
funcionamento da atenção e produzir uma flutuação nos parâmetros de seletividade aos conteúdos
que podem ganhar acesso ao campo de trabalho global da consciência pois, como observa Baars,
“eventos conscientes parecem preceder o controle voluntário da atenção enquanto as mudanças
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involuntárias da atenção não requerem tais processamentos conscientes.”22 (BAARS. 1998, p. 195).
Assim, a experiência das MeSAs parece chamar a atenção para a atualidade dos estados corporais e
promover uma brecha nas defesas erigidas a partir das barreiras de contato dependentes da inibição
psicomotora sustentada pelas memórias de procedimento emocional inconscientes.
A tese aqui defendida postula que a disjunção entre o ato psíquico e o ato motor reputada
por Reich como a conseqüência da instauração dos traços de caráter constitui um efeito da
plasticidade neural implicada na formação de memórias de procedimento relacionadas às experiências
infantis primitivas, e os seus efeitos só parecem persistir na medida em que este aspecto da
experiência fundadora permanece excluído do campo da consciência por um ‘engessamento’ do foco
da atenção concomitante às inibições motoras.
Estudos atuais sobre a plasticidade neural e a formação de mapas topográficos no córtex
cerebral indicam que a experiência ambiental exerce um papel importante na configuração e no
refinamento dos mapas topográficos sensoriais (apud GIRALDI-GUIMARÃES. 2003), enquanto
Schwartz e Begley (2002) sugerem um importante papel para a atenção na consolidação dos eventos
que envolvem a neuroplasticidade sináptica. Assim, a reversão de uma seqüela cognitivo-emocional
conseqüente à barreira caracterológica parece ser possível quando a atenção do paciente é afetada
pelas MeSAs, produzindo novos cenários atencionais que permitem, mediante a repetição seriada e
recursiva das MeSAs, uma progressiva reconfiguração experiência-dependente dos padrões
neurodinâmicos de base.
As MeSAs exercem seus efeitos terapêuticos na medida em que constituem metáforas
somáticas atuais de atos corporais da primeira infância ou intentions in action (PANKSEPP 2001);
acionadas a partir de áreas corticais motoras de controle voluntário ao início de cada sessão do

No original: “…conscious events seem to precede voluntary control of attention, while involuntary switches of attention require no such
conscious processing.” Tradução do autor.
22
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processo psicoterápico, elas parecem recrutar memórias emocionais ligadas às configurações dos
mapas corporais subcorticais, pois o acionamento motor voluntário requisita, para a sua execução, os
programas motores armazenados nos núcleos da base e do cerebelo, que exibem ricas conexões com
as zonas de processamento emocional ( apud Da SILVA. 2003).
O recurso às MeSAs objetiva, portanto, produzir uma abertura gradual e segura, por via
ascendente (ou seja, a partir da experiência corporal) na estrutura caracterológica, o que constitui
uma via adicional e complementar de acesso àquela priorizada por Freud e pelas diversas escolas
psicanalíticas (associação livre, interpretação dos sonhos, atos falhos, lapsos de linguagem).
A via de entrada pela experiência corporal implica na reorientação da atenção do paciente à
experiência atual de Si, uma espécie de desaprendizagem do hábito dualista que sustenta a
dissociação mente-corpo, conforme se observa em Varela, Thompson e Rosch (1991/2003, p. 42). A
experiência das MeSAs parece reabrir uma via de acesso à consciência a partir da flexibilização do
efeito-moldura exercido pela estrutura de caráter sobre as operações cognitivas, pois, como observa
Baars (1998, p. 194) a propósito da distinção feita por James entre a atenção e a consciência: “Parece
que a atenção envolve sistemas que criam acesso à consciência.”23
O campo da clínica da saúde mental encontra-se atualmente dividido entre a
psicofarmacologia ultrapositivista representada pela psiquiatria biológica, pela terapia cognitivocomportamental orientada a objetivos, e pela psicanálise e outras formas de psicoterapia que visam o
autoconhecimento. Neste cenário, a PN se apresenta como uma proposta de clínica da subjetividade
ancorada no paradigma neurodinâmico e orientada para a questão da atenção e da consciência,
diferenciando-se como uma clínica que contempla, através das experiências de corpo, o componente
atenção/consciência da reflexão, considerado por Varela, Thompson e Rosch (1991/2003. p. 47)
como o elemento em falta nos métodos psicanalíticos tradicionais.

23

No original: “It seems that attention involves systems that create access to consciousness.” Tradução do autor.

13

14

Kandel, por sua vez, reclama a refiliação da psicanálise à biologia para que ela possa continuar
existindo como uma força intelectual no século XXI, “...já que ela continua a representar a visão mais
coerente e intelectualmente satisfatória da mente humana.” (KANDEL. 1999/2003, p. 139)
Nesta perspectiva, a presente investigação dos efeitos da experiência corporal sobre a atenção
é balizada nos seguintes termos:
1.

O recorte da obra de Reich restringe-se à sua produção anterior ao período de
desenvolvimento das teses orgonômicas, centrando-se principalmente nas obras
referentes ao período psicanalítico: basicamente os Early Writings vol. 1(1975),
Genitality in the theory and therapy of neurosis – Early Writings vol. 2 (1927/1980),
Materialismo dialéctico e psicanálise (1929/1977), Character Analysis 3rd edition
(1933/1972), e The bioelectrical investigation of sexuality and anxiety (1945/1982).
Adverte-se o leitor que a terceira edição de Character Analysis consultada apresenta
várias inserções de textos posteriores à edição original de 1933. Nestes casos, as
referências são feitas em relação aos anos em que os artigos originais aparecem
pela primeira vez (não necessariamente em 1933); portanto encontrar-se-á, ao
longo do texto, diversas referências a textos contidos na edição consultada de 1972
com diferentes datas relativas ao ano original de publicação.

2.

Realizou-se o cotejo entre as posições de Freud e Reich no sentido de perspectivar
a posição científico-natural defendida por Reich para a psicanálise e suas
conseqüências para o entendimento de alguns conceitos-chave da psicanálise,
como o ponto de vista econômico da teoria dos impulsos, a pulsão de morte, o
narcisismo, o masoquismo e o problema repressão x recalque. A pesquisa
bibliográfica referente à produção desses autores foi feita com base numa busca
seletiva visando à identificação do tema central para o desenvolvimento desta tese:
14

15

como cada um dos autores trata o problema da atenção nos seus respectivos
modelos do aparelho psíquico.
3.

Colocada a diferença de enfoque entre a clínica psicanalítica e a clínica da análise
do caráter, segue-se uma descrição de conceitos atuais emergentes da
neurobiologia que permitem a releitura crítica das posições de Reich, tais como: a
plasticidade neuronal e a formação de memórias, os diversos subsistemas de
memória, os substratos neurobiológicos da atenção e da consciência, o papel do
corpo na geração da consciência central e do sentido de Si (Self) e o papel dos
circuitos emocionais, com ênfase sobre os circuitos agenciadores de medo e o seu
papel no erguimento da barragem caracterológica.

Ao longo do texto, o segundo capítulo situará o leitor no pano de fundo sócio-histórico, nas
implicações da política de ‘salvamento’ da psicanálise frente ao regime nazista e a instrumentalização
do contexto político como uma cortina de fumaça de modo a encobrir as motivações profundas para
a exclusão de Reich. Segue-se a descrição encontrada em Laska (2004) das três tentativas de
recuperação da obra de Reich após a sua morte, em momentos diversos ao longo da segunda metade
do século XX. O capítulo termina com o exame de um motivo possível para a recusa da psicanálise à
biologia - uma necessidade premente, segundo Kandel - com o autor concluindo que tal afastamento
provavelmente está ligado à disputa entre a visada metapsicológica de Freud e o desenvolvimento da
psicanálise em bases científico-naturais realizado por Reich.
Assim, o capítulo 3 dedica-se ao exame das diferenças de concepção entre as perspectivas de
Freud e de Reich e suas respectivas conseqüências clínicas e sociais. A perspectiva de Reich a
propósito da formação e da função econômico-libidinal da estrutura de caráter revela que a atenção
atrelada ao Eu de índole defensiva (proposto por Freud desde o Projeto de 1895) atua - conforme o
modelo da primeira tópica freudiana desenvolvida em A Interpretação dos Sonhos (1900) - na ponta de
15

16

saída do aparelho psíquico (o pólo motor), com o engessamento do funcionamento da atenção
correndo pari passu com a inibição do ato motor. Daí a importância conferida por Reich ao trabalho
sobre as inibições psicomotoras decorrentes da estruturação do caráter, visando a reentrada de
conteúdos significativos no campo da consciência.
O capítulo 4 dedica-se a uma breve exposição da técnica da vegetoterapia caractero-analítica
sistematizada por Navarro (VCA-N) e a sua evolução rumo ao paradigma atual da psicoterapia
neurodinâmica (PN) - em construção por Xavier e Haldane - bem como a uma descrição das MeSAs
que foram objeto de estudo empírico. Estima-se que a PN se constitua como uma psicoterapia da
subjetividade ancorada em parâmetros objetivos, pois a experiência das MeSAs possibilita futuras
abordagens quantitativas que deverão constituir o centro de gravidade para a construção das bases
epistemológicas da PN, cujo objetivo – essencial – é a promoção das condições experienciais
necessárias para a superação da dissociação entre o corpo e a subjetividade através do reatrelamento
da atenção ao sentido de Si. Espera-se que, pelo caminho da experiência de uma psicoterapia integral
como é a proposta da PN, seja possível contribuir para a emancipação individual e para o exercício
mais pleno possível das capacidades criativas intelectuais, emocionais e sociais que cada um de nós
traz consigo em estado mais ou menos latente.
Após um breve exame das lacunas na teoria vegetativa de Reich em relação ao contexto da
neurociência da sua época, o capítulo 5 é dedicado a uma revisão da atualidade de conceitos básicos
da neurociência para a reapreciação crítica das contribuições reichianas do período pré-orgonômico.
Destaca-se o papel dos circuitos neurais emocionais implicados (em especial o sistema MEDO,
descrito por PANKSEPP. 1998) na produção da couraça caracterológica e do próprio sentido de Si
(SELF em Panksepp e proto-self em Damásio) bem como a importância da noção de plasticidade
neuronal sináptica para a formação das memórias emocionais e de procedimento de longo prazo que
configuram a estrutura de caráter. Observa-se ainda a importante superposição entre os mecanismos
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de memória de curta e ultra-curta duração e da memória operacional com a função atencional e suas
repercussões sobre a capacidade para o ‘dar-se conta’ (awareness) e sobre o campo de trabalho global
da consciência.
A

busca

em

base

de

dados

disponíveis

na

Internet

(PsychInfo;

Bireme;

PORE/Orgonizando) revela uma virtual ausência de produção acadêmica na perspectiva aqui
adotada, à exceção dos trabalhos de Frohlich e Franco (2004), que abordam a questão da atenção
introspectiva em termos da ação dos nervos periféricos e do papel do núcleo do trato solitário na
informação visceral ligada à libido, do estudo de Trotta (1998) sobre as bases neurofisiológicas dos
procedimentos clínicos de estimulação ocular, com ênfase sobre os diferentes efeitos das cores
utilizadas na estimulação ocular, e do trabalho de Priebe e Röhricht (2001), que reportam uma
relação significativa entre a distorção patológica da imagem corporal e esquizofrenia, sugestiva de
uma disfunção do processamento de informação sensorial relativa à imagem corporal na
esquizofrenia paranóide e nos transtornos esquizo-afetivos.
Espera-se que os resultados do presente estudo possam contribuir para o estabelecimento de
marcos teóricos iniciais que possibilitem o desenvolvimento de pesquisas futuras - qualitativas e
quantitativas - que tenham como objetos a atenção, a epistemologia das psicoterapias corporais e a
construção da ponte que supera o dualismo mente-corpo.
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2. PANO DE FUNDO HISTORIOGRÁFICO
“Livrem-me de W. Reich.”
(Freud a Felix Boehm, apud Roudinesco e Plon)
“Quando eu discordava dele e apresentava os meus argumentos,
dizia-me que ou estava redondamente enganado
ou um dia ‘teria de suportar sozinho a pesada carga da psicanálise’.
Como eu não estava enganado, a sua profecia cumpriu-se”
Wilhelm Reich, 1942

As contribuições teóricas e técnicas de Wilhelm Reich colocaram em cheque a psicanálise das
décadas de 20 e 30 em duas frentes distintas e aparentemente inarticuláveis. Na frente interna, o
desenvolvimento científico-natural da teoria da libido e a conseqüente refutação do segundo
dualismo pulsional freudiano levavam à exigência lógica de um alinhamento da psicanálise às ciências
naturais além de reclamar-lhe uma perspectiva médico-científica e, em particular, uma ênfase na
prevenção, dada a presença praticamente universal das neuroses.
Como conseqüência destes desdobramentos, a proposta reichiana de uma psicanálise
socialmente concernida produzia efeitos sobre o campo coletivo e exigia da mesma um engajamento
sócio-político em prol da prevenção das neuroses em escala de massas para além do modelo da
clínica dos indivíduos em regime de presumida neutralidade tanto do analista como da própria
psicanálise enquanto um dispositivo de produção tecnossocial da subjetividade.
O conteúdo da produção reichiana durante as décadas de 20 e 30 transtorna de tal modo o
campo da psicanálise que Reich se transforma de discípulo brilhante em elemento progressivamente
herege e indesejável a ponto de Freud determinar a sua exclusão, em caráter confidencial, do
movimento psicanalítico em janeiro de 1933; um ato que permaneceu em segredo até o Congresso
Psicanalítico de Lucerna, em agosto do ano seguinte.
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Tomando conhecimento do fato na chegada ao Bureau do Congresso24, Reich (1994, p. 3;
colchete acrescido) abre a sua última intervenção em ambiente psicanalítico na condição de
convidado especial do encontro explicitando o seu ponto de vista sobre os acontecimentos:
“Caros colegas: Tendo sido membro da IPA25 por 14 anos, encontro-me
falando a vocês pela primeira vez como convidado do Congresso. Há um ano, o
Comitê Executivo da secção alemã desta organização decidiu excluir-me; nem eu
nem o Comitê Executivo da IPA sabíamos disso até quatro dias atrás. Uma vez que
o Comitê Executivo aprovou minha exclusão, encontro-me agora na estranha tarefa
de oferecer-lhes como não-membro um relatório ao congresso acerca do estado
atual de minha posição científica...Uma vez que a maioria dos presentes não
compreende a exclusão, pois nem os meus pontos de vista científicos ou minhas
convicções políticas nem os comentários dos responsáveis [pela exclusão]
revelaram quaisquer razões para este ato, creio poder melhor servir à causa da
pesquisa psicanalítica tentando esclarecer o pano de fundo de tais
diferenças...minha exclusão significa simplesmente que uma das tendências está
agora responsável pelo campo da psicanálise...refiro-me à divisão entre os
representantes da teoria da pulsão de morte e os teóricos da teoria da libido.”26

O caráter obscuro da exclusão devia-se ao acobertamento das diferenças de ordem teóricoclínica colocadas por Reich e suas inquietantes implicações para o destino da psicanálise. Tal
ocultamento, como veremos em Nitzschke (2004), foi instrumentalizado às expensas de uma suposta
incompatibilidade entre a psicanálise e a política, um limite que teria sido transgredido por Reich. Em
face das possíveis conseqüências para o campo da psicanálise e para o conjunto da sociedade, a
articulação de bastidores na urdidura do ato da expulsão e o apagamento total da persona de Reich por
parte da historiografia psicanalítica lembra a prática de apagamento de vestígios das autoridades
caídas em desgraça no antigo regime soviético a partir de Stalin, e apenas recentemente a

Assim como os demais psicanalistas que não haviam tomado parte nas tratativas confidenciais do processo de exclusão.
International Psychoanalytical Association.
26 No original: “My dear colleagues! Having been a member of the International Psychoanalytic Association for fourteen years, I am
speaking to you for the first time as a guest of the congress. One year ago, the Executive Board of the German section of the organization
decided to exclude me; neither I nor the Executive Board of the IPA heard about this until four days ago. Since the Executive Board approved
my exclusion, it is now my strange task to give as a nonmember a report to the congress on the current status of my scientific position....Since
the majority of those present do not understand the exclusion, because neither my scientific views nor my political convictions nor the remarks of
those responsible revealed any reasons for this action, I believe that I can best serve the cause of psychoanalytic research by trying to disclose the
background of these differences....my exclusion means simply that one of these tendencies is currently responsible for the field of psychoanalysis...I
am referring here to the gap between the representatives of the death instinct theory and the theoreticians of the libido theory.” Tradução do
autor.
24
25
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historiografia psicanalítica começa a mencionar a sua presença no seio do movimento, num ainda
tímido processo de reabilitação (ROUDINESCO e PLON, 1997/1998)27.
As implicações do fortalecimento das posições defendidas pelo primeiro Freud, isto é; do
desenvolvimento da psicanálise em termos da teoria da libido por parte de Reich, ainda estão por ser
devidamente esclarecidas e apreciadas e espero que este texto ofereça uma pequena contribuição ao
processo de reapreciação crítica das contribuições reichianas ao campo da subjetividade. Uma
subjetividade informada pelo corpo e que começa a ocupar o seu espaço, alicerçada no renovado
interesse pelos estudos da consciência verificado a partir do início dos anos noventa.
A vertente germânica da revisão do panorama sócio-político das décadas de 20 e 30 bem
como da celeuma provocada pelas contribuições de Reich à cena psicanalítica demonstra coerência
historiográfica quando se comparam os textos de Nitzschke (2004) e de Laska (2004), dois autores de
origens e perfis bem diversos: o primeiro, um psicanalista de orientação convencional ligado a
instituições acadêmicas formais de ensino na Alemanha atual e o segundo um pesquisador
autônomo, devotado principalmente ao projeto pessoal de caráter parafilosófico (nas suas próprias
palavras) que busca reunir numa moldura coerente três autores por ele qualificados como iluministas
radicais: Julien Offray de la Mettrie, Max Stirner e Wilhelm Reich. Ambos os autores possuem
extensa bibliografia disponível na Internet. 28 29
Nitzschke é um dos autores que tem se dedicado à historiografia das implicações políticas e
das circunstâncias da exclusão de Reich no contexto de uma moldura maior da política de
acomodação da psicanálise frente ao nazismo, enquanto Laska procura abordar as subjacentes
motivações de ordem teórica e as implicações da visão de mundo reichiana que contribuíram para o
seu ostracismo, além de explorar como alguns importantes movimentos sociais da segunda metade

Roudinesco, E.; Plon, M. – Dicionário da psicanálise. Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, 1998.
http://home.subnet.at/werkblatt/nitzschke/index.html
29 http://www.lsr-projekt.de
27
28
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do século XX manobraram para elidir as questões colocadas por Reich até a sua assimilação, ao fim
do processo de depuração de seus ‘venenos sociais’, como ícone da contra-cultura de gueto.
Ao longo desta introdução procurarei situar o leitor, ainda que brevemente, no pano de
fundo das implicações políticas na base da cisão entre Freud e Reich, ocorrida efetivamente no plano
teórico-clínico face as díspares perspectivas de ambos e as conseqüências que a posição avançada por
Reich impunha à inserção da psicanálise no tecido social.
Finalmente, procurarei situar o leitor em relação ao dilema vivido atualmente pela clínica da
subjetividade e sugerir um percurso de recuperação de alguns dos aspectos elaborados por Reich ao
longo dos anos 20 e 30. Tais aspectos podem ser relevantes para o futuro da psicoterapia e sua
articulação com a neurobiologia e, eventualmente, contribuir para o estabelecimento de uma nova
visada, complexa e não-linear, a propósito da subjetividade humana e seus devires.
Inicialmente, examinaremos o contexto político e em seguida as razões teóricas que
culminaram na interdição de Reich e suas contribuições.

2.1 INCINERANDO REICH: O PANO DE FUNDO POLÍTICO
As diferenças teóricas e as conseqüências para o campo da clínica, apontadas por Reich por
ocasião do debate acerca das noções de pulsão de morte e da compulsão à repetição tendo como
eixo central a discussão em torno da economia libidinal nos casos de masoquismo (que
examinaremos no capítulo 3) conduziam a psicanálise ao campo sócio-político e foram a causa de
seu ingresso, inicialmente no Partido Socialista austríaco em 1927 e, três anos após, no Partido
Comunista. Neste momento, entretanto, o engajamento político de Reich ainda não aparece como
um fator desconfortável a Freud, como se observa em Nitzschke (2004, pp. 25/26, colchete
acrescido):
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“No final de 1930 [Reich] informou Freud de sua intenção de mudar-se para
Berlim, porque nessa cidade a luta entre o socialismo e a reação (fascismo)
mostrava-se especialmente virulenta. Sabendo da opção política de Reich, Freud
declarou nessa oportunidade: ‘Caro Doutor, em nossas conversações chegamos à
conclusão de que a sua mudança temporária para Berlim não deverá acarretar a
perda de seus postos em Viena, acho importante salientar isso’.” 30

Entretanto, a dissidência reichiana em torno do estatuto da pulsão de morte e suas
conseqüências para o problema econômico do masoquismo (tópicos que implicavam em
modificações à técnica psicanalítica então vigente) parece ter exercido um efeito profundo em Freud,
levando-o a mudar radicalmente de posição frente ao seu discípulo.
Segundo Nitzschke, a palestra inaugural proferida por Reich junto ao Instituto Psicanalítico
de Berlim em 19 de dezembro de 1931, intitulada A economia sexual do caráter masoquista teria sido o
ponto de partida para a futura mudança de posição por parte de Freud. Na ocasião, Reich defende
uma posição alinhada à teoria da libido31, já abandonada por Freud desde O Ego e o Id (1922) e Mais
Além do Princípio do Prazer (1924):
“A fórmula original das neuroses que diz: a neurose nasce de um conflito
entre a pretensão da pulsão sexual e o medo da ameaça de castigo real de parte da
sociedade patriarcal pela atividade sexual tem a sua razão de ser. Mas isso implica
também perspectivas totalmente diferentes [daquelas tiradas da teoria da pulsão de
morte] para as conclusões a serem tiradas da teoria das neuroses.” (NITZSCHKE,
Op. cit.; colchete acrescido).

30Carta de Freud a Reich em 10 de outubro de 1930. In Fallend, K..; Nitzschke, B. 1998 apud Nitszchke 2002. Colchete
acrescido.
31 Segundo Laplanche e Pontalis (1975), a teoria da libido evoluiu com as diversas etapas da teoria das pulsões, e o
próprio conceito está longe de ter tido uma definição unívoca. Qualitativamente, a libido não é redutível a uma energia
mental inespecífica e, segundo os autores, a libido afirma-se sempre mais como um conceito quantitativo, que “permite
medir os processos e as transformações no domínio da excitação sexual.”(FREUD 1915 apud LAPLANCHE e
PONTALIS, p. 343). Reich parece ter se mantido fiel à concepção quantitativa, como se verá ao longo deste texto.
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Ao contrário da posição assumida por Freud em 1924, Reich ainda sustenta que o sofrimento
vem da sociedade, embora ressalvando que
“...ainda precisa ser provado que os ‘impulsos destrutivos não superáveis’
aos quais se atribui o sofrimento humano não são de origem biológica e sim social;
que é a inibição da sexualidade levada a efeito pela educação autoritária que faz da
agressividade uma pretensão insuperável, uma vez que a energia sexual inibida se
transforma em destrutividade. E os fatos de nossa vida cultural que se parecem
com autodestruição na verdade não são fenômenos de ‘pulsões de autoaniquilamento’ e, sim, de intenções destrutivas bem reais de uma camada da
sociedade de direito privado interessada na repressão da vida sexual.” (REICH apud
NITZSCHKE. 2004, pp. 26/27)

Em 1o de janeiro de 1932, poucos dias após esta primeira intervenção de Reich na cena
psicanalítica berlinense, Freud faz a seguinte anotação em seu diário: “Providências contra Reich”
(MOLNAR 1992 apud NITZSCHKE, Op. cit., p. 27). Alguns dias depois, em carta inédita de 9 de
janeiro de 1932, Freud dirige-se a Max Eitingon denunciando que Reich e Otto Fenichel estavam
com a intenção de “abusar de revistas psicanalíticas para fins de propaganda bolchev.[ique]”
(NITZSCHKE, Idem) O alerta visava barrar a intenção de Reich de publicar a palestra sobre o
masoquismo na Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, coordenada por Fenichel; e pouco tempo
depois, o próprio Fenichel viu-se destituído de sua função de redator da revista (Ibidem).
O que se observa ao longo da exposição de Nitzschke é a crônica de um movimento de
bastidores orquestrado em última instância pelo próprio Freud que, ao afastar-se do marxismo judeu
representado pela esquerda psicanalítica, procurava assegurar a assimilação da psicanálise pelo nazifascismo em franca ascenção. É chegado, assim, o momento do arrivismo conforme a descrição de
ROUDINESCO e PLON (1998 p. 12):
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“Depois da ascenção de Hitler ao poder, Matthias Göring, primo do
marechal, decidiu depurar a doutrina freudiana de seu ‘espírito judaico’, pôs em
prática o programa de ‘arianização da psicanálise’[...]Rapidamente, conquistou as
boas graças de alguns freudianos dispostos a se lançarem nesta aventura, como
Felix Boehm e Carl-Müller Braunschweig, aos quais se reuniram depois Harald
Schultz-Hencke e Werner Kemper. Nenhum deles estava engajado na causa do
nazismo...simplesmente tinham ciúme de seus colegas judeus. Assim, o advento do
nacional-socialismo foi para eles uma boa oportunidade de fazer carreira.” 32

Alegando o excessivo engajamento da esquerda psicanalítica, e de Reich em particular (dada a
implicação teórica na origem da discórdia), o comitê dirigente da IPA e da DPG33 reorientam a proa
rumo uma posição ‘apolítica’; uma operação que se tornou conhecida como o ‘salvamento da
psicanálise’, conforme a descrição historiográfica que se encontra em ROUDINESCO e PLON
(1998, p. 12):
“Tornando-se senhores desse grupo, alijado de seus melhores elementos,
Boehm e Muller-Braunschweig fundaram o seu colaboracionismo sobre a seguinte
tese: para não dar aos nazistas um pretexto qualquer para proibir a psicanálise,
bastava antecipar as suas ordens, excluindo os judeus da DPG, disfarçando essa
exclusão de demissão voluntária.”

É no contexto desta manobra que Felix Boehm, sucessor de Max Eitingon na presidência da
DPG chega a afirmar que,
“...para evitar a proibição da psicanálise no Estado nazista, era necessário distanciarse claramente dessa ‘porcaria judeu-marxista’ (jargão nazista mencionado por
Boehm 1934, p. 103) que ameaçava ser equiparada à psicanálise como um todo.
Portanto, era necessário distanciar-se de Reich.” (BOEHM, apud NITZSCHKE.
2004, p. 29)

Logo após a tomada do poder por Hitler, o processo começa a se consumar ainda pelas mãos
de Max Eitingon, que recomenda a Reich que este “se abstenha de comparecer às instalações do

Após o término da guerra, Ernest Jones ajudou os colaboracionistas do regime nazista a se reintegrarem à IPA; dentre
eles, Werner Kemper, a quem foi dada a incumbência de desenvolver o freudismo no Brasil. Kemper emigrou para o Rio
de Janeiro em dezembro de 1948 e fundou a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro (SPRJ) em 1953; conforme se
encontra em Roudinesco e Plon (Op. cit., p.p. 13/428).
33 Deutsche Psychoanalytsche Gesellschaft ou Sociedade Psicanalítica Alemã, denominação sob a qual a Associação
Psicanalítica de Berlim filiou-se à IPA.
32
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nosso Instituto para que, em caso de detenção, tal ato não ocorra em nossos recintos.” (BOEHM
1934 apud NITZSCHKE, Op. cit. p. 30).
Reich retorna então a Viena esperando encontrar apoio como psicanalista perseguido pelos
nazistas e possivelmente ser reconduzido aos postos antigos, conforme Freud lhe havia prometido
três anos antes. Mas, observa Nitzschke, “os tempos tinham mudado e, com eles, também os
interesses de Freud”, explicitados em carta inédita a Eitingon em 17 de abril de 1933: “Agora, Freud
exigia que ‘Reich que passou a agitar em Viena fosse excluído. É o meu desejo por razões
cient.[íficas], não me oponho quando acontece por razões políticas, ele merece qualquer papel de
mártir.’ ” (FREUD. 1933 apud NITZSCHKE. 2004, p. 30)
Nitzschke destaca ainda o envolvimento de Anna Freud, que se dirige a Ernest Jones, então
presidente da IPA, em 27 de abril de 1933 explicitando a conveniência de uma composição política:
“Em sua breve estada aqui, R.[eich] teve o desplante de fazer discursos políticos
com viés psicológico em reuniões comunistas. Qualquer um sabe o que isso pode
significar, nos dias de hoje, para a associação analítica. (...) Meu pai (...) está ansioso
para se livrar de Reich como filiado; ele se sente ofendido pelo fato de a análise ser
forçada a servir à política, que não é o lugar dela” (FRIEDERICH 1990, apud
NITZSCHKE. 2004, p. 30)

Anna Freud operava junto a Jones, na instância superior da IPA, no sentido de fazer cumprir
a exigência de seu pai que, assim, podia dissimular a real motivação de sua necessidade em livrar-se
de Reich concentrando a sua ação direta sobre Harald Schultz-Hencke, um outro dissidente, porém
de extração adleriana:
“Em carta a Eitingon, de 21 de março de 1933, [Freud] mostrou-se mais
preocupado com os ‘inimigos internos’ da psicanálise, notadamente os adlerianos e
Wilhelm Reich. Assim, concentrou todos os seus ataques contra Harald SchultzHencke, julgado mais perigoso por suas posições adlerianas do que por seu
engajamento pró-nazista.” (ROUDINESCO e PLON 1998, p. 12; colchete
acrescido)
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Nitzschke observa que a exclusão de Reich era um sinal para o ‘público’, ou seja, para os
novos mandatários na Alemanha. O processo de arianização da DPG acaba por exigir a substituição
do judeu Max Eitingon, e o sucessor escolhido, Felix Boehm, é aceito por Freud mediante o
compromisso de providenciar a desfiliação de Reich (NITZSCHKE 2004, p. 31). Um compromisso
confirmado pela descrição encontrada em Roudinesco e Plon de uma visita feita por Boehm a Freud,
em que este reitera junto ao novo presidente da DPG as duas condições exigidas para o exercício de
sua investidura no cargo:
“Antes de nos separarmos, Freud expressou dois desejos relativamente à direção da
Sociedade [DPG]: primeiro Schultz-Hencke nunca deveria ser eleito para o comitê
diretor da nossa Sociedade. Eu lhe dei minha palavra no sentido de jamais
participar de uma sessão com ele. Segundo: ’Livrem-me de W. Reich.’ “ (BOEHM,
apud ROUDINESCO e PLON. 1998, p. 12)

Ou seja: o verdadeiro sapo atravessado na garganta de Freud era mesmo Reich e não SchultzHencke, pois este ainda podia ser tolerado no interior da organização psicanalítica.
Desde o verão europeu de 1933, Boehm já se encontrava em conversações com o novo
regime com o objetivo de evitar a interdição da psicanálise pelo Estado nazista, e uma das
providências necessárias para a garantia do êxito consistia em distanciar-se de Reich em nome de
Freud de modo a enfatizar a vocação ‘politicamente neutra’ da psicanálise. (NITZSCHKE 2004, p.
31). Os nazistas entenderam o recado de que havia dois tipos de psicanálise, mas exigiram que
Boehm confirmasse por escrito a posição de Freud “num memorando dirigido ao Ministério da
Cultura” (Idem), uma posição até então sustentada apenas oralmente. Diz Boehm em carta a Jones:
“...estávamos todos interessados em distanciar-nos claramente das convicções divulgadas por Reich em Berlim,
realçando que a ps.-a.34 promove a índole positiva das pessoas”35 (apud NITZSCHKE 2004, p. 31;
destaques no original).

34

Psicanálise.
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Boehm então solicita confidencialmente a Müller-Braunschweig que redija o tal memorando e
este o faz de modo a apresentar a psicanálise como um instrumento terapêutico útil ao Estado
nazista, uma vez que “por meio dela ‘fracotes imprestáveis’ deveriam ser transformados ‘em pessoas
preparadas para a vida’.” (MÜLLER-BRAUNSCHWEIG1933 apud NITZSCHKE. 2004, p. 31;
aspas no original.).
Segundo Nitzschke, em 1o de outubro de 1933 a minuta deste documento foi submetida por
Müller-Braunschweig e Felix Boehm a Ernest Jones e a seu vice, van Ophuijsen, durante um
encontro na Holanda. De acordo com Boehm, “depois de obtido um ‘consenso total’ entre todos os
presentes, Jones garantiu à nova direção da sociedade alemã ‘o mais amplo auxílio e apoio
informando imediatamente Anna Freud a respeito disso’.” (BOEHM 1934, apud NITZSCHKE,
Idem; aspas no original.).
Anna tinha, portanto, conhecimento prévio do memorando que viria a ser publicado pouco
depois, a 22 de outubro do mesmo ano, no Reichswart - tablóide de cunho nitidamente anti-semita sob o título Psicanálise e Ideologia (MÜLLER-BRAUNSCHWEIG.1933 apud NITZSCHKE. Op. cit. p.
32) e esta teria sido, segundo Friedrich (1987 apud NITZSCHKE, Idem), a “contribuição mais
importante ao processo de alinhamento”; uma contribuição que se dava no contexto imediato da
exclusão de Wilhelm Reich da DPG e da própria IPA.
Tal alinhamento, entretanto, iria exigir ainda mais da psicanálise germânica ou do que restava
dela, pois Nitzschke observa que
“Pelo menos a partir de 1934, ninguém poderia desconhecer os sinais
insofismáveis (do alinhamento ao nazi-fascismo). Naquele ano realizou-se em Bad
Nauheim, um congresso em que deveriam ser debatidos “os detalhes da expansão
da especialidade psicoterápica na Alemanha”, segundo informe de MüllerBraunschweig, publicado sem comentário crítico no Korrespondenzblatt da IPV.”
(NITZSCHKE, 2004, p. 32).

Korrespondenzblatt (1934). Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft, 2o trimestre, 1934 (ass. C. Müller-Braunschweig). In
Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 20, p. 414s.
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Neste informe, prossegue Nitzschke, “os filiados da DPG são convidados a ‘comparecer em
grande número’” mas a intervenção de Kurt Gauger não deixava dúvidas quanto ao verdadeiro
objetivo da reunião de Bad Nauheim: “discutir a psicoterapia ‘alemã’, isto é; a psicoterapia como
política aplicada.” (NITZSCHKE. 2004, p. 32). Nitzschke destaca ainda o profundo
comprometimento de Gauger com o regime nazista:
“Sob o título ‘Psicoterapia e visão política do mundo’, Gauger deixou claro que ‘o
sentido de minha exposição é político, por isso estou me dirigindo aos senhores
trajando o uniforme do soldado da política, do combatente das SA’... Depois,
acrescentou as palavras inequívocas: “A disciplina mais política dentre todas as
disciplinas (...) é a psicoterapia!” (GAUGER 1934 apud NITZSCHKE. 2004, p. 32)

Nitzschke remete ainda o leitor a um artigo de Brecht et al. (1985), onde se encontra o facsímile de A idéia do nacional-socialismo e a psicanálise contendo a seguinte declaração de MüllerBraunschweig: “os psicanalistas agora já ‘podem contribuir de modo proveitoso para a construção de
uma psicoterapia alemã’, depois de o ‘regime nacional-socialista’ ter criado as ‘condições’ para uma
DPG de ‘rosto realmente alemão’.”36 (NITSZCHKE. 2004, p. 32). Um rosto de raça pura,
definitivamente, “depois que os judeus remanescentes nas fileiras da DPG, atendendo ao desejo de
seus colegas ‘arianos’ e à ordem do presidente de IPV, Jones, que nessa oportunidade viera
especialmente a Berlim, tinham renunciado ‘espontaneamente’ à sua filiação à DPG.” (NITZSCHKE;
2004, p. 32; aspas no original.)
Na realidade, a renúncia coletiva constituía a pré-condição para a absorção da DPG,
formalmente dissolvida em fins de 1938, pelo Instituto Alemão de Pesquisa Psicológica e Psicoterapia sob a
denominação de Grupo de Trabalho ‘A’. Mas, observa Nitzschke (Idem), “...mesmo essa tropa de
uma DPG ‘sem judeus’ e comprometida com Minha Luta, de Hitler, continuou filiada à IPV com
status de entidade reconhecida.”
36

Müller-Braunschweig (1935) citado em Brecht, K. et. al. (Orgs.) - Nationalsozialistische Idee und Psychoanalyse (1985).
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Wilhelm Reich, entretanto, não deixa que a manobra passe em brancas nuvens e
estrategicamente reimprime o artigo de Müller-Braunschweig, cujo conteúdo fora acertado com
Jones e publicado originalmente no Reichswart, na revista dos exilados37 sob o título Ciência ‘apolítica’.
Descreve Nitzschke (Op. cit. p. 33) que, “Com as suas aspas ironizantes, Reich estigmatizou o autoengano dos psicanalistas ‘apolíticos’ que o acusavam de ter misturado indevidamente psicanálise e
política, conquanto eles próprios se submetessem às exigências do regime nazista.”
Vê-se, portanto, com clareza, que o pano de fundo político constituía um excelente
subterfúgio para a exclusão de Reich sem que fosse passado o recibo dos reais motivos de sua
indesejabilidade: a solução proposta, em bases científico-naturais, do problema econômico do
masoquismo e a conseqüente refutação da segunda tópica pulsional de Freud - que postulava a
existência de uma pulsão de morte autônoma - e o risco de que a responsabilidade pelo destino da
psicanálise mudasse de mãos, conforme observa Reich a propósito de seu último contato pessoal
com Freud:“Quando eu discordava dele e apresentava os meus argumentos, dizia-me que ou estava
redondamente enganado ou um dia ‘teria de suportar sozinho a pesada carga da psicanálise’. Como
eu não estava enganado, a sua profecia cumpriu-se.” (REICH, 1942/1995, pp. 184/185).
Excluído em nome da neutralidade psicanalítica, perseguido por sua origem judaica e pela
militância no âmbito das ações sócio-pedagógicas sob o manto do Partido Comunista, Reich,
triplamente acossado (expulso da IPA e do Partido Comunista no intervalo de menos de um ano e
visado pela polícia política de Hitler) se vê obrigado a peregrinar pela Escandinávia até que, com o
apoio do grupo local de psicanalistas, consegue estabelecer-se por um período maior na Noruega. É

37 Zeitschrift für Politische Psychologie und Sexualökonomie ou Revista de Psicologia Política e Economia Sexual,
publicação criada por Reich no início de 1934 durante sua estadia em Malmö, Suécia, e que se tornaria o órgão oficial do
movimento sexo-político. Tal movimento aglutinava um grupo de psicanalistas de orientação dialético-materialista que
ficou conhecido como ‘oposição marxista’ no seio do movimento psicanalítico (De Marchi; 1970, p. 233)
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lá que Reich, lançando mão das recentes tecnologias desenvolvidas por Hans Berger38, desenvolve,
entre 1934 e 1936, os experimentos de laboratório objetivando o mapeamento dos agenciamentos
produtores de angústia e prazer.
Neste período, Reich leva a cabo um estudo quantitativo, visando o rastreio e o registro
gráfico das variações de corrente galvânica na superfície da pele em situações de prazer versus
situações de desprazer subjetivo.39 Dos experimentos deste período40, reputados por Reich como a
continuação lógica da análise do caráter no seu campo biológico (REICH 1945/1982 p. xi)41,
emergem as bases que efetivam o trânsito da análise do caráter (uma técnica ainda exclusivamente
verbal e interativa) à vegetoterapia caractero-analítica, uma psicoterapia ampliada onde acionamentos
neuromusculares são incorporados à técnica analítica visando a reversão dos padrões inibitórios das
defesas de caráter no plano somático.
Num segundo momento da estadia norueguesa, Reich parte para a pesquisa pura em bancada
de laboratório, onde alega ter desenvolvido as vesículas de bions (formação de matéria orgânica
primordial a partir de materiais inorgânicos) e, finalmente à suposta descoberta da energia orgônica
em 1939. É neste momento também que emerge a campanha contra Reich na grande imprensa, onde
o mesmo aparece retratado como um charlatão e psicopata (De MARCHI 1970, p. 319).
Com a eclosão da II Guerra Mundial, Reich toma o caminho da América e estabelece-se em
Nova Iorque, onde leciona na New York School for Social Research. Mas o seu objetivo principal a esta
altura, estava na investigação das propriedades do orgone e no estabelecimento das leis básicas de

38 EEG – eletroencefalograma e GSR – resposta galvânica da condutância elétrica da superfiície da pele. É curioso
observar que na atualidade os estudos de Antonio Damásio e seu grupo (exceto pela ausência de foco na questão da
sexualidade) lembram de perto a investigação realizada por Reich durante a sua permanência na Noruega.
39 Descrições ilustradas da tecnologia utilizada e de alguns traçados obtidos durante estímulos produtores de
prazer/desprazer podem ser encontradas ao final das edições brasileiras de A Função do Orgasmo.
40 Três estudos conduzidos entre 1934 e 1938 e publicados agrupadamente em língua inglesa no volume The bioelectrical
investigation of sexuality and anxiety, por Farrar, Straus and Giroux; New York, 1982.
41 Reich, W. – In The bioelectrical investigation os sexuality and anxiety, p. xi.
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uma nova ciência: a orgonomia42. Para este fim, adquire uma propriedade em Rangeley no estado do
Maine, onde constrói o seu laboratório de pesquisas. Lá cria os controversos OrAcs (Orgone
Accumulators) de baixa tecnologia e que, por obra de uma transferência dos mesmos por via marítima
feita por Michael Silvert (um de seus alunos à época) dá origem ao processo movido pela FDA43, que
questionava uma suposta comercialização indevida de tecnologia médica ainda não aprovada por
aquele órgão regulador.
Levado aos tribunais, Reich tenta infrutiferamente fazer de um processo comum por
comercialização indevida uma espécie de tribunal científico, alegando que a validade do seu trabalho
só poderia ser julgado por uma corte científica e não por um júri composto por cidadãos comuns a
deliberar de acordo com as leis supostamente violadas e que davam origem ao referido processo.
Reich acaba condenado a um ano e meio de reclusão por charlatanismo, sendo recolhido à
penitenciária de Lewisburg, onde morre a 3 de novembro de 1957.
A sentença condenatória estipulava que, além da reclusão, os acumuladores de orgone e todas
as demais tecnologias por ele desenvolvidas fossem destruídas e que as publicações editadas pelo
Orgone Institute Press fossem apreendidas e incineradas nos fornos do Departamento de Limpeza
Urbana de Nova Iorque.
A morte de Reich e a proscrição de suas publicações fez com que os seus discípulos
submergissem e as atividades de ensino e pesquisa no Orgone Institute e em Nova Iorque fossem
completamente paralisadas. Reich e sua obra desaparecem da cena por uma década, até que os
movimento estudantil de maio de 68 na França e o movimento pelos direitos civis na América em 69

42Segundo a definição encontrada no The Journal of Orgonomy, publicação oficial do ortodoxo American College of
Orgonomy, “a Orgonomia é a ciência da energia vital cósmica descoberta por Wilhelm Reich em organismos vivos em
1934 e na atmosfera em 1940. O Orgone constituiria o fundamento energético primário de toda a natureza.” No presente
estudo, detenho-me no período da obra de Reich anterior à orgonomia.
43 Food and Drug Administration, órgão governamental do governo americano cujo similar brasilleiro seria a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que regulamenta a comercialização de medicamentos e outras tecnologias de
saúde.
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o redescobrem na onda da contra-cultura e do movimento hippie, que encontra o seu apogeu na
política de Sex, drugs, rock´n´roll e no Make love not war contra a guerra do Vietnã.
Veremos agora como Laska (2004) comenta o ressurgimento de Reich para o grande público,
ressaltando-se o modo ambíguo como a sua obra é retomada pelos movimentos sociais das décadas
de 60, 70 e 80 e a persistência dos efeitos desta ambigüidade até os dias de hoje.

2.2 A ABSORÇÃO NEUTRALIZANTE DE REICH PELA SOCIEDADE
Assim como Nitzschke, Laska faz referência à decisão tomada por Freud no dia do Ano
Novo de 1932 acerca da necessidade de exclusão de Reich, ao caráter secreto do processo de
exclusão, à sonegação da prometida publicação das razões científicas para o desligamento de Reich e
ao surpreendente silêncio da comunidade psicanalítica, que não pediu maiores esclarecimentos sobre
os fatos em curso (LASKA, 2004). Ao que tudo indica Reich parece ter desempenhado, em relação à
Freud, o papel de macho-beta44 da comunidade psicanalítica.
Ainda estudante de medicina, Reich se filiou em 1920 à Sociedade Psicanalítica de Viena,
onde durante mais de uma década se destacou como o mais ativo e criativo dos analistas da nova
geração. Conforme LASKA (2004, p. 13; aspas no original.):
“Muitos viam em Reich, então com 30 anos de idade, o ‘príncipe herdeiro’
de Freud que, já chegava aos 70 anos. Mas as aparências da ascensão brilhante do
psicanalista Reich enganavam. Paralelamente à carreira meteórica, desenvolveu-se
às escondidas e de modo quase imperceptível um movimento em sentido contrário
que, finalmente, levaria ao banimento do psicanalista.”

44 Os estudos etológicos (sociobiologia) das comunidades animais identifica em algumas espécies uma hierarquia entre os
machos componentes do grupo. O assim chamado macho-alfa exerce a liderança sobre a comunidade mantendo a sua
dominância com base em uma aliança estratégica com o macho-gama, seu eventual sucessor, visando neutralizar as ações
do macho-beta, seu rival direto na disputa pelo controle da comunidade.
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A entrada de Reich no cenário psicanalítico se dá praticamente no momento em que Freud
acabava de mudar o rumo da teoria das pulsões, um movimento qualificado por Mezan (1982, p.
251) como o “primeiro fruto da especulação auto-concedida por Freud nos últimos vinte anos de sua
vida intelectual.” Até então o modelo da pulsão fora o da sexualidade, e Freud, ao refletir sobre o
enigma da repetição compulsiva e sobre a presença perene da violência e da dor no seio da condição
humana é levado a postular um modelo calcado em um princípio transcendental, o que alterava
radicalmente o modelo anterior. Doravante, diz Mezan (1982. p. 251), “a tendência ao
desenvolvimento aparecerá como um derivado da repetição e não o seu contrário
A teoria do segundo dualismo pulsional, também conhecida como segunda tópica, é
qualificada pelo próprio Freud como “a minha mitologia” (FREUD apud MEZAN, Op. cit.) e Laska
observa que “Para muitos discípulos, não tanto para o próprio Freud, tratava-se de uma carta de
alforria que deixava curso livre à própria fantasia na interpretação das manifestações dos pacientes.”
(LASKA, 2004, p. 13)
Na perspectiva de Reich, Freud promovia um deslizamento da psicanálise que, de uma
disciplina que até então se pretendera científica, começava a tomar uma face hermenêutica. Na
interpretação de Laska, esta reorientação imprimida por Freud à sua teoria visava “...evitar um
posicionamento claro na questão fundamental do que vem a ser, em última análise, a terapia
psicanalítica; ou seja, quais os critérios que poderiam definir a saúde psíquica.” (Op. cit. p. 14)
Para Reich, entretanto, que preservava a orientação original da primeira teoria da libido e
defendia “desde o princípio uma psicanálise médica, baseada em correlações psicossomáticas, a
questão do critério da saúde não deveria ser desprezada em favor de uma arbitrariedade terapêutica.”
(LASKA, 2004, p. 14)
Durante alguns anos, observa Laska, “Reich pensava estar atuando perfeitamente segundo as
intenções de Freud elaborando, por exemplo, um critério para o restabelecimento, ou seja, para a
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saúde: a “potência orgástica”.” (LASKA. 2004, p. 14). Mas Freud teria reagido de forma
estranhamente reservada à proposta de Reich:
“Em particular, magoou Reich com uma observação curta e irônica;
publicamente manteve-se em silêncio. Uma carta a uma terceira pessoa (LouAndreas Salomé) revela um equívoco crasso, novamente revestido de ironia: Reich
estaria ‘venerando’ no orgasmo o ‘antídoto de toda neurose’. Enquanto Reich
pretende colocar em discussão um critério – útil ou não, é outra questão –, Freud o
rejeita como panacéia e charlatanismo, recusando qualquer discussão. Percebe-se
que Freud estava muito alarmado com o trabalho de Reich, parece que estava
temendo as conseqüências de sua própria teoria, porque do critério de saúde falta
apenas um passo para exigir a profilaxia numa dimensão social da psicanálise. Freud
ficou em silêncio também a respeito das inovações técnico-terapêuticas cujo
desenvolvimento se devia, sobretudo à insistência no critério da potência orgástica:
a análise de resistência e a análise de caráter.” (LASKA. Ibid.; parêntese acrescido)

A ênfase reichiana na noção de potência orgástica como um índice qualitativo de saúde
mental (o que será examinado no próximo capítulo) não foi bem assimilada por seus pares, sendo
reduzida à mera potência eretiva ou à capacidade pessoal para o engajamento material no coito. Em
parte, a incompreensão deste fenômeno clínico descrito por Reich pode ser debitada à má vontade
que a esta altura já reinava no subterrâneo do movimento psicanalítico em relação às suas teses,
consideradas equivocadas na medida em que ainda se encontravam balizadas pela primeira teoria da
sexualidade, descartada por Freud na época em que Reich adentrava o mundo da psicanálise.
Dada a esmagadora incidência e prevalência dos distúrbios mentais no conjunto das
populações humanas, a obsessão reichiana pelo estabelecimento de um critério objetivo indicativo de
recuperação psíquica, isto é, de saúde mental, visava em última instância ampliar o escopo de atuação
da psicanálise, impulsionando-a para além do modelo burguês dos tratamentos individuais O ideal
de uma psicanálise de massas, acessível a grandes parcelas da população não era uma aspiração
isolada de Reich, pois
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“Desde o início da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras já existia a
idéia de uma psicanálise de massa, capaz de tratar dos pobres e despertar as
consciências. No Congresso de Budapeste em 1918, Freud estimulara esse projeto
de transformar ao mesmo tempo o mundo e as almas Pensava em criar clínicas
dirigidas por médicos que tivessem recebido uma formação analítica e que
acolhessem gratuitamente pacientes de baixa renda.”(ROUDINESCO e PLON
1998, p. 11)

Freud, que no início sentira grande apreço por seu discípulo engajado e promissor, passou a
assumir em meados da década de 20 uma atitude ambivalente mostrando-se mais e mais apreensivo
até decidir-se, no Ano Novo de 1932, pelo desligamento de Reich. Por que? Freud jamais explicitou
o motivo. Certamente, segundo Laska (2004, p. 14),
“...muita coisa estaria em jogo para Freud, para que ele, um homem íntegro
que via a si mesmo como um cientista e iluminista, recorresse a um procedimento
que lhe era totalmente avesso. Apesar de referir-se, numa carta, a ‘razões científicas’
para o desligamento de Reich, fez de tudo para evitar uma discussão pública dessas
razões, tramando um verdadeiro processo secreto de heresia para afastar Reich da
psicanálise.”

Laska observa que a historiografia da psicanálise ignorou durante décadas o relato sobre a
exclusão, publicado por Reich em 1935 em sua própria revista45 e que
“Talvez os analistas menos bem informados tenham conjeturado, na época, que o
motivo para a exclusão de Reich devesse ser procurado em seu engajamento
político. Mas a simpatia de Reich pelo marxismo e sua filiação ao partido comunista
alemão poderiam ser considerados apenas como pretexto para o seu banimento.”
(LASKA. 2004, p. 15)

Na perspectiva de Laska, o fulcro da motivação para a decisão de Freud pelo banimento
encontra-se no nítido antagonismo entre as posições antropológica e filosófico-cultural de ambos,
uma vez que o projeto profundo de Reich consistiria na fusão das teorias dos últimos grandes
iluministas, Freud e Marx, no contexto de uma moldura geral de tipo científico-natural.
Logo, diz o autor, o projeto de Reich atraiu seguidores, inicialmente entre os “jovens analistas
de sua própria geração que trilhavam novos caminhos sob a sua orientação no chamado Seminário
45

Conforme nota 37, à p. 29.
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Técnico [...] admirando a capacidade de Reich de trabalhar de modo sistemático no sentido de
alcançar os objetivos propostos...” (LASKA. 2004, p. 17)
O engajamento subseqüente de Reich no movimento operário a partir de 1927 já aparece
como uma conseqüência de sua convicção acerca da possibilidade de prevenção dos estados
neuróticos; uma convicção que emergia dos resultados obtidos por ocasião das investigações clínicas
realizadas na Policlínica Psicanalítica de Viena46 e angariou um número ainda maior de discípulos
para o seu projeto de integração entre a psicanálise, o marxismo e a perspectiva científico-natural da
profilaxia das neuroses em escala de massas. Entretanto, “poucos ficaram a seu lado quando, em
1934, Freud os colocou, implicitamente, diante da alternativa: ‘Ou eu ou ele’.” (Idem)

2.2.1 O primeiro tempo da redescoberta: pílula na cabeça e um livro na mão
De acordo com Laska, a obra de Reich é redescoberta na maior parte dos países ocidentais
num movimento que se dá em três fases superpostas, mais ou menos correspondentes aos três
grandes períodos de desenvolvimento de seu trabalho: as investigações clínicas, as propostas
sociopolíticas de prevenção das doenças mentais e, finalmente, o controverso período das pesquisas
orgonômicas.
Em meados dos anos 60, uma parte da “Nova Esquerda” redescobre o Reich dos anos 192733. Esta primeira fase tem início com a descoberta de Reich pelo movimento estudantil dos anos 60
nos EUA e na Europa, especialmente na então Alemanha Ocidental. Rapidamente, diz Laska,
“...Reich ganhou popularidade considerável, se bem que ambígua. Havia muito
entusiasmo pelo crítico freudo-marxista do fascismo, pelo autor de Psicologia de
massa do fascismo, mas tudo o que Reich publicara depois de 1933 foi simplesmente
rejeitado, sem ao menos ter sido analisado.” (LASKA, 2004. p, 18)

Descritas nos artigos 'On Genitality. From the standpoint of psychoanalytic prognosis and therapy' (1924) e 'Further remarks on the
therapeutic significance of genital libido' (1925), reunidos no volume Early Writings vol. 1. New York. Farrar, Straus and Giroux,
1975.
46
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Paralelamente a esta posição de redescoberta pela esquerda engajada, registra-se um
movimento de redescoberta do aspecto reformista sexual de sua obra pela esquerda ‘festiva’ “que
entroniza-o como o profeta de uma revolução sexual, entendida geralmente nos moldes de um
hedonismo vulgar.” (LASKA. 2004, p. 18)
A Nova Esquerda de 68 inspirava-se na psicanálise, era mais freudiana do que reichiana e
pode ter redescoberto Reich mais por conveniência sexual - vale lembrar que o período coincide com
o advento da pílula anticoncepcional - do que por qualquer outro motivo.
Laska argumenta a favor da interpretação de uma retomada superficial ao salientar que “os
livros dele deixaram poucas marcas em seu discurso, apesar das grandes tiragens.” (LASKA. 2004, p.
18); e se Freud era recebido com certas restrições políticas, os demais ideólogos que balizavam o
pensamento neo-esquerdista das barricadas de Maio de 68 como “Adorno, Horkheimer, Marcuse e
até Mitscherlich mantinham um silêncio significativo a respeito de Reich, como, aliás, já acontecera
nos anos 30.” (LASKA.. Op. cit.)
A Nova Esquerda embalada nas barricadas parisienses por palavras de ordem como ‘A
imaginação no poder’ ou ‘É proibido proibir’ parecia reproduzir esse silêncio no sentido exato desejado
pela tendência freudiana, ou seja: embora ativamente engajados numa revolução de costumes ainda
se mostravam submissos a algum tipo de autoridade estabelecida pela tradição:
“...teoricamente, Reich não podia ser levado a sério, nem o primeiro e
menos ainda o último Reich [...] O banimento de Reich, que tinha sido aceito com
surpreendente docilidade já nos anos 30, encontrou continuidade nos jovens
freudo-marxistas, que consideravam o Reich pós-1934 um louco (o que parecia
justificar também a sua expulsão do movimento psicanalista).” (LASKA. 2004, pp.
18/19; parênteses no original)

Ainda assim, o movimento de Maio de 68 parece ter guardado em algum lugar dos
subterrâneos de sua inconsciência coletiva algum resíduo do princípio reichiano da potência
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orgástica, pois às portas da revolução47 o movimento refluiu e a ordem social estabelecida prevaleceu.
Covardia, imaturidade, falta de parâmetros acerca de uma nova governança? Não importa. Talvez
Cohn-Bendit e seus pares tivessem, à última hora, no seu íntimo e sem que o tema lhes houvesse
alcançado a consciência, se decidido por Reich e não pelo Livro Vermelho do Camarada Mao. Afinal,
‘Quem não goza quer poder’ - esta sim, uma legítima palavra de ordem de inspiração reichiana.

2.2.2 O segundo momento da redescoberta: furor terapêutico
Uma segunda tentativa de recuperação das suas contribuições tem lugar a partir de meados
dos anos 70, quando alguns grupos ligados aos modismos psicológicos da época redescobrem as
premissas do período em que Reich se debruça sobre o papel do corpo na produção da
subjetividade. Este período transcorre, como vimos, principalmente na Noruega, onde Reich aporta
em 1934, lá permanecendo até a eclosão da II Guerra Mundial em 1939. No contexto do recorte
operado por Laska, o segundo momento de redescoberta abarca também alguns aspectos da
produção reichiana da década de 1940, quando o seu foco já está centrado na orgonomia.
Neste momento, “a grande popularidade de Reich promovida meio sem querer pela Nova
Esquerda despertou os herdeiros do Reich tardio que estavam como que paralisados depois de sua
morte em 1957.” (LASKA, 2004. p. 19). Alguns discípulos americanos de Reich se reuniram em
torno do American College of Orgonomy, criado em 1967, e os legatários dos direitos autorais de Reich48
lançaram novas edições de seus livros e os fizeram traduzir em outras línguas. Em alguns países o
número de exemplares vendidos chegou a surpreender, trazendo em sua esteira a publicação de
biografias e bastante literatura secundária.
De Gaulle chegou a ter um helicóptero à sua disposição nos fundos do palácio de governo para uma eventual retirada.
A dissidência no movimento reichiano americano tem sua origem no próprio testamento de Reich, onde ele designa E.
F. Baker como o transmissor acreditado da medicina orgonômica e que funda, para este fim, o American College of
Orgonomy (um resquício da preferência de Reich por uma psicanálise médica) ao mesmo tempo em que indica Mary
Boyd Higgins como a curadora do Wilhelm Reich Infant Trust Fund, que detém os direitos autorais sobre o conjunto de
sua obra e mantém o Wilhelm Reich Museum–Orgonon em Rangeley, Maine.
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Entretanto, a onda de difusão de seus escritos e as reflexões por eles suscitadas não parecem
ter produzido maiores conseqüências para o debate em torno das questões essenciais avançadas por
Reich acerca das relações entre os indivíduos, a sociedade e as linhas de força implicadas na
produção do mal-estar na subjetividade, pois “A imagem de Reich tornou-se mais variegada, mas
também mais contraditória e, certamente, não ficou mais clara.” (LASKA. 2004, p. 19).
Assim, a julgar pela descrição do autor, a repercussão da segunda retomada acaba
restringindo-se a uma cooptação pragmática das técnicas terapêuticas desenvolvidas por Reich, o que
confinava o seu impacto ao campo das assim chamadas terapias alternativas:
“Depois de uma breve floração, a Nova Esquerda foi carcomida por uma
ruína progressiva, não só no terreno político, mas principalmente no teórico. Da
massa falida, alguns se transferiram para o movimento terapêutico que estava então
em franca ascensão. Lá, se lembraram de Reich, sem aspirações teóricas, mas
também sem maiores escrúpulos. Pragmaticamente se apropriaram de algumas
técnicas terapêuticas eficientes encontradas na sua obra e as comercializaram
juntamente com muitas outras. Depois que alguns fundadores de bem-sucedidas
escolas terapêuticas – como Alexander Lowen (Bioenergética) e Fritz Perls
(Gestalt), por exemplo - fizeram referência à sua origem parcialmente reichiana,
Reich começou a ter a fama duvidosa de ser o ‘pai da psicoterapia corporal’”.
(LASKA. 2004, p. 19)

No Brasil, a década de 70 é o momento em que os pioneiros do movimento corporalista
dirigem-se principalmente à Inglaterra e aos Estados Unidos em busca de treinamentos em técnicas
específicas, geradas sob a égide do personalismo subjetivista. Alguns partem em busca de Lowen e
sua bioenergética; outros dirigem-se a Londres em busca do saber empírico de futuros ícones do
movimento corporalista, como Gerda Boyesen (biodinâmica) e David Boadella (biossíntese). Outros,
ainda, migram para o México, em busca dos ensinamentos disponibilizados na Universidad
Autonoma de Mexico nas figuras de Gerard Gouasch e Blanca Rosa.
As conseqüências da falta de maiores aspirações teóricas, apontada por Laska como a marca
registrada desta segunda tentativa de retomada das contribuições de Reich, parece fazer sentido, uma
vez que se observam duas tendências nas escolas clínicas que formam o campo das psicoterapias
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corporais: ou caracterizam-se por uma adesão à ortodoxia, engessando a produção de novos
desenvolvimentos e articulações teóricas, ou apresentam uma fragilidade epistemológica que se
manifesta numa ausência de conceitos próprios, o que torna o campo corporalista um território sem
balizamentos teórico-formais definidos, e caracterizado pela importação de tecnologias corporais
diversas que são utilizadas na clínica de forma eclética e sem coesão interna.
O campo corporalista tem se caracterizado até aqui como um campo de saber fazer empírico
com poucas contribuições teóricas originais mas os últimos anos tem sido testemunha de uma
profícua aproximação com o campo acadêmico no sentido de superar esta lacuna de balizamentos
teóricos que orientem a prática das psicoterapias de orientação corporalista.

2.2.3 O terceiro momento: confusão na área
No recorte de Laska, em meados dos anos 80 uma parte dos círculos esotéricos se volta ao
Reich do período orgonômico, cuja produção cobre de 1940 até a sua morte, em 1957. Preservando
a característica ambigüidade dos momentos anteriores, o terceiro momento de redescoberta
diferencia-se, entretanto, dos precedentes por alcançar o período derradeiro de sua obra e pela
introdução de um elemento opacificador adicional, descrito pelo autor nos seguintes termos:
“Com algum atraso, a terceira fase da redescoberta caracteriza-se pela ação
de representantes de um outro movimento difuso que estava em moda se
apoderaram de algumas idéias de Reich misturando-as com outras; são os
chamados ‘esotéricos’ das mais diversas proveniências: PSI-pesquisadores,
tantristas, satanistas, radioestesistas, parafísicos e parapsicólogos, ufologistas,
psicotrônicos, energéticos e tutti quanti. Parece que a ‘orgonomia’ de Reich e, de
modo especial, os escritos de seus últimos anos exercem uma forte atração sobre
todo tipo de irracionalistas e obscurantistas. Os círculos em que Reich aparece mais
ou menos como um esotérico se sobrepõem a outros em que florescem técnicas
denominadas reichianas ou neo-reichianas.” (LASKA. 2004, p. 20; grifo no
original.)

A hibridização do pensamento reichiano do período orgonômico com o esoterismo engendra
uma camada adicional ao palimpsesto identificado por Laska, o que aumenta o grau de dificuldade
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encontrado por quem quer que ouse tentar a recuperação crítica das suas contribuições originais ao
campo da psicanálise e das práticas coletivas de emancipação da subjetividade. É certo, nos diz
Laska, que,
“...Reich insistia na coerência de sua trajetória, no ‘fio vermelho’ que
perpassaria toda a sua obra desde 1920. Mas essa coerência interna não é tão óbvia
como ele o afirma[...]Ao tentar descobrir a coerência interna da trajetória de Reich,
os diversos reichianos se viram muitas vezes confrontados com esse problema.”
(LASKA. 2004, p. 16)

Laska aponta, com propriedade, a principal dificuldade aos que se aventuram a abordar o
universo reichiano: este se mostra de tal maneira superposto e atinge tantas áreas díspares
(psicanálise, pedagogia, sociologia, antropologia, política, biologia, medicina, física, meteorologia,
etcetera) que o reconhecimento de tal coerência interna escapa a praticamente todos os que tentam
recuperá-la em seus distintos campos de abrangência.
Esta dificuldade colocada pelo hibridismo da trajetória reichiana faz com que a sua coerência
global seja ignorada ou então, quando reconhecida, o seja apenas “de maneira formal e sem
convicção, dependendo do enfoque que podia privilegiar o antifascista dos primeiros tempos,
freudo-marxista e político-sexual, ou o terapeuta orgonômico e apolítico da fase final” (LASKA.
2004 p. 16)
Dessa singularidade resulta que o universo de referência reichiano acabe por ser, até aqui,
sempre abordado em parcelas compartimentadas. Uma característica que parece responder, ao
menos em parte, pela ausência de massa crítica a propósito de sua obra no universo acadêmico e na
conseqüente diluição de suas teses em outras correntes de pensamento, na maioria das vezes sem que
o devido crédito lhe seja concedido na origem.
Laska aposta na coerência interna da obra de Reich, mas indica o grande obstáculo à entrada
neste universo de referência multifacetado e díspar:
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“Eu considero que o ‘fio vermelho’ de Reich existe realmente, mas é ainda hoje um
fio de meada bem mais oculto do que o próprio Reich supunha. A obra completa
de Reich se parece com um palimpsesto em que o texto original continua em
grande parte oculto debaixo das camadas psicanalítica, marxista, orgonômica e
outras.” (LASKA. 2004. p.17)

Em sua substância ideológica, diz o autor, “o caso Reich [...] continua sem explicação
plausível até os nossos dias.”(LASKA. 2004, p. 21) e o tabu que cerca seu nome parece ainda ativo,
uma vez que sua contribuição ao pensamento ocidental raramente figura entre os autores de
referência. Laska vai além e sugere que o reexame das contribuições reichianas transcende a mera
reabilitação de um autor polêmico, controverso e estigmatizado: “Não se trata apenas da reabilitação
de um homem que foi injustiçado como milhares de outros. Está em jogo também a pesquisa da
história das idéias, uma pesquisa que poderia ter alguma importância para nós hoje.” (Idem)
A popularidade póstuma de Reich, que já dura uns quarenta anos, ainda é genérica e
confinada ao senso comum, mas, de acordo com Laska, fez com que a literatura especializada,
sobretudo no campo da psicologia, lhe desse mais atenção.
A partir de meados da década de 80 a psicanálise alemã, num movimento bastante tardio
começa a promover uma espécie de revisão do passado e neste contexto surgem materiais de arquivo
que lançam luz sobre o processo de expulsão de Reich revelando, como vimos, que Freud estava por
trás de tudo.
Continuam no escuro, entretanto, “...os motivos que teriam levado Freud a essa ação
totalmente incompatível com o seu ethos de iluminista e cientista.”(LASKA. 2004, p. 21). Este autor
reputa as motivações política como uma cortina de fumaça a encobrir as razões profundas para a
incineração de Reich:
“Não que os desentendimentos ‘clínico-teóricos’ e ‘ideológicos’ anteriores
entre Freud e Reich não sejam mencionados, mas acabam sendo descartados em
favor da tal ‘motivação primariamente política’ de Freud. Esses desentendimentos,
que existiam subliminarmente mais ou menos desde 1925 [...] precisam ser
pesquisados mais a fundo.” (LASKA. 2004, p. 21)
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Laska, em sua jornada parafilosófica em busca da recuperação da filosofia das luzes, inclui
Reich entre os iluministas radicais, destacando o seu empenho em aglutinar as obras de Marx e de
Freud e menciona que Leo Raditsa (um ex-reichiano, segundo Laska) teria intuído a importância
notável do desentendimento entre ambos para a história das idéias ao caracterizar Reich como “...um
filho esplêndido do amor da Europa pela racionalidade, talvez o último.”49 (RADITSA apud LASKA
2004, p. 21). Prossegue o autor:
“Por que justamente Reich, que de profeta sexual e comunista passou a ser
visto como naturalista esotérico e caçador de OVNIs, deveria ter uma relação
especial com a razão? Até se admite que, algumas vezes, tenha revelado uma boa
intuição, graças à qual chegou a desenvolver algumas técnicas proveitosas. Talvez
até o reconheçam por seu engajamento em prol de reformas sexuais e contra o
fascismo. Mas isso não significa que vejam em Reich, como sugere Raditsa, o
último iluminista da Europa. Até o momento, ninguém parece disposto a autenticar
essa posição singular de Reich na história das idéias do século XX.” (LASKA. 2004,
p. 22)

Laska mostra-se atraído por esse desafio e chama a atenção para a necessidade da reflexão
sobre o destino da ilustração no século XX, destacando que:
“Freud e a maior parte de seus discípulos, especialmente Reich,
consideravam-se definitivamente como iluministas, assim como também os
marxistas das mais diversas tendências; depois devem ser citados aqueles que, à
maneira de Adorno, Horkheimer etc., deram continuidade aos esforços de Marx,
Freud e de outros iluministas, além de uma gama ampla de filósofos, entre os quais
os membros do Círculo de Viena. Esse conceito tipicamente europeu-continental,
que vê no esclarecimento iluminista uma tarefa do presente e do futuro,
desapareceu de maneira difusa e estranhamente imperceptível no decorrer do
segundo terço do século XX..” (LASKA. 2004, p. 22)

Curiosamente, o período do desaparecimento do Iluminismo coincide no tempo com a
dissenção entre Freud e Reich e com a operação de salvamento da psicanálise alemã mediante a
canoa furada de sua arianização. A Europa continental e seu projeto iluminista ficaram reféns do
conflito mundial, finalmente definido a favor dos valores democráticos (leia-se, liberalismo capitalista
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No original: “He was a splendid child of Europe’s love of rationality, perhaps her last.” Tradução do autor.
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norte-americano). Assim, no plano geopolítico, a salvação da Europa pela América pode ter
resultado no obscurecimento da filosofia das Luzes e na sua substituição pelo império do
pragmatismo econômico, que se insere inclusive no âmbito das relações sociais e privadas entre os
indivíduos. A psicanálise oficial refugia-se nos Estados Unidos e na Inglaterra, transformando-se
numa psicologia do ego adaptativa e docilizante em mãos americanas, enquanto a escola inglesa
adota, majoritariamente, uma posição teórica que se calça na convicção ou de um masoquismo ou de
um sadismo primários, do qual não podemos jamais nos libertar.
O panorama atual no campo da clínica revela o declínio da influência da psicanálise e sua
substituição por práticas instrumentais, como a terapia cognitivo-comportamental e a
psicofarmacoterapia ultrapositivista que reduzem a dimensão da subjetividade à mera capacidade de
resolução de problemas e supressão de sintomas em prol do melhor desempenho dos indivíduos
inseridos no modelo exigido pelos modos de produção do mundo atual.
Furtivamente,
“a cultura ocidental entrou num estágio em que ninguém mais sabe dizer
em que poderia consistir hoje aquele iluminismo que a maioria dos pensadores da
época antes da guerra considerava como missão sua. De repente, o iluminismo
passou a ser visto como uma época longínqua. Com a implementação militar e
política do regime da democracia parlamentar em toda a Europa pensava-se ter
chegado ‘at the end of history’, para usar a expressão de Fukuyama. Só aqueles que
não querem se satisfazer com essa ideologia terão alguma motivação para analisar o
destino do pensamento iluminista. E como Freud se destaca como o iluminista
mais influente do século XX, recomenda-se também um exame mais minucioso do
destino da psicanálise.” (LASKA. 2004, p. 22; aspas no original.)

Laska sugere que o reexame do conflito ‘Freud contra Reich’, para além da camada mais
superficial das lutas políticas, “talvez seja o acontecimento-chave cuja análise exata deverá fornecer a
explicação para o desaparecimento puro e simples do grande projeto europeu de ilustração, e os
dados que talvez esclareçam se, e em que sentido Reich pode ser chamado de ‘iluminista do futuro.”
(Op. cit.; pp. 22/23)
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Embora esta tese não vise os mesmos objetivos a que Laska se propõe, é importante salientar
que a perspectiva iluminista que animou as ações de Reich apontava para uma implicação social da
psicanálise em termos da prevenção dos estados de mal-estar subjetivo e do combate à submissão
dos cidadãos à demandas sociais contrárias aos seus mais legítimos direitos humanos: o direito ao
amor, ao trabalho, ao conhecimento e às liberdades individuais.
Assim, se coloca uma diferença essencial entre as posições teóricas de Freud e de Reich, seus
posicionamentos no campo das lutas sociais e as respectivas implicações de suas posições para os
destinos da sociedade; uma diferença fundamental e elegantemente explicitada por Laska:
“Ambos se mostraram pessimistas em relação à terapia; quando Freud
declara que o êxito das curas realizadas pela psicanálise não pode competir com o
(do santuário) de Lourdes, recomendando, por isso mesmo, a análise não como
terapia e, sim, por causa de seu conteúdo de verdade, há de encontrar em Reich
certamente o apoio mais sincero. As opiniões de ambos se opõem, no entanto, na
questão do conteúdo da verdade. A fórmula criada por Freud diz: ‘Onde havia
o id deverá surgir o ego.’ Reich, por sua vez, afirma: “Onde havia o superego deverá surgir o ego...” (LASKA. 2004, p. 23. Grifo meu; parênteses
acrescido)

Reich acaba reduzido a um personagem excêntrico do século XX e seu lugar no imaginário
geral é o de um cientista heterodoxo que pregou a revolução sexual, descobriu a energia vital,
inventou o acumulador de orgônio, proclamou ter desvendado a etiologia do câncer, fez chover no
deserto do Arizona e, em seus últimos momentos, combatia os OVNIS, responsáveis pela
desertificação do planeta, pois utilizavam a energia orgônica atmosférica como combustível para os
seus deslocamentos interplanetários.
A contribuição reichiana para a clínica da saúde mental acaba eclipsada pelas controversas
postulações do período orgonômico e as práticas corporalistas que emergem de seu trabalho
inaugural como psicoterapeuta corporal encontram lugar no mundo atual das tecnologias ‘psi’ como
práticas alternativas e ecléticas, de viés muitas vezes francamente esotérico, o que cria uma barreira
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significativa para a reapreciação das posições reichianas do período psicanalítico e suas conseqüências
para o futuro da clínica da subjetividade.

2.3 O ELO PERDIDO ENTRE A BIOLOGIA E A PSICANÁLISE
A passagem ao século XXI testemunha um período de declínio da influência do pensamento
psicanalítico e a ascenção, quase irresistível, da psicofarmacologia ultrapositivista e das técnicas
adaptativas como a bola da vez no tratamento das disfunções emocionais e da subjetividade.
Kandel50 (1999/2003; pp. 140/141) observa que o declínio da importância da psicanálise, em que
pese a sua importantíssima contribuição, deve-se a três fatores básicos: primeiro, “como instrumento
de pesquisa, este método particular (de investigação psicológica baseado na associação livre e na
interpretação) perdeu muito de seu poder investigatório” (KANDEL.Op. cit., p. 140. Parênteses
acrescido)
No ponto atual da moderna investigação da mente, observa Kandel, objeta-se que a
observação clínica de pacientes em contexto psicoterápico está sujeita à parcialidade do investigador,
um viés que impede o estabelecimento de uma base suficientemente sólida para a constituição de
uma ciência da mente.
Conforme se viu, a posição de Reich caracterizava-se por um modelo calcado em
correlações psicossomáticas, buscava um indicador confiável para o critério da saúde psíquica - a
noção de potência orgástica - e punha em xeque o fato da segunda tópica freudiana liberar os
psicanalistas do compromisso com o alívio do mal-estar subjetivo, do compromisso com a

50 Kandel, E.R. – Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework for psychiatry revisited. Am J
Psych 156:505-524, April 1999. Este artigo foi recentemente publicado na Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul v.
25, n.1 Jan/Abr 2003. As citações ao longo do texto estão referenciadas na paginação da edição brasileira, visto que a
edição original do artigo consultado foi obtida pela internet em agosto de 1999 e não há indicação quanto aos números
das páginas.
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identificação de limitações e vieses da técnica analítica e, principalmente, de sua inserção sóciopolítica visando à prevenção das neuroses em escala de massas.
Além disso, como será apresentado no próximo capítulo, Reich desenvolveu uma técnica
específica, a análise do caráter e a sua sucedânea, vegetoterapia caractero-analítica, objetivando
desequilibrar o núcleo biológico subjacente às manifestações psíquicas dos estados neuróticos. Reich
edificou a sua técnica com base em passos definidos e invariantes, ancorado-a no desenvolvimento
científico-natural dos conceitos-chave psicanalíticos. Reich não se limitava à investigação psicológica
com base apenas nas associações livres e escrutinava minuciosamente os relatos de seus pacientes,
além de desenvolver projetos de pesquisa com amostras que abrangiam um número elevado de
sujeitos.51
O segundo fator contribuinte para o declínio da influência da psicanálise é descrito por
Kandel nos seguintes termos:
“Embora a psicanálise tenha sido historicamente científica em seus
objetivos, raramente foi científica em seus métodos, ou seja, falhou durante anos
em submeter suas suposições a testagem experimental. De fato, a psicanálise tem se
saído bem melhor em gerar idéias do que em testá-las. Como resultado desta falha,
não foi capaz de progredir como o fizeram outras áreas da psicologia e da
medicina.” (KANDEL. 1999/2003, p. 141).

Dentre as principais limitações da pesquisa em psicanálise, Kandel salienta a ausência de
experimentos cegos, o caráter privado dos dados clínicos que na maioria das vezes apresentam
apenas a narrativa do psicanalista; e, finalmente, o viés mais importante por dar origem aos demais:
os analistas “raramente preocupam-se com o fato de que suas narrativas das sessões analíticas
estejam fadadas a ser subjetivas e parciais.” (Idem)
Cabe, a propósito, explicitar que a posição de Kandel coincide com a crítica de Reich a
Freud por ocasião da guinada na teoria das pulsões (reconhecida pelo próprio Freud como a
Estes estudos foram realizados na Policlínica Psicanalítica de Viena na década de 20 e encontram-se no volume Early
Writings v.1 (Farrar, Straus and Giroux. New York, 1975.)
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mitologia da psicanálise) e da polêmica entre ambos a propósito do estatuto da pulsão de morte e do
masoquismo primário. Já por ocasião do Congresso de Berlim em 1922, Freud fazia menção a um
‘sentimento inconsciente de culpa’ e, ao discutir os casos de reação terapêutica negativa, observava
que ‘deve haver uma força no Eu inconsciente que se opõe ao bem-estar’ (FREUD apud HIGGINS,
1994, p. x)52 Dirá Reich, retrospectivamente, a respeito dos debates à época que “ninguém tinha
qualquer idéia do suporte fisiológico de semelhantes resistências” (REICH. 1942/1995. p. 108),
traçando o panorama geral da situação à época em que sua expulsão foi tornada pública:
“Em 1934, quando se deu o meu rompimento com a Associação Psicanalítica,
[...] estagnaram-se as investigações clínicas. A sexualidade tornou-se algo indistinto;
o conceito de ‘libido’ foi despido de todos os traços de conteúdo sexual e
transformou-se em uma figura de retórica. Desapareceu a seriedade das
comunicações psicanalíticas: foi cada vez mais substituída por um pathos,
reminiscências dos filósofos morais. Pouco a pouco, a teoria das neuroses foi
traduzida para a linguagem da ‘psicologia do ego’. A atmosfera estava se tornando
refinada!” (REICH. 1942/1995, p. 113; destaques no original.)

A opção preferencial pela segunda tópica e pela inclinação hermenêutica, exercida pela
psicanálise após a guinada teórica da década de vinte realmente inviabilizava qualquer possibilidade
de testagem em bases científicas; um elemento considerado desnecessário a partir de então. Reich,
entretanto, formula e submete a teste a sua teoria do orgasmo entre 1922 e 1925, com metodologia
alinhada aos apelos de Kandel. Mas, a partir daquele momento, o conflito com Freud começa a
tomar proporções crescentes até culminar no processo secreto de exclusão.
Atualmente, observa-se um redirecionamento da atividade de pesquisa em psicoterapia,
especialmente em alguns núcleos inseridos em ambientes universitários e instituições ligadas aos
organismos internacionais de saúde, e em 1999 foi criada a International Society for Neuro-psychoanalysis,
congregando psicanalistas e neurocientistas interessados na convergência proposta por Kandel.

52 No original: “…there must be a force in the unconscious ego that opposed getting well.” In, Higgins, M.B. – Reich´s development,
1922-1934. O texto aparece como introdução ao volume dos diários de Reich compreendendo o período entre 1934 e
1939, publicado pela primeira vez em 1994 sob o título Beyond Psyuchology pela Farrar, Straus and Giroux (New York).
Tradução do autor.
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A clínica corporalista da subjetividade ainda não se inscreve dentro do âmbito das
investigações cientificamente consistentes, mas parece apresentar, na perspectiva aqui delineada,
algumas vantagens em relação a outros métodos psicoterápicos convencionais; o que pode torná-la
amplamente acessível à pesquisa empírica:
•

os procedimentos que implicam em experiência corporal no ambiente clínico são
padronizados e baseados em comportamentos filogeneticamente estabelecidos53 que
participam da ontogênese da singularidade enquanto plataformas universais e invariantes das
experiências infantis primitivas. Esses atos filogenéticos basilares implicam a experiência do
corpo próprio e da atenção a Si, e parecem encontrar-se implicados na formação de
memórias emocionais e de procedimento que cobrem o campo das memórias autobiográficas
de tipo inconsciente. A sua importância decorre do papel central das experiências integrais
(isto é, implicando a dimensão corporal e experiencial do sujeito) durante o período de
desenvolvimento anterior à instauração das habilidades lingüísticas, e parecem constituir uma
via de construção da subjetividade individual simultânea à aquisição das habilidades
lingüísticas ao longo do desenvolvimento infantil;

•

a clínica corporal leva em conta a expressão somática dos traços de caráter; isto é, a
fenomenologia do corpo como instrumento de rastreio da evolução terapêutica, o que torna a
experiência clínica acessível à quantificação e à geração de experimentos cegos e controláveis.
Além disso, a evolução dos casos no plano subjetivo pode ser confrontada com as variações
observáveis mediante tecnologias de imagem (vídeo), de neuro-imagem cerebral e através de
instrumentos de monitoração de parâmetros autonômicos ao longo da evolução dos processos
terapêuticos.

Para maior clareza conceitual, atualmente denomino os estímulos somatossensoriais utilizados na clínica como
Metáforas Somáticas Ativadoras ou MeSAs, anteriormente descritos como actings (NAVARRO. 1996).
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O terceiro ponto de fragilidade da perspectiva subjetiva da mente aportada pela hegemonia
da psicanálise diz respeito à sua inserção institucional, o mesmo valendo para a maioria das demais
escolas de psicoterapia:
“...a psicanálise apresenta um sério problema institucional. Os institutos
psicanalíticos autônomos, que persistiram e proliferaram ao longo do século
passado, desenvolveram suas próprias abordagens de pesquisa e de técnica que se
diferenciaram de outras formas de pesquisa” (KANDEL. 1999/2003, p. 141).

Com raras exceções, diz Kandel, “os institutos [...] não forneceram aos seus estudantes ou
membros ambientes acadêmicos apropriados para a habilitação para bolsas de pesquisa empírica.”
(KANDEL. 1999/2003, p. 141)
Novamente é possível encontrar pontos de afinidade entre o alerta emitido na atualidade por
Kandel e a posição científico-natural de Reich, derrotada por ocasião da guinada imposta por Freud
ao movimento psicanalítico:
“Lentamente, mas com segurança, [a psicanálise] foi-se esvaziando de todas
as conquistas de Freud. Imperceptivelmente a princípio, procurou-se nivelar a
psicanálise por um mundo que pouco antes havia ameaçado destruí-la. Os analistas
ainda mencionavam a sexualidade, mas tinham algo diferente na cabeça”. (REICH.
1942/1995, p. 113; colchete acrescido).

O esvaziamento biológico produzido pela segunda teoria das pulsões implicava num
afastamento do campo científico-natural e jogava o futuro da psicanálise nas mãos da política
institucional alinhada com o idealismo transcendental das elites que embarcavam no transatlântico
burguês em que a psicanálise rapidamente se transformava:
“A forma eclipsou o conteúdo; a organização tornou-se mais importante que a
tarefa. Teve início o mesmo processo de deterioração que destruiu os grandes
movimentos sociais da História. Exatamente como o primitivo cristianismo de
Jesus se havia transformado na Igreja, e como a ciência marxista se tornara na
ditadura fascista, muitos psicanalistas logo se tornaram os piores inimigos da sua
própria causa. A cisão no âmago do movimento já não tinha conserto.” (REICH.
1942/1995, p. 113)
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Kandel (1999/2003, p. 141) sugere a adoção, por parte da psicanálise, de “novos recursos
intelectuais, novas metodologias e novos planejamentos institucionais para levar adiante sua
pesquisa.” Este autor aponta, ainda, o que em sua opinião teria sido o desvio fundamental da
psicanálise ao observar que ela fechou-se, e “...ainda não reconheceu a si mesma como um ramo da
biologia”(Op. cit. p.141). Ao adotar uma atitude de auto-enclausuramento, a psicanálise (e as
psicoterapias em geral) teriam deixando de incorporar à “...perspectiva psicanalítica da mente, os
ricos resultados dos conhecimentos da biologia sobre o cérebro...” (Ibid.) produzidos nos últimos
cinqüenta anos sobre o papel das diversas instâncias, estruturas e sistemas cerebrais na produção do
comportamento e da própria subjetividade. Finalmente, Kandel se pergunta: “Por que a psicanálise
não foi mais receptiva à biologia?” (KANDEL. 1999/2003, p. 141)
A pergunta lançada por Kandel parece ter uma resposta simples, porém de difícil assimilação:
para tornar-se receptiva à biologia, a psicanálise precisaria, antes de tudo, revisar a tendência
apontada por Reich e avaliar se o caminho por ele apontado na década de 20 para o desenvolvimento
da psicanálise poderá ser uma rota produtora de desenvolvimentos consistentes.
Essa autocrítica ainda parece de difícil assimilação na medida em que implica uma revisão
profunda de certos aspectos teóricos caros à psicanálise, como a segunda teoria das pulsões, a
suposta primazia da linguagem na constituição do sujeito humano, além da dificuldade adicional que
decorre da tradição dualista ainda em vigor na filosofia ocidental há dois mil anos: o temor irracional
demonstrado pelos teóricos da subjetividade quanto aos fundamentos neurobiológicos da mente.
Do ponto de vista dos dispositivos de poder, encontram-se os velhos obstáculos
institucionais de praxe: as organizações humanas estruturam-se ao redor de figuras de poder em
estruturas hierarquizadas que disputam território e recursos. E neste campo, também as tradições se
apresentam com grande poderio.
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Resta saber como a evolução e a seleção naturais irão exercer seus efeitos junto às
comunidades da subjetividade. Certamente, como se pode inferir do alerta emitido por Kandel, a
psicanálise e todas as demais escolas psicoterápicas de orientação marcadamente subjetiva correm o
risco de desaparecer caso não percebam que a articulação com a neurociência não oferece riscos à
sua integridade; ao contrário: a perpetuação do divórcio entre a subjetividade transcendente e o
organiscismo biologista é que poderá nos levar a um futuro árido e desumano de uma subjetividade
reduzida à mera condição de epifenômeno do cérebro.
Reich situava o cerne do problema psíquico numa economia libidinal desordenada, que se
mantém ativa em face do impacto produzido a nível biológico pela distorção introduzida a partir da
instauração dos traços de caráter. A sua linha de investigação clínica demonstrou que a flexibilização
das barreiras disfuncionais promovia a flutuação espontânea dos panoramas viscerais, hormonais e
autonômicos. A flutuação do pano de fundo biológico do qual emerge a subjetividade parece afetar o
funcionamento da atenção, produzindo uma via de reentrada na consciência de conflitos emocionais
que perturbam a saúde mental e a integração social harmoniosa entre os indivíduos.
Dada a filiação biológica e a orientação ao corpo, o caminho proposto por Reich torna a
psicoterapia da subjetividade passível de quantificação através da observação sistemática dos índices
comportamentais e autonômicos da estrutura de caráter e suas variações ao longo dos processos
terapêuticos. A filiação ao domínio científico-natural implica no reconhecimento do papel do corpo
na produção da subjetividade, no estabelecimento de intervenções somáticas não-farmacológicas, e
na definição de uma semiologia clínica dos índices não-verbais de subjetividade.
A perspectiva de uma psicoterapia ancorada na biologia abre a possibilidade de superação da
dicotomia entre as psicoterapias da subjetividade que ignoram as bases biológicas e transcorrem à
deriva, sem diagnóstico, prognóstico ou compromisso com a melhora sintomática, e a objetividade
positivista de intervenções psiquiátricas ou técnicas neo-condutistas (como a TCC) focadas na mera
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supressão de sintomas, sem levar em conta o papel da subjetividade e do entorno ambiental na
produção e na reversão dos quadros clínicos.
A clínica corporal da subjetividade que emerge das contribuições clínicas de Reich revelar-seá, na atualidade, como uma clínica da atenção a Si; e se Freud propunha um caminho para o autoconhecimento, Reich adverte que o verdadeiro auto-conhecimento deve necessariamente conduzir à
transformação pessoal e da sociedade.
A perspectiva clínica que anima esta tese emerge como uma clínica corporal derivada da
sistematização técnica aportada por Navarro (1996) à vegetoterapia de Reich, ora definida como uma
psicoterapia neurodinâmica (PN), que visa a reestruturação da função atencional, o que
evidentemente a coloca como uma psicoterapia da atenção.
A PN tem filiação neurobiológica e não orgonômica, e permite o rastreio de seus efeitos
através de métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos: 1. em face das respostas
comportamentais e autonômicas observáveis no plano objetivo (acessível por metodologias de
pesquisa em terceira pessoa), e 2. das respostas cognitivo-emocionais, com ênfase na flutuação do
foco atencional e suas repercussões sobre o campo da consciência (acessível às metodologias de
pesquisa em primeira pessoa).
Chalmers (2004) observa que “uma ciência da consciência não reduzirá os dados em primeira
pessoa aos dados em terceira pessoa, mas promoverá a articulação de conexões sistemáticas entre
ambas as classes de dados.”54 É com esse propósito que tento aqui oferecer uma modesta
contribuição inicial ao rastreio destas conexões no campo da clínica.
Espera-se que a atualização da agenda reichiana do período pré-orgonômico ora proposta
possa contribuir para que o projeto reclamado por Kandel venha a se tornar uma realidade efetiva,

No original: “A science of consciousness will not reduce first-person data to third-person data, but it will articulate the systematic
connections between them.” Tradução do autor.
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transformadora, e que permita transcender a ainda hegemônica perspectiva dualista a propósito da
condição humana.
Como primeiro passo nesse percurso, exponho ao longo do próximo capítulo as diferenças
teóricas entre Reich e Freud e como as posições do primeiro conduzem aos fundamentos biológicos
da psicoterapia.
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3. AS DIFERENÇAS ENTRE REICH E FREUD
“Admitir a possibilidade da felicidade humana teria sido a mesma coisa
que admitir a incorreção da teoria do instinto de morte.”
Wilhelm Reich, a propósito de Freud (1942)
“...o Eu tem por tarefa fazer as tendências do Isso curvarem-se à influência do mundo exterior,
procurando substituir o Princípio do Prazer, que reina soberano no Isso, pelo Princípio de Realidade...
O Eu representa aquilo que denominamos ‘razão’ou ‘sanidade’,
em contraste com o Isso, que contém as paixões.
Sigmund Freud (1923)

O encontro de Reich com a psicanálise ocorre por volta de 1919 no contexto do seminário
de sexologia organizado por Otto Fenichel entre os estudantes de medicina da Universidade de
Viena. Reich se vê capturado pela obra de Freud na medida em que “As Three Contributions... e as
Introductory Lectures to Psychoanalysis [...] decidiram a escolha de minha profissão [...] Freud era uma
extraordinária experiência intelectual.” (REICH. 1942/1995, p. 28). Posteriormente as coisas se
deterioraram e, como vimos, a cortina de fumaça política em torno ao banimento de Reich ocultava
a divergência teórica instalada a partir de sua insistência no projeto iluminista de juntar as
contribuições de Marx e Freud numa moldura científico-natural (LASKA, 2004).
Segundo Marcondes (1998. p. 201), o Iluminismo “caracteriza-se mais como um conjunto de
idéias e valores do que uma doutrina filosófica ou teórica específica” e seu instrumento por
excelência “é a consciência individual, autônoma em sua capacidade de conhecer o real; suas armas
são, portanto, o conhecimento, a ciência, a educação.” (MARCONDES. Op. cit., p. 202). Segundo
este autor, o Iluminismo apresenta um caráter pedagógico que visa estimular a luz natural, a
racionalidade inerente a todo ser humano, para que ele possa libertar-se da ignorância e da escravidão
a outrem.
A noção de progresso racional da humanidade é o elemento que se opõe às forças que
mantém a ignorância, a superstição e, portanto, a submissão de muitos ao poder de uns poucos.
Assim, o Iluminismo se levanta “contra toda autoridade que não esteja submetida à razão e à
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experiência, que não possa justificar-se racionalmente, que recorra ao medo, à superstição, à força, à
submissão. O pensamento deve ser autônomo e não-tutelado.”(Idem). O projeto iluminista
apresenta, portanto, um caráter ético e emancipador.
A postura de Reich caracteriza-se, tanto no aspecto científico como político de sua obra, pela
adesão ao projeto iluminista e, no âmbito da psicanálise, esta adesão se expressará pela busca
incessante de um modelo científico-natural para a teoria psicanalítica e pela busca do maior alcance
possível da sua aplicação prática visando à emancipação dos indivíduos e o progresso da humanidade
em bases racionais; um termo caro a Reich e que perpassa praticamente toda a sua obra..
Examinarei, neste capítulo, as diferenças de visada que levaram Reich a refutar o modelo da
pulsão de morte no plano teórico e a enfatizar, no plano clínico, a análise das resistências de caráter e
a importância do ambiente, tanto na produção do mal estar subjetivo como nas possibilidades de sua
reversão. A título de maior clareza procurei evitar o falso dilema natureza versus cultura e, para tanto,
me refiro daqui por diante à realidade externa como ‘ambiente-natural-culturalmente-revestido’ ou,
resumidamente, ‘ambiente’.
A primeira teoria libidinal de Freud pressupunha uma relação direta entre o organismo (ou
‘aparelho anímico’ como aparece em seus textos) e o ambiente, associando os sintomas neuróticos,
especialmente “a gênese de angústia, a um coito insatisfatório.” (ROUDINESCO e PLON, 1998, p.
382). Segundo Laplanche e Pontalis (1975.p, 61), Freud entendia por ‘situação traumática’ a condição
de “um afluxo incontrolável de excitações demasiadamente múltiplas e demasiadamente intensas”,
uma noção presente desde os primeiros escritos sobre a angústia, “onde esta é definida como
resultante de uma tensão libidinal acumulada e não descarregada.”(Idem). Observa-se nesta visada
inicial de Freud uma relação direta entre a biologia (as necessidades do aparelho anímico) e a vida
psíquica, na medida em que supõe uma estreita relação entre a atividade sexual satisfatória e a
prevenção dos estados de angústia.
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O termo libido, que em latim significa desejo foi introduzido inicialmente pelos fundadores
da sexologia Krafft-Ebing e Albert Moll com o sentido de designar uma energia própria do instinto
sexual ou libido sexualis, tendo sido retomado por Freud “numa acepção inteiramente distinta para
designar a manifestação da pulsão sexual na vida psíquica e, por extensão, a sexualidade humana em
geral e a infantil em particular...” (ROUDINESCO e PLON. 1998, p. 471). Segundo estes autores,
“foi com a introdução da palavra libido que Sigmund Freud construiu [...] sua teoria da sexualidade,
enunciada de maneira programática em 1905 nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade.” (Idem)
A perseverança de Reich, um oriundo da sexologia, na trilha da primeira teoria sexual de
Freud constitui o ponto de ruptura fundamental entre ambos, uma vez que todos os demais aspectos
da divergência derivam da sua leitura de conceitos centrais para a teoria psicanalítica com base no
primeiro modelo proposto por Freud. É por este ponto, portanto, que começo o cotejo entre as
diferentes posições assumidas pelos autores na evolução da concepção psicanalítica da mente e da
terapêutica dos transtornos mentais que daí emerge.

3.1. O CONFLITO BÁSICO ENTRE A NECESSIDADE E O AMBIENTE
Freud abre o texto de Os três Ensaios para uma teoria sexual declarando que “para explicar as
necessidades sexuais do homem e do animal a biologia supõe a existência de um ‘instinto sexual’, do
mesmo modo que supõe um instinto de nutrição para explicar a fome.”55 (FREUD. 1905, p. 1172).

No original: “Para explicar las necesidades sexuales del hombre y del animal supone la Biologia la existencia de un “instinto sexual”, del
mismo modo que supone para explciar el hambre de un instinto de nutrición.” Tradução do autor.
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Neste primeiro tempo de elaboração da sua teoria dos impulsos56, Freud postulou a existência
de um número de pares opostos de influxos de origem somática e de tendências no aparelho
psíquico que se opõem mutuamente. Freud lança mão de um par de impulsos originários constituído
pelos impulsos sexuais (ou eróticos) e pelos impulsos de autoconservação (a fome como protótipo)
que se antagonizam mutuamente, e justifica a distinção entre as duas classes de impulsos supondo
que “os processos sexuais do organismo se diferenciam, por um quimismo particular, dos processos
de nutrição.”57 (FREUD. 1905, p. 1221). Além desta distinção na raiz dos impulsos, Freud avança a
noção de pulsão:
“Sob o conceito de ‘pulsão’ não compreendemos mais do que a
representação psíquica de uma fonte de excitação, continuamente corrente ou intrasomática, em diferença ao ‘estímulo’ produzido por excitações isoladas procedentes
do exterior. A pulsão é, pois, um dos conceitos limites entre o psíquico e o físico. A
hipótese mais simples e próxima sobre a natureza das pulsões seria a de que não
possuem por si qualidade alguma, devendo ser consideradas tão somente como
quantidades de exigência de trabalho para a vida psíquica. O que diferencia as
pulsões [parciais] entre si e lhes confere suas qualidades específicas é a sua relação
com as suas fontes somáticas e seus fins.”58 (FREUD. Op. cit., p. 1191.Colchete
acrescido)

Observa-se aqui que Freud adota uma perspectiva mais do que dualista na medida em que: 1.
apresenta a pulsão como o representante psíquico de uma excitação somática, 2. aloca a pulsão na

Na literatura em língua inglesa consultada, encontra-se sempre a expressão instinct (instinto). Segundo o Vocabulário da
Psicanálise de Laplanche e Pontalis (1970) o verbete ‘Pulsão’ tem como correlatos as expressões ‘Trieb’ em alemão que,
segundo os autores, “conserva sempre a tonalidade de impulsão”, ‘Instinct’ e ‘Drive’ na língua inglesa, e ‘Instinto’ como o
termo correlato em espanhol . Ao longo deste texto adotarei a expressão ‘impulso’ pelas seguintes razões: 1. para
contornar o sentido consagrado do termo instinto, que designa um impulso de tipo rudimentar, um reflexo automático e
inflexível que aparece no plano do comportamento e que é desencadeado e cessado mediante sinais desencadeantes e
consumatórios, respectivamente; 2. para contornar o sentido consagrado pela psicanálise ao termo ‘pulsão’ como um
representante dos estímulos de fonte somática por ocasião de sua entrada no aparelho psíquico, e 3. porque adotarei aqui
uma perspectiva de reaproximação crítica da produção reichiana ancorada no funcionamento da rede de neurônios, onde
impulso designa as relações de excitação e inibição que são exercidas por um neurônio sobre outro neurônio.
57 No original: “...los procesos sexuales del organismo se diferencian, por un quimismo particular, de los procesos de la nutrición.” Tradução
do autor.
58 No original: “Bajo el concepto de ‘instinto’ no comprendemos primero más que la representación psíquica de una fuente de excitación,
continuamente corriente o intrasomática, a diferencia del ‘estímulo’ producido por excitaciones aisladas procedentes del exterior. Instinto es,
pues, unos de los conceptos límites entre lo psíquico y lo físico. La hipótesis más sencilla y próxima sobre la naturalexa de los instintos seria la
de que no poseen por si cualidad alguna, debiendo considerarse tan sólo como cantidades de exigencia de trabajo para la vida psíquica. Lo que
diferencia a los instintos unos de los otros y les da sus cualidades específicas es su relación con sus fuentes somáticas y sus fines.” Tradução do
autor.
56

58

59

‘fronteira entre’ o psíquico e o somático, e 3. considera que o ambiente não é capaz de igualmente
produzir um fluxo contínuo de demanda de trabalho ao psiquismo, o que caracteriza um ‘trialismo’
entre o psíquico, o físico e o ambiente como campos de autonomia mútua.
Freud, entretanto, por duas vezes introduz uma distinção qualitativa: ao afirmar uma
diferença de natureza química entre as pulsões sexuais e as de autoconservação, e quando coloca
diferenças entre as pulsões parciais (‘em nada primárias’, segundo Freud) em face de suas diversas
fontes somáticas e de seus fins, ao mesmo tempo em que afirma que as pulsões não possuem
qualidade alguma, constituindo antes uma exigência de trabalho imposta ao aparelho psíquico.
O que parece ocorrer aqui é uma confusão entre os aspectos qualitativos e o aspecto
quantitativo do problema por ele mesmo colocado. Freud parece não se dar conta da confusão, pois
logo em seguida volta a afirmar a diferença qualitativa na origem da sua teoria dos impulsos,
contradizendo a ausência de qualidade das pulsões:
“Outra hipótese interina da teoria da pulsão, da qual não podemos fugir, é
a de que os órgãos do corpo emanam excitações de duas classes, fundadas em
diferenças de natureza química. Designaremos a uma destas classes de excitação
como especificamente sexual, e o órgão correspondente como ‘zona erógena’ da
pulsão parcial dela emanada.”59 (FREUD. 1905, p. 1191)

Reich observa que “com esta consistente adesão à dicotomização das tendências psíquicas,
que embora antitéticas são interativas, Freud, ainda que inconscientemente, estabeleceu as bases para
a futura psicologia funcional.”60 REICH (1933/1972, p. 270). Reich avança, com esta irônica
observação, uma distinção fundamental entre ambos: se Freud irá progressivamente se valer das
inscrições impulsionais para sustentar uma posição dualista e transcendente ao corpo, Reich

59 No original: “Otra hipótesis interina de la teoria del instinto, a la cual no nos podemos sustraer, es la de que los órganos del cuerpo
emanam excitaciones de dos clases, fundadas en diferencias de naturaleza química. Una de estas clases de excitación la designaremos como la
especificamente sexual, y el órgano correspondiente como ‘zona erógena’ del instinto parcial de ella emanado.” Tradução do autor.
60 No original: “With this consistently adhered-to dichotomization of psychic tendencies (which, though antithetical, are nonethless
interacting), Freud, even if unconsciously, established the foundation for a future functional psychology.” Tradução do autor.
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esclarecerá a aparente dualidade da dinâmica impulsional com base em uma argumentação biofísica
que resolve a questão da suposta transcendência da pulsão de morte a que Freud chegará no futuro.
A filiação científico-natural de Reich se confirma na medida em que este equipara os
impulsos de autoconservação e os impulsos eróticos, articulando-os internamente como expressões
distintas e complementares da matéria viva, como veremos a seguir.
3.1.1. A unidade funcional dos impulsos de autoconservação e impulsos sexuais
Os impulsos libidinais constituem expressões emergentes da constante flutuação dos
parâmetros somáticos e Reich empreende uma revisão da sua dinâmica impulsional a partir dos
estudos biofísicos de Hartmann61 a propósito do papel desempenhado pela tensão superficial na
manutenção da coesão dos órgãos.
A tensão superficial pode ser facilmente reconhecida na formação das gotas de chuva, por
exemplo. Ela é um fenômeno que emerge no limite entre o ar e a água em face das suas diferentes
composições químicas e respectivas densidades, o que faz com que a água se feche sobre si mesma
assegurando a sua coerência interna e formando o pingo de chuva. Caso os padrões de organização
molecular e densidade fossem idênticos em ambos os domínios, o ar se misturaria com a água e os
poetas não teriam a chuva e nem as lágrimas como fonte de inspiração.
No caso dos impulsos libidinais, entretanto, trata-se de uma diferença de tensão que se
verifica na interface entre dois meios líquidos, porém heterogêneos, separados por uma membrana
biológica porosa cruzada por partículas sólidas e suas respectivas cargas iônicas em trânsito
incessante entre os dois ambientes segregados pela barreira membranosa. Temos então dois meios
líquidos - um intracelular e outro extracelular - em constante interação através de uma barreira sólida,
permeável e coerente, formada por cadeias de proteínas e mucopolissacarídeos.

Segundo Reich, certos aspectos da teoria de Hartmann teriam sido suplementados pelas investigações de Kraus e
Zondek, mas ele não oferece as referências bibliográficas quanto aos citados suportes. (cfe. Op. cit. p. 271).
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Em termos técnicos, a tensão superficial ou de superfície (TS) é uma propriedade que emerge
da constante flutuação osmótica que se verifica nas trocas entre os meios intra e extracelulares. A TS
é um evento dinâmico e relativista62, na medida em que as diferentes concentrações de íons e
partículas nos meios líquidos definem a diferença de tensão relativa entre os dois lados da membrana.
Assim, o ambiente em um dos lados sempre estará relativamente mais concentrado ou mais diluído
do que o ambiente no outro lado da membrana.
Reich chama a atenção para as estranhas e surpreendentes conseqüências que surgem quando
se persegue mais a fundo - isto é, numa perspectiva científico-natural em acoplamento com a
metapsicologia - a questão das necessidades de autoconservação e libidinais operando em oposição
funcional e, não obstante, embricadas desde o início do desenvolvimento infantil.
O paradigma do embricamento fora colocado por Freud nos ‘Três Ensaios...’ nos termos de
um apoio que a libido erótica tomaria nos impulsos de auto-conservação, pois a passagem do leite
pela mucosa oral do bebê produziria um prazer libidinal para além da mera satisfação da necessidade
de alimento. Veremos em Reich que não se trata de um embricamento, mas de simples alternância
funcional de uma única força impulsional, que ora aparece com características de autoconservação e
ora se manifesta como expressão erótica.
Avançando a reflexão sobre a dinâmica biofísica em curso nos grotões do organismo, Reich
postula que “a energia psíquica deve derivar das simples tensões de superfície, um evento fisiológico
e mecânico, enraizado na química celular; tensões que se desenvolvem nos diversos tecidos do corpo
humano....” 63 (REICH. 1933/1972 p. 271-272)

62Como ocorre, por exemplo, com as cargas elétricas, que se definem como positivas ou negativas relativamente umas às
outras; um fenômeno conhecido na física como d.d.p. ou diferença de potencial.
63 No original: “...psychic energy must derive from simple physiological and mechanical surface tensions, grounded in the chemistry of the cells,
tensions which develop in the various tissues of the human body, most prominently in the vegetative system and the related organs (blood and
lymph system).” Tradução do autor.
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Embora a flutuação dos parâmetros de tensão superficial constitua em si mesmo um
fenômeno homogêneo do ponto de vista genérico, Reich observa que as variações do equilíbrio
osmótico nos tecidos orgânicos que fabricam as tensões libidinais apresentam uma dupla natureza em
termos de seus fundamentos. Assim, considerando os acontecimentos desde o ponto de vista do
meio intracelular, a constituição de uma tensão superficial pode ser engendrada mediante duas
circunstâncias distintas:
1. por deturgescência (enrugamento) das células componentes dos tecidos orgânicos em
razão da perda do fluido intracelular ou ↓TS;
2. por inturgescência (expansão) dos tecidos do órgão em face do incremento
quantitativo do líquido intracelular ou ↑TS.
Segundo a descrição antropomórfica de Reich, em ambas as condições o que se observa é
uma experiência de desprazer64 (REICH 1933/1972, p. 272); mas apenas a resolução da segunda
condição - formação de diferença de tensão superficial em face de inturgescência (↑TS) – seria capaz
de prover uma experiência de prazer propriamente dito.
Reich considera que os impulsos de autoconservação teriam origem nas flutuações da tensão
de superfície engendradas por perda de líquido intracelular (↓TS), pois “...a diminuição da tensão de
superfície produz uma baixa pressão [no meio interno] e uma sensação correspondente de desprazer,
que só pode ser eliminada mediante a absorção de novas substâncias.”65 (REICH. 1972 p. 272;
destaques no original; colchete acrescido.)
Na segunda condição - formação de tensão superficial por inturgescência intracelular (↑TS) Reich encontrará o substrato para os impulsos libidinais ou eróticos, pois nesta circunstância
64 Isto é, um risco à integridade da célula ou do organismo como um todo, dependo da escala com que se tome o
processo. Reich cria aqui um continuum entre o risco à integridade no plano celular e as expressões de medo no plano
emocional, o que é subjetivamente percebido como desprazer.
65 No original: “...the decrease of the surface tension produces a low pressure and a corresponding feeling of unpleasure, which can be
eliminated only by the absorption of new substances.” Tradução do autor.
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observa-se “uma correlação direta entre a tensão atual (intracelular) e a sensação de desprazer. Portanto,
a tensão só pode ser eliminada por uma liberação, isto é, pela eliminação de substâncias.”66 (Idem.
Itálicos no original; parênteses acrescido.)
Reich recorre então a uma analogia com os organismos primitivos: no caso de um
protozoário, por exemplo, ocorre uma descarga citoplasmática do centro para a periferia, ao passo
que o incremento de líquido intracelular necessariamente ocorre no sentido contrário. Assim, no caso
de uma flutuação gerada por uma redução da tensão superficial (↓TS), o protozoário “...tem que,
colocando a questão em nossa linguagem, abordar o mundo exterior com o auxílio de um
mecanismo libidinal para eliminar a ‘baixa pressão’, isto é, a sua fome.”67 (REICH. 1972 p. 272.
Aspas no original.)
Já o crescimento, a cópula e a divisão celular constituem expressões de uma operação
libidinal que se caracteriza por expansão periférica; isto é, em face do aumento da tensão superficial
(↑TS) no meio interior à membrana devido a absorção de substância. Nesta condição, o meio
intracelular metaforicamente ‘pressiona’ a membrana de dentro para fora e, para que a tensão de
superfície retorne a um valor de integridade, é necessário que ocorra liberação de substância para o
meio externo, o que reduz a TS. Resumindo, até aqui temos que:

↓TS (impulsos de autoconservação): ação da periferia ao centro (absorção de substância) = elimina desprazer
↑TS (impulsos eróticos): ação do centro à periferia (eliminação de substância) = produz prazer

66 No original: “There is a direct correlation between actual tension and the sensation of unpleasure. Hence, the the tension can be eliminated
only by a release, i.e, by the elimination of substances.” Tradução do autor.
67 No original: “Put into our language, it has to approach the outer world with the help of a libidinal mechanism to eliminate its ‘low
pressure’, i.e, its hunger.” Tradução do autor.
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Reich opera então uma torção dialética:
“...a energia sexual encontra-se sempre a serviço da gratificação da fome ao
passo que a absorção de alimento, inversamente, introduz aquelas substâncias que,
através de processos físico-químicos, engendram as tensões libidinais. Assim como
a absorção de alimento constitui a base da existência e das funções libidinais, estas
constituem a base das realizações produtivas, inclusive a mais primitiva delas: a
locomoção.”68 (REICH. 1933/1972 p. 272)

Desta forma o dualismo impulsional comparece apenas enquanto expressão fenomênica de
pares opostos e a matriz econômica da dinâmica dos impulsos é confirmada pela organização
superior do aparelho psíquico na medida em que
“não é possível sublimar a fome, enquanto que a energia sexual é
cambiável e produtiva. Isto se baseia no fato que, no caso da fome (e por extensão,
todos os demais impulsos de autoconservação) uma condição negativa é eliminada
– nenhum prazer é produzido. Por outro lado, no caso das necessidades sexuais há
uma descarga, isto é, produção na sua forma mais simples.” 69 (REICH. 1972 p.
273. Parênteses acrescido)

Assim os impulsos eróticos são os únicos a produzir, gerar, criar, elaborar ou realizar algo
enquanto que os impulsos de autoconservação se caracterizam por uma atividade de consumo.
Em ambas as pontas do arco da tensão superficial ocorrem situações de risco à integridade
da célula ou do organismo e Reich equipara, antropomorficamente, tais condições de risco à
experiência subjetiva de desprazer.
Entretanto, os meios pelos quais as situações de risco são revertidas diferem conforme a
modalidade dos impulsos em operação e, por extensão, as suas contrapartidas subjetivas também
diferem: assim, encontramos a eliminação de uma condição de desprazer (o que é vivido
subjetivamente como alívio) no caso dos impulsos de autoconservação, ficando a produção de

68 No original: “Hence, sexual energy is always in the service of the gratification of hunger, while the absorption of food, conversely, introduces
those substances which, through a physiochemical process, eventually lead to libidinal tensions. Just as food absorption is the basis of existence
and of libidinal functions, so the latter are the basis of productive achievements, including the most primitive one, locomotion.” Tradução do
autor.
69 No original: “it is not possible to sublimate hunger, whereas sexual energy is changeable and productive. This is based on the fact that, in
the case of hunger, a negative condition is eliminated – no pleasure is produced. In the case of sexual need, on the other hand, there is a
discharge, i. e., production in tis simplest form.” Tradução do autor.
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prazer em si (orgasmo ou sensações pré-orgásticas quando em sublimação contingente) como uma
propriedade privativa das operações libidinais.
Observa-se aqui uma distinção qualitativa nítida entre as experiências de alívio e as de
prazer propriamente dito, embora a esta altura Reich ainda não se revele capaz de definir em
termos precisos o que significa o prazer em si.
Reich considera a dualidade impulsional como mera aparência da expressão dialética de um
princípio único de funcionamento da matéria viva em acoplamento ambiental, o que implode a
noção freudiana de Anlehnung (apoio ou anáclise) - presente já desde os Três Ensaios... (apud
LAPLANCHE e PONTALIS. 1970 p. 66) - em face da amarração interna entre os impulsos de
autoconservação e os impulsos eróticos. Assim,
•

a reversão da tensão superficial aumentada (↑TS) é condição necessária para a eliminação do
risco (desprazer) ocasionado pelo excesso de citoplasma no território interno à membrana;

•

a libido erótica responde pela locomoção (a forma mais elementar de produção e que implica em
dispêndio de energia), uma condição necessária para que o organismo aborde o ambiente de
modo a suprimir a condição de risco (desprazer) provocada pela perda de fluido intracelular
(↓TS),

•

a tensão superficial aumentada (↑TS), que decorre do exercício bem sucedido dos impulsos de
autoconservação, engendra uma condição que novamente impõe risco à integridade do
organismo a menos que ele dissipe substância através do crescimento e da divisão celular ou da
cópula e do trabalho; e assim sucessivamente.
O fato da realização bem sucedida dos impulsos de autoconservação engendrar uma nova

condição de risco à integridade do organismo (↑TS) poderia, à primeira vista, ser tomada como uma
evidência da submissão das pulsões de vida à pulsão de morte ou de uma transcendência inescapável
desta sobre aquelas, conforme propusera Freud em O Mal Estar na Cultura (FREUD. 1930). Mas tal
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perspectiva só se sustenta na medida em que se ignorem as propriedades intrínsecas dos impulsos
eróticos, pois é a sua realização que dissipa o risco trazido para o interior do organismo pela ação dos
impulsos de autoconservação.
Desta linha de raciocínio, Reich (1933/1972, p. 272) retira então as seguintes conclusões:
“a energia sexual está sempre a serviço da gratificação da fome”, ou seja: os impulsos libidinais estão a
serviço dos impulsos de autoconservação porque respondem pela capacidade locomotora;
“a absorção de alimento introduz substâncias que levam a formação de tensões libidinais.” Isto é, os
impulsos de autoconservação produzem a condição necessária e suficiente para o surgimento dos
impulsos eróticos; e
“as funções libidinais constituem a base das realizações produtivas incluindo a mais primitiva delas: a
locomoção.”

Retendo em mente que a etimologia da palavra agressão (ad gredior = ir ao encontro de) nem
sempre implica em destrutividade, temos então que:

Quadro 3.1: A articulação entre impulsos de autoconservação (IAc) e impulso eróticos (ISex) em Reich (1933/1972).

Enrugamento (deturgescência) → ↓ TS → experiência de desprazer (i. é: perigo/medo)
↓
Isex (motor para a ação orientada ao ambiente) → viabilizam IAc
↓
IAc → Busca de alimento (agressão Ac objetivamente motivada → redução desprazer/alívio)
↓
IAc viabilizam ISex: alimento → ↑ TS→ tensões libidinais → desprazer (i.é, perigo/medo)
↓
ISex → Dissipação do excedente por meios próprios (crescimento, divisão celular)
ou
Busca de objetos no mundo
(agressão Sex objetivamente motivada → experiência de prazer propriamente dito, via cópula
e sublimações contingentes = trabalho)
Portanto:
ISex predecessores dos IAc (eliminação de substância → ↓TS)
ISex promovem a condição motora para que os IAc se cumpram
IAc predecessores dos ISex (absorção de substância →↑TS)
Apenas ISex promovem experiência de prazer propriamente dito
Nota: TS = tensão de superfície. ↓TS = redução da tensão superficial . ↑TS = incremento da tensão superficial

IAc = impulsos de autoconservação ISex = impulsos libidinais ou Eros
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Desta forma, Reich demonstra que a antítese entre os impulsos sexuais e os impulsos de
autoconservação ou entre as pulsões de vida e a pulsão de morte não constitui uma propriedade
biológica intrínseca, e ele continuará a sustentar que um dos pólos da antítese original continua sendo
o ambiente com suas pressões naturais culturalmente revestidas. Assim temos - traduzindo a biofísica
impulsional de Reich em termos da biologia do conhecimento - uma condição de acoplamento
estrutural em deriva natural.
Tal raciocínio não invalida a antítese intrínseca às operações impulsionais, mas levanta a
questão sobre o dualismo original defendido por Freud. Em realidade, diz Reich, “Trata-se
meramente de determinar se a antítese interna, o dualismo interno, é um fator biológico primário ou
se ele resulta mais tarde, do choque entre o aparelho que governa as necessidades fisiológicas e o
mundo exterior.” 70(REICH. 1972. p. 273)
A esta altura é digna de nota a preocupação de Reich em deixar claro que a sua perspectiva
científico-natural não implica em mecanicismo, e ele oferece uma nota de rodapé onde se pode
reconhecer, mais uma vez, a sua perspectiva funcional como uma posição que atualmente pode ser
qualificada como alinhada à biologia do conhecimento de Maturana e Varela:
“...é necessário deixar claro que não estou postulando uma antítese
absoluta entre um aparelho de necessidades pronto e acabado e o mundo exterior.
O aparelho das necessidades tem, em si mesmo, uma longa história atrás de si. Do
ponto de vista filogenético ele também deve ter resultado de processos funcionais
similares. Isto constituirá um tremendo problema para a teoria da evolução tão logo
esteja pronta para abrir mão do ponto de vista mecanicista em favor de uma
perspectiva funcional.” 71 (REICH. 1933/1972, p. 273)

No original: It is merely a question of determining whether the inner antithesis, the inner dualism, is a primary biological factor or whether
it results later from the clash between the apparatus governing physiological needs and the outer world.” Tradução do autor.
71 No original: To avoid any misunderstanding, it is necessary to make it quite clear that I am not postulating an absolute antithesis between
a finished need apparatus and the outer world. The need apparatus itself has a long history behind it. Phylogenetically, it too must have resulted
from similar functional processes. This will be a tremendous problem for the theory of evolution as soon as it is ready to give up the mechanistic
point of view in favor of the functional point of view.” Tradução do autor.
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Fica evidente nesta perspectiva o papel da impulsão erótica: 1. como instância operacional
produtora de prazer via acoplamentos genitais e realizações sociais produtivas (sublimações
contingentes); e 2. como responsável pela capacidade de locomoção que viabiliza a autoconservação.
Obstáculos ao pleno exercício dos impulsos eróticos constituem a fonte geradora de
excedente libidinal no interior do sistema, e a tensão libidinal encontra quatro destinos possíveis:
1. ser dessexualizada e colocada a serviço do Eu (libido do Eu);
2. livre ansiedade flutuante com incremento progressivo até a angústia e outras formações
sintomáticas;
3. redirecionamento ao Eu sem perda da carga erótica (libido narcísica ou narcisismo secundário);
4. ser capturada em forma de traço de caráter e colocada em alinhamento ao Eu; os traços de caráter
constituirão as paredes do reservatório de conteúdos inconscientes, uma espécie de ‘membrana
psíquica’ que fará a interface entre a consciência e o inconsciente.

Adicionalmente, a observação dos acontecimentos clínicos por ocasião da reversão das
barreiras caracterológicas no caso inaugural da análise do caráter revelava a ocorrência de respostas
autonômicas relevantes para além do domínio das operações psíquicas. Tais evidências o levaram a
concluir que o conjunto da organização psíquica constituía uma espécie de ação à distância - no
campo da subjetividade - das peculiaridades da economia libidinal em curso no corpo.
Examinarei a seguir, o ponto de vista econômico na base dos acontecimentos da vida
subjetiva e suas conseqüências para o campo da consciência.

3.2 O PRINCÍPIO ECONÔMICO EM REICH E A QUESTÃO DA CONSCIÊNCIA
No período pré-psicanalítico Breuer, e posteriormente Freud, faziam uso da terapia catártica,
onde o acesso à consciência era assegurado via sugestão hipnótica. Neste método o hipnotizador
‘entrava’ no Eu do paciente e agia desde ‘dentro’, dando ordens e sugestões que promoviam o acesso
de memórias emocionais traumáticas à superfície da consciência e eventuais ab-reações emocionais.
A idéia por trás da terapia catártica decorria da primeira teoria sexual de Freud que, como
vimos, considerava a angústia como uma decorrência de intercurso sexual ausente ou insatisfatório.
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Assim, pensava ele ser necessário liberar o afeto estrangulado pela repressão provendo o seu acesso à
consciência e sua conseqüente expressão. O método catártico produzia remissões sintomáticas de
curta duração e Freud logo percebeu que por esse caminho não se produzia uma mudança
significativa na estrutura psicológica da pessoa, em face de sua dependência à autoridade do
hipnotizador. O sujeito não se apropriava da experiência vivida e o acesso à consciência promovido
por este método revelava-se insuficiente e marcado pela incapacidade desta tomada de consciência
em modificar a linha de base do funcionamento psíquico.
Freud percebe então que os conteúdos inconscientes apareciam disfarçados nas
comunicações feitas em estado desperto, como nos atos falhos, nos lapsos de linguagem e de
memória, na metalinguagem dos chistes e dos conteúdos oníricos – ambos caracterizados pelo
recurso maciço aos processos de condensação (metonímia) e deslocamento (metáfora) - e que,
portanto, o recurso ao transe hipnótico como via de acesso aos conteúdos inconscientes revelava-se
desnecessário.
Freud passa a valer-se do método da livre associação de idéias, onde tentava tornar
consciente o significado inconsciente dos sintomas através da interpretação direta dos conteúdos
ideativos, cujo acesso direto à consciência estava barrado, mas que apareciam disfarçados na
metalinguagem da atividade mental consciente.
Mas Freud logo percebeu que o método das associações livres também apresentava uma séria
limitação: o sucesso da empreitada dependia da disponibilidade do paciente em aceitar as colocações
do analista, o que expressava uma resistência à análise geralmente de tipo inconsciente. Assim,
mesmo que o paciente tentasse voluntariamente colaborar com o método ele não obtinha sucesso na
remoção do obstáculo, pois algo dentro de si ainda se opunha à tomada de consciência relativa a
certos aspectos de sua subjetividade.
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Freud então adapta o método, abandona a interpretação direta e tenta viabilizar a entrada de
conteúdos na consciência trabalhando a eliminação das resistências dirigidas contra os elementos
reprimidos. Neste período da análise das resistências, Freud pensava que o sintoma necessariamente
desapareceria uma vez que a idéia reprimida houvesse chegado à consciência. Entretanto, tornou-se
claro que esse ainda não era o caminho, pois freqüentemente observava-se a persistência dos
sintomas a despeito da tomada de consciência dos conteúdos inconscientes a ele ligados. Assim, diz
Reich (1933/1972, p. 11, destaques no original), “em uma discussão em um encontro da Sociedade
Psicanalítica de Viena, Freud modificou a fórmula inicial dizendo que o sintoma poderia desaparecer
quando o seu conteúdo inconsciente se tornava consciente, mas ele não tinha necessariamente que
desaparecer.”72
Reich observa que esta reformulação colocava um novo e difícil problema: “Se a tomada de
consciência por si só não era suficiente para efetivar a cura, que outros fatores eram necessários para
que o sintoma desaparecesse? Que outras condições decidiam se a tomada de consciência levaria ou
não à cura?”73 (REICH. 1933/1972, p. 11)
Assim, embora a tomada de consciência permanecesse como a pré-condição indispensável da
cura, ela não contribuía especificamente para a mesma. Segundo Reich, a hipótese freudiana afastavase cada vez mais do aspecto econômico aportado pela primeira teoria da libido, pois no Congresso
de Budapeste (1918) Freud, respondendo aos críticos da psicanálise, afirma que “análise e síntese
andam de mãos dadas, uma vez que cada impulso que é liberado de uma relação imediatamente
forma outra relação.”74 (REICH. 1933/1972, p. 11).

72 No original: “...Freud, in a discussion at a meeting of the Vienna Psychoanalytic Society, changed the first formula to read that the
symptom might disappear when its unconscious content had become conscious but that it did not have to disappear.” Tradução do
autor.
73 No original: “If becoming conscious, by itself, was not enough to effect a cure, what other factors were necessary to cause the symptom to
disappear; what further conditions decided whether becoming conscious would lead to a cure or not?” Tradução do autor.
74 No original: “At the Budapest Congress, Freud completely refuted it by pointing out that analysis and synthesis went hand in hand, since
every drive which is set free from one relationship immediately forms another relationship.” Tradução do autor.
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A frase de Freud já parece indicar o futuro da psicanálise onde a vida psíquica é concebida
como um emaranhado de significantes sem relação com a economia somática dos impulsos libidinais,
o inconsciente estrutura-se como linguagem e a pulsão de morte se define como a pulsão por
excelência, para além do aparelho psíquico:
“A pulsão ocupa um outro lugar, situado além da ordem e da lei, além do
inconsciente e da rede de significantes, além do princípio de prazer e do princípio
de realidade, além da linguagem: é o lugar do acaso. O campo psicanalítico não é,
pois todo ele abarcado pela ordem, há um fundo de acaso contra o qual essa ordem
se apresenta e com a qual ela mantém uma relação estrutural [...] a pulsão é extrapsíquica [...] não há porque confundir libido, conceito energético, com pulsão,
conceito dinâmico.” (GARCIA-ROZA. 1999, p. 127/128)

Mas voltemos a meados do século XX: diante da afirmativa de Freud, que já sinalizava a
autonomia do campo psíquico em relação às fontes libidinais, Reich se pergunta: “Seria esta, talvez, a
chave para a solução do problema? Com que impulsos e com que novas relações estamos lidando?
Faz alguma diferença com que tipo de estrutura libidinal o paciente deixa a análise?”75 (REICH.
1933/1972, p. 11)
As perguntas de Reich emergem de sua descoberta, por ocasião do tratamento de um caso
em 1925, da organização estratificada da couraça caracterológica e da dinâmica impulsional
subjacente. Assim, ao invés do império do acaso pulsional a empurrar a rede de significantes no
aparelho psíquico, Reich menciona
“a relação mais do que meramente acidental entre as várias antíteses
[impulsionais]; elas se derivam uma das outras dialeticamente. Trata-se apenas de
compreender qual é a antítese original e como o desenvolvimento das antíteses
subseqüentes tem lugar; isto é, que influências impõem ao aparelho impulsional”76
(REICH. 1933/1972, p271. Grifo meu, colchete acrescido).

75 No original: “Was this perhaps a key to the solution of the problem? Which drives and which new relationships were we dealing with?
Doesn´t it make any difference what kind of libido structure the patient has when he leaves the analysis?” Tradução do autor.
76 No original: “...there is more than an accidental reltionship between these various antithesis; they are derived from one another dialectically.
It is merely a matter of understanding which anithesis is the original one and how the development of subsequent antithesis takes place, i.e.,
what influences impinge upon the instinctual apparatus.” Tradução do autor.
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O grifo justifica-se na medida em salienta uma nova farpa contra a virada teórica freudiana, a
partir da qual o território somático é concebido como mera fonte de excitações, pois ao adentrar o
aparelho psíquico os impulsos sofrem um revirão em face das operações de recalcamento, o que
transtorna a cadeia de significantes e a descola da realidade somática e/ou ambiental atual. Assim, o
fluxo dos acontecimentos psíquicos e a angústia deixam de ser referenciar na antítese básica entre as
necessidades e o mundo exterior, e a tal operação básica de recalcamento é que a psicanálise atribuirá
a independência das pulsões em relação a metas fixas, definindo os destinos possíveis das pulsões
descritos por Freud em As Pulsões e seus destinos (1915).
Reich aponta a negligência em relação ao substrato biológico decorrente do abandono da
primeira teoria libidinal e ao recuo ‘apolítico’ já em curso observando que
“...toda psicoterapia sofre do fato de que bases biológicas primitivas e as bases
sociológicas do conjunto das assim chamadas aspirações superiores tem sido
deixadas de lado. O caminho, mais uma vez, estava indicado pela inesgotável teoria
da libido de Freud que, em muitos casos, tem sido mais do que negligenciada nos
anos recentes da pesquisa psicanalítica.”77 (REICH 1933/1972 p. 11)

O método catártico, além de se revelar ineficaz na produção de uma transformação na ética
pessoal dos pacientes, acirrava a dependência a outrem (o terapeuta hipnotizador) e produzia,
portanto, dois efeitos contrários ao Sapere aude!78, lema do projeto iluminista. Além disso, o fato dos
sintomas retornarem mesmo após a ab-reação emocional produzida pela catarse pode ter feito com
que Freud abandonasse prematuramente a sua primeira teoria libidinal em prol de uma outra,
intelectualmente mais sofisticada e distante dos fundamentos biológicos do corpo e sua inserção
tecnossocial.

77 No original: “...all psychotherapy suffers from the fact that the primitive-biological and the sociological bases of all the so-called higher
aspirations have been neglected. The way out was again indicated by Freud´s inexhaustible libito theory, which in many cases had been more
than neglected in recent years of analytic research.” Tradução do autor.
78 “Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento.” (In, Marcondes. 1998, p. 203)
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Reich, entretanto, descobrirá que o fator econômico (i. é, quantitativo) por trás da formação
sintomática não se encontra na carga emocional retida no pré-consciente e acessível pelo método
catártico ou pela análise das resistências sintomáticas.
Na verdade, o fator quantitativo encontrava-se barrado pelas resistências oferecidas pelos
traços de caráter, um indício insinuado a Reich em 1920 por ocasião do tratamento de um jovem
camareiro e que ficou claro em 1925, por ocasião do caso fundador da Charakteranalyse.
Segundo De Marchi (1970. p. 204), o jovem camareiro tratado por Reich em 1920
“apresentava uma total falta de ereção e era extraordinariamente dócil e tranqüilo, colaborava
extraordinariamente com o tratamento e jamais demonstrava enfado ou irritação.”79 Reich trata-o
durante três anos, reconstrói a cena primária e relaciona a impotência exibida pelo paciente ao
complexo de castração criado pela visão dos genitais maternos durante o coito com o pai do rapaz.
O suposto trauma causado pela cena primária era considerado pela psicanálise da época como um
dos eventos mais importantes do ponto de vista da constituição de situações traumáticas e Reich leva
o caso ao seminário técnico dirigido por Hitschmann. Lá, “recebe os elogios de seus colegas pela
‘exata elucidação da cena traumática primária’ e pela ‘exatidão e perfeição do trabalho analítico’.”80
(De MARCHI. 1970, p. 204).
Entretanto, ao final da reunião Reich não se mostrava satisfeito: “se tudo transcorrera como
devia, porque a impotência exibida pelo paciente persistia?”

81

(REICH apud De MARCHI, Idem).

Após mais três meses de infrutíferas tentativas Reich dá alta ao paciente, que recebe o término da
terapia com o mesmo estoicismo e docilidade que havia demonstrado ao longo do processo; e é
justamente esta reação de resignação que, segundo De Marchi (1970. p. 204), teria evocado a Reich
No original: “Se trataba de um joven camarero que padecia de uma carência total de erección. El tratamiento habia empezado em um
principio, aparentemente, del mejor modo posible: el paciente ‘colaboraba’ extraordinariamente, era dócil, tranquilo y no se enfadaba ni se
molestaba nunca.” Tradução do autor.
80 No original: “...y recibió los elogios de sus colegas por la ‘exacta dilucidación de la escena traumática primaria’ y ‘la exactitud y perfección
del trabajo analítico’.” Tradução do autor.
81 No original: “Pero – confesará más tarde Reich – al abandonar la reunión no estaba satisfecho. Si todo había ido como debía ir, por qué
la impotencia del paciente persistía?...” Tradução do autor.
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“...pela primeira vez a noção de Affeksperre (‘bloqueio emocional’) que haveria de ser tão fértil em
todo o desenvolvimento posterior de seu pensamento teórico e metodológico.”82 Reich intuíra, ainda
de modo vago, que a dificuldade central naquele caso, como em tantos outros, não se encontrava na
formação sintomática e sim na própria atitude caracterial: na docilidade, na adaptabilidade e no modo
de ser razoável do paciente e que, apesar da aparência de máxima colaboração com o tratamento,
escondia a resistência fundamental ao processo terapêutico.
Esta docilidade básica constituía a cortina de fumaça da camada mais superficial do conjunto
das resistências caracterológicas; o modo global de ser do indivíduo constituía o maior obstáculo aos
esforços terapêuticos, um ponto que foi definitivamente elucidado por ocasião do caso do jovem
‘super bem-educado’ tratado por Reich em 1925 e que, “sob o aspecto da evolução da técnica
reichiana desde a psicanálise convencional à análise do caráter e desta à vegetoterapia caracteroanalítica, pode ser considerado ‘histórico’ na mesma medida em que o foi para Freud o famoso caso
da jovem histérica (Anna O.).”83 (De MARCHI. 1970, p. 204; parênteses acrescido).
O perfil do paciente e o curso deste caso histórico são descritos extensivamente por Reich na
secção dedicada à técnica da análise do caráter no volume Character Analysis (1933/1972. pp 88/121)
e de forma mais sucinta por De Marchi (Op. cit. p. 205) mas não entrarei em detalhes aqui; por ora
ressalto apenas que, tendo em mente a noção de Afeksperre que lhe ocorrera por ocasião do término
do caso do camareiro, Reich evita o material abundante oferecido pelo paciente acerca de seu apego
à mãe e centra o foco da ação analítica no estilo global de comportamento do jovem; isto é, na
resistência caracterológica que aparecia sob a forma de amabilidade acentuada e esquiva.
Gradualmente, o paciente evolui para uma reversão da polidez e da dissimulação características de

82 No original: “...por primera vez el concepto de Affeksperre (‘bloqueo emocional’) que debía ser tan fértil en todo el desarrollo posterior
de su pensamiento teórico y metodológico.” Tradução do autor.
83 No original: “...bajo el aspecto de la evolución de la técnica reichiana desde el psicoanálisis convencional al análisis caracterial y a la
vegetoterapia caractero-analítica, puede considerarse ‘histórico’ en la misma medida en que lo fue para Freud el famoso caso de la joven
histérica.” Tradução do autor.
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sua personalidade e começa então a eclosão de intensos sentimentos de angústia: os sonhos do
paciente passam a apresentar um caráter cada vez mais agressivo, e durante as sessões a amabilidade
vai cedendo lugar a uma atitude progressivamente provocadora e ofensiva.
A estimulação da livre expressão destes impulsos acabou por revelar que o ódio exibido pelo
paciente na verdade encobria um temor profundo à figura de seu pai. Descreve De Marchi (1970. p,
205) que, “paralelamente às manifestações de ódio, o paciente passou a apresentar sinais cada vez
mais claros de angústia ao ponto em que esta passou a dominar as demais atitudes do paciente, assim
como antes o fizera o ódio e anteriormente, a sua ‘amabilidade’.”84
Levando o trabalho sobre as resistências caracterológicas mais a fundo, Reich percebe que a
própria angústia operava como uma cobertura defensiva contra um estrato mais profundo de ódio.
Assim, “a primeira camada (de ódio) se dava por satisfeita com uma atitude de desprezo: porém este
ódio apareceu mesclado com verdadeiros e característicos impulsos homicidas que se manifestavam
em fantasias detalhadas.”85 (De MARCHI. 1970, p. 205; parênteses acrescido). Desta forma,
“o impulso destrutivo era o elemento rechaçado, mantido afastado pela
angústia: porém ao mesmo tempo [...] se identificava com o medo de ser destruído
pelo pai, uma vez que não podia manifestar-se sem desencadear angústia, e o medo
de ser destruído não podia manifestar-se sem desencadear o impulso destrutivo
contra o pai.”86 (Idem)

Encontra-se aqui, no plano clínico, a mesma interpenetração dialética da aparente dualidade
da dinâmica impulsional destrinchada por Reich em termos da identidade funcional entre os
impulsos de autoconservação (IAc) e os impulsos eróticos (ISex), descrita na secção anterior. Assim,

No original: “...y paralelamente a las manifestaciones de odio, el paciente presentó síntomas cada vez más claros de angustia hasta el punto
de que la angústia llegó a dominar las demás actitudes del paciente, de la misma manera que antes lo había hecho el odio,y antes aún, la
‘amabilidad’.” Tradução do autor.
85 No original: “El primer estrato había quedade satisfecho con una actitud de desprecio: pero este odio apareció mezclado con verdaderos y
característico impulsos homicidas que se manifestaron en fantasías detalladas.” Tradução do autor.
86 No original: “Este impulso destructor era pues el elemento rechazado, mantenido a raya por la angustia: pero al mismo tiempo –intuyó
Reich – se identificaba con un miedo a ser destruido por el padre, en cuanto que no podía manifestarse sin desencadenar angustia y el miedo de
ser destruido no podia manifestarse sin desencadenar el impulso destructivo hacia el padre.” Tradução do autor.
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•

o medo de ser destruído pelo pai (IAc) encobria o desejo de ligação erótica com a mãe (ISex) e
engendrava o impulso destrutivo, isto é: pulsão de vida (IAc/ISex) coarctada = pulsão de morte
(PM). A pulsão de destruição comparece como expressão secundária da pulsão de vida coarctada.
Assim PM = IAc defensivo às expensas de ISex, que responde pela capacidade motora para a
agressão defensiva; o que possivelmente fez com que, para Freud, a pulsão sexual aparecesse
como a executante dos insondáveis desígnios disjuntivos da PM;

•

mas o impulso destrutivo (PM = IAc/ISex operando em modo de defesa) também era
rechaçado, pois a sua aparição poderia engendrar uma sanção ambiental: a agressão destrutiva
por parte do pai, o que ameaçava a sua integridade e acionava mais uma vez a pulsão de vida em
formação defensiva.
A análise deste caso, a primeira centrada completamente nas defesas de caráter, revela a

Reich, com clareza, a identidade antitético-funcional das operações de recalcamento e da cascata de
defesas correspondentes. A estrutura do caráter é uma cascata de formações reativas: o impulso
destrutivo em direção ao pai constituía uma expressão secundária do impulso erótico impedido na
sua consecução, o que trazia frustração (e sensação de perigo, por constituir uma restrição à vida) e
engendrava o impulso à retaliação destrutiva (par funcional antitético: medo/ansiedade versus
raiva/ódio). Este, por sua vez, operava como uma reação defensiva ao medo de ser destruído pelo
pai (expressão do IAc).
Como veremos no capítulo dedicado à neurociência, os circuitos básicos de medo/ansiedade
- do qual o estado subjetivo de angústia psíquica constitui uma expressão no plano da consciência priorizam uma escalada de comportamento defensivo que vai da inibição comportamental (freezing) à
fuga, e desta à agressão defensiva (GRAEFF 1993; PANKSEPP 1998, 2004; LENT 2001; KOLB e
WISHAW 2002). Assim, temos a inibição motora e a fuga psíquica (ou narcísica, extensão subjetiva
da fuga comportamental) como correlatos da pulsão de vida em estado de autopreservação (uma
76

77

função IAc) e, em último recurso, a agressão defensiva: PM = IAc/ISex operando em urgência
defensiva de última instância; neste caso a agressão defensiva apresenta-se fenomenologicamente
como Isex pois implica em ação alocêntrica, o que pode ter dado margem à formulação freudiana da
fusão entre as pulsões de vida e a pulsão de morte.
O estado de ambivalência - um dos fatores que levaram Freud a propor a hipótese da pulsão
de morte – aparece, portanto, não como sintoma, mas como efeito da constituição da própria
estrutura caracterológica, como se vê no quadro a seguir87:
Quadro 3.2. Epistemologia do estado de ambivalência na perspectiva materialista dialética de Reich (1933/1972 )
Antítese original:
EGO ↔ MUNDO EXTERIOR
Mais tarde: (Freud 1915 – Introdução ao Narcisimo)
LIBIDO NARCÍSICA ↔ LIBIDO OBJETAL
LIBIDO (empenho vital alocêntrico rumo ao ambiente)
1ª contradição interna:
↑↓
ANSIEDADE ( fuga narcísica/retorno autocêntrico ao ego)
1ª antítese: reflexo intrapsíquico da antítese original

EXCITAÇÃO SEXUAL ↔ ANSIEDADE

Realidade psíquica da contradição interna:

EU DESEJO ↔ EU TENHO MEDO
1.

ANSIEDADE

(1ª contrapartida do acoplamento inibitório libido/ambiente)

Qualquer frustração de um impulso libidinal pode dar
origem a:

2.

ou
IMPULSO DESTRUTIVO

(tentativa de livrar-se da frustração ao empenho libidinal,
geradora de ansiedade)

2ª antítese: desenvolve-se a partir da 1ª antítese, em
face da coarctação do impulso libidinal

AMOR (libido) ↔ ÓDIO (destruição)

Nova mudança: os impulsos destrutivos também são
passíveis de punição pelo mundo exterior

ÓDIO ↔ MEDO
Incremento da ansiedade
Fortalecimento do mecanismo autocêntrico
de fuga narcísica

4ª antítese:

IMPULSO DESTRUTIVO (ÓDIO)
↑↓
ANSIEDADE

5ª antítese: A inibição do impulso destrutivo aumenta
a ansiedade e obstrui ainda mais o caminho da
realização libidinal. Tentativa de resolução
autocêntrica. Ambivalência de autoconservação

DESTRUIÇÃO ↔ AUTODESTRUIÇÃO
Ou
SADISMO ↔ MASOQUISMO

87

Esse processo é descrito na íntegra a partir da p. 274 e seguintes da edição consultada.
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Com a elucidação do papel exercido pela estrutura dos traços de caráter na manutenção das
expressões sintomáticas, o foco da clínica reorienta-se para a eliminação das bases neuróticas de
reação e toma as feições de uma análise do caráter: “Ela não focaliza os sintomas, mas a
personalidade neurótica em sua totalidade, de onde os sintomas isoladamente emergem como os
picos de uma montanha.”88 (REICH. 1925/1975. p. 211).
Freud, entretanto, não reconhece esta dinâmica impulsional, pois já descolara o aparelho
psíquico do corpo e perdera de vista a questão da economia libidinal em termos biológicos, isto é: o
papel do fator quantitativo na origem das formações sintomáticas e do mal-estar na civilização.
Como observa Garcia-Roza a propósito da relação de Freud com a pulsão de morte (1999. p.146,
grifo no original): “o verdadeiro problema de Freud em relação a este conceito não dizia respeito ao
caráter natural ou não-natural da pulsão de morte mas à autonomia da destrutividade em relação à
libido.”
A simples comparação desta declaração com o quadro acima revela que com esta busca
Freud procurava, talvez inconscientemente, livrar a psicanálise de um compromisso crítico com a
questão dos desvios impostos por um certo tipo de civilização à vida sexual humana; e o exame da
situação atual na América, com a reeleição de George W. Bush trazendo em seu bojo a militarização
e a puritanização ostensivas da sociedade americana pode nos ajudar a refletir sobre qual das duas
propostas para a pulsão de morte parece mais razoável.
Ignorando a biologia e a sociologia Freud isenta o processo civilizatório, a sociedade como a
conhecemos, de qualquer responsabilidade na produção da destrutividade humana. Neste sentido é
interessante observar a resposta de Reich a Freud em dezembro de 1929, quando o mal estar entre
ambos já estava instalado: “Freud ainda defende que a cultura depende da supressão dos impulsos.

No original: “It does not focus on symptoms but on the entire neurotic personality, from which individual symptoms arise like the peaks of
a mountain.” Tradução do autor.
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Isso pode ser verdadeiro para a cultura existente. Mas, argumenta Reich: depende a cultura per se
desta supressão?” 89 (REICH apud HIGGINS. 1994, p. xvii)
Freud, por sua vez, continua tentando livrar-se do corpo biológico e de suas implicações
sociais e, embora admitindo que “a pulsão de morte e as pulsões sexuais encontram-se sempre
misturadas, [...] o cerne da questão estava em se determinar uma energia própria da pulsão de morte
para que ela pudesse se distinguir claramente das pulsões sexuais, cuja energia era a libido.”
(GARCIA-ROZA. 1999, pp. 146/147) Em 1930, Freud acabará afirmando que “a inclinação
agressiva é uma disposição pulsional autônoma, originária do ser humano...” (Op. cit. p, 147). O
desvio conservador imprimido por Freud alinha o dispositivo tecnossocial da psicanálise às forças
sociais hegemônicas e propõe a resignação diante do mal e da injustiça, uma posição que o próprio
Garcia-Roza confirma:
“...a tese de uma destrutividade fundamental, de uma vontade maligna inerente ao
ser humano e não tributária da sexualidade, torna-se irrecusável. Freud coloca-se
assim ao lado daqueles que postularam algo a respeito da natureza moral do
homem. Mais ainda, coloca-se ao lado daqueles que afirmaram uma maldade
original do ser humano.” (GARCIA-ROZA. 1999. p, 148)

Porém, a elucidação da interface entre a estrutura caracterológica e a economia dos impulsos
remete a gênese da angústia psíquica, da compulsão à repetição e do próprio impulso destrutivo ao
destino dos fluxos libidinais: a ansiedade atual aumenta sempre mais em face da cascata de formações
reativas erigidas na tentativa de absorver o excedente libidinal não exercido pelo organismo dotado
de aparelho psíquico.
Como observara Freud em 1905, a pulsão é uma força constante a exigir trabalho à vida
psíquica, mas a intensidade pode variar caso a ansiedade atual cresça ou não cesse, pois se as
contramedidas operadas pelo Eu impõem restrições adicionais ao exercício de acoplamentos

No original: “Yet Freud insisted that culture depends on the suppression of instincts. That might be true for the existing culture, Reich
reasoned, but does the culture per se depend on this suppresion?” Tradução do autor.
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produtores de prazer erótico com o ambiente, resta à pressão libidinal tão somente a via
progressivamente mais estreita das satisfações parciais e das sublimações mitigadas, cujos efeitos
sobre a economia impulsional logo se esvanecem. Assim, o processo se assemelha uma operação de
enxugar gelo: a ansiedade aumenta continuamente (ou, pelo menos, não cessa), é vivida como um
perigo difuso, sempre atual e crescente à integridade do organismo e, por extensão, do Eu que
engendra uma nova contramedida defensiva e assim sucessivamente. Desse modo
“A repressão leva a um represamento dos impulsos, o que por sua vez
ameaça aquela simples repressão com uma irrupção dos impulsos reprimidos. O
resultado é uma transformação do Eu como, por exemplo: o desenvolvimento de
atitudes desenhadas para afastar o medo, atitudes que podem ser sumarizadas sob o
termo ‘timidez’.”90 (REICH 1933/1972 pp. 156/157)

No capítulo dedicado à integração com as neurociências veremos que esta transformação do
Eu encontra-se em íntima relação com a progressiva maturação e entrada em ação das instâncias
cognitivas superiores; uma transformação ancorada na atividade das regiões pré-frontais que
respondem pelo “‘segundo sino de alarme’, ativado por ameaças simbolicamente codificadas, que se
torna a fonte mais prevalente de ansiedade nas sociedades humanas civilizadas.”91 (GRAEFF. 1993,
p. 81 )
Mas voltemos ao problema da entrada na consciência dos conteúdos inconscientes: do ponto
de vista topográfico – a primeira tópica freudiana - o problema não podia ser resolvido, pois a mera
translação de uma idéia inconsciente para o campo da consciência não fazia com que os sintomas
desaparecessem de forma duradoura. Isto é; uma tomada de consciência puramente intelectual ou
cognitiva de pouco valia, uma vez que apenas o significado do sintoma (o seu conteúdo ideativo)
vinha à tona. Era preciso algo mais.

90 No original: “The repression leads to a damming up of the impulses, which in turn threatens that simple repression with a breakthrough of
the repressed impulses. The result is a transformation of the ego, e.g., the development of attitudes designed to ward off fear, attitudes which can
be summarized by the term ‘shyness’. “ Tradução do autor.
91 No original: “…a ‘second alarm bell’ is activaded by symbolically coded threats, which in civilized human societies become the most
prevalent sources of anxiety.” Tradução do autor
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Do ponto de vista dinâmico – a segunda tópica – descreve Reich, a solução parecia
promissora e embora Ferenczi e Rank tivessem empreendido esforços bem sucedidos nesta direção,
ela ainda se mostrava incompleta, pois,
“...a ab-reação do afeto relacionado a uma idéia inconsciente quase sempre
aliviava a condição do paciente mas, geralmente, apenas por um curto período de
tempo. Além disso, exceto em certas formas de histeria, é difícil obter uma abreação na forma concentrada necessária para a produção do resultado desejado.” 92
(REICH. 1933/1972, p. 12)

Em termos dinâmicos, a irrupção do afeto ligado a um conteúdo ideativo no campo da
consciência produzia um certo alívio, não só pela própria expressão emocional, mas também pela
eliminação de uma parte da contracatexia pré-consciente. Mesmo assim, diz Reich (Op. cit., p. 14)
“estes processos em si mesmos não são capazes de operar uma mudança significativa na fonte da
energia do sintoma ou do traço de caráter neurótico.” 93
Ainda que a atividade emocional ligada ao conteúdo ideativo emergisse no campo da
consciência os resultados terapêuticos continuavam aleatórios e, portanto, insuficientes. O caráter
aleatório dos sucessos terapêuticos poderia dever-se à singularidade da estrutura psíquica de cada
caso e à presença da reação terapêutica negativa (base empírica para a formulação da pulsão de morte
freudiana) ou poderia sinalizar uma limitação da técnica psicanalítica. De qualquer maneira,
continuava a haver um elemento obscuro e Reich aposta na segunda opção, abordando o ponto de
vista econômico à luz da sua dinâmica impulsional:

92 No original: “It is true that the abreaction of the affect related to an uconscious idea almost always alleviates the patient´s condition, but
usually for a short time only. It must be borne in mind that, apart from certain forms of hysteria, it is difficult to achieve abreaction in the
concentrated form necessary to produce the desired result.” Tradução do autor.
93 No original: “...these processes in themselves do not effect very much of a change at the source of the energy of the symptom or neurotic
character trait.” Tradução do autor.
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“Está muito claro que o paciente sofre de uma economia libidinal
perturbada e inadequada; as funções biológicas normais de sua sexualidade
encontram-se em parte patologicamente distorcidas e, em parte, completamente
negadas – ambas as condições contrárias à pessoa mediana saudável. E certamente
o funcionamento normal ou anormal da economia libidinal encontra-se na
dependência da organização libidinal.”94 (REICH. 1933/1972, p. 12)

Subitamente, diz Reich,
“ficou claro onde o problema da quantidade deveria ser buscado: não
poderia ser em outro lugar que não no terreno orgânico, o ‘núcleo somático da neurose’,
a neurose atual que resulta da libido represada. E, portanto, o problema econômico
da neurose assim como a sua cura repousam, em grande parte, na esfera somática;
isto é, era acessível apenas pela via do conteúdo somático do conceito de libido.”95
(REICH. 1933/1972, p. 14)

Ao colocar em evidência a fonte sempre atual da energia impulsional por trás dos estados
neuróticos, Reich abole a distinção entre psiconeuroses e neuroses atuais (ou neuroses por estase
libidinal). As neuroses são sempre atuais ou inexistiriam: é implausível que de uma organização
libidinal balanceada possa emergir uma psiconeurose. E se toda neurose é atual, elas são, portanto,
passíveis de acesso mediante uma técnica adequada96 que alcance o desequilíbrio econômico na base
da estrutura. Por este caminho, segundo Reich, pode se esperar resultados terapêuticos em bases
duradouras.
A partir das observações clínicas97, Reich começa a divisar uma distinção operacional entre as
organizações libidinais que viabilizam um funcionamento normal da economia dos impulsos e
aquelas que perturbam a auto-regulação econômica. Esta segregação será posteriormente explicitada
com a descrição de dois tipos paradigmáticos de caráter: o ‘genital’ e o ‘neurótico’, cujos dinamismos
No original: “It is quite clear that the patient suffers from an inadequate, disturbed libido economy; the normal biological functions of his
or her sexuality are in part pathologically distroted, in part completely negated – both contrary to the average healthy person. As surely the
normal or abnormal functioning of the libido economy is dependent upon the libido´s organization.” Tradução do autor.
95 No original: “ Suddenly it was clear where the problem of quantity was to be sought; it could be nothing other than the organic
groundwork, the ‘somatic core of the neurosis’, the actual neurosis which results from dammed-up libido. And, therefore, the economic
problem of the neurosis as well as its cure lay, to a large extent, in the somatic sphere, i.e., was accessible only by way of the somatic content of
the libido concept.” Tradução do autor.
96 Análise das resistências caracterológicas e do manejo consistente e sustentado da transferência negativa antes de
qualquer interpretação de conteúdo. Posteriormente, por ocasião da ampliação da técnica, Reich fará também uso de
procedimentos corporais estabelecendo assim uma segunda via de acesso, somática, às resistências caracterológicas.
97 Levadas a cabo nos anos da Policlínica Psicanalítica de Viena e que se encontram reunidos nos Early Writings, vol. 1.
94
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são descritos extensivamente no capítulo oitavo de Character Analysis. Mas estes protótipos não
devem ser tomados de forma absoluta ou maniqueísta, pois constituem a mera descrição formal de
posições ‘puras’, localizadas nos extremos do arco das organizações caracterológicas.
As estruturas individuais apresentam uma combinação variável de posições e intensidades
pré-genitais e genitais que caracterizam a singularidade histórica de cada indivíduo. As singularidades,
entretanto, podem ser mapeadas a partir das características gerais do funcionamento dos tipos
básicos. Reich define, assim, uma tipologia diagnóstica que permite a formulação de planos
terapêuticos individualizados caso a caso, além de viabilizar o rastreio da evolução de cada
tratamento.
E, se Freud descobrira ‘o caminho Real para o inconsciente’ com A Interpretação do Sonhos,
pode-se dizer que Reich, ao articular o conteúdo histórico da psiconeurose e a fonte atual dos
impulsos incessantes (Figura 3.1 a seguir), pavimenta ‘o caminho Real para a consciência’ reabrindo a
percepção, a motricidade e a atenção através da reversão das barreiras de caráter, o que confere
acesso direto à organização libidinal em curso na atualidade do corpo.
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Figura 3.1: Relação entre os aspectos histórico (psiconeurose) e atual (neurose estásica) das estruturas psíquicas
(Modificado de Reich.1927/1980, p. 97)

ambiente

Neurose (psiconeurose + estase atual)

Formação de fantasia---------

-------------------- formação de ansiedade
-----------perturbação da função genital

Conflito edípico
(fator histórico)

fonte de energia presentifica o fator histórico
e cronifica a estase atual aguda

Estase
sexual
(atual)

O grande círculo turquesa constitui o ‘ambiente-natural-culturalmente-informado’ em
interação mútua com a unidade viva dotada de aparelho psíquico. Tomando a coisa no plano
individual vê-se então que o conflito edípico98 ou qualquer outra condição de acoplamento
conflituoso com o ambiente constitui o fator histórico que engendra o conteúdo das fantasias
inconscientes nele referenciado. A fantasia (no caso, uma fantasia de castração) engendra uma
inibição das possibilidades genitais (seta descendente à direita da figura), o que forma a ansiedade por
estase (setas que partem do círculo vermelho). A ansiedade montante anima o conteúdo histórico e
reforça as fantasias dele derivadas, o que inibe ainda mais as operações genitais e assim
sucessivamente, numa espécie de causalidade circular simultânea que leva da ansiedade à angústia e
Reich, repercutindo o paradigma psicanalítico em vigor, ainda circunscrevia o conflito psíquico ao período edípico
neste esquema, que aparece no volume Die Funktion des Orgasmus, originalmente publicado em 1927 pela International
Psychoanalytic Press.

98

84

85

desta ao pânico, no domínio somático; e a formações fantasiosas progressivamente mais delirantes,
incapacitantes e destrutivas no plano mental.
Assim, de acordo com Reich
“o aspecto psiconeurótico de uma neurose corresponde à sua etiologia
histórica (conflito edípico) enquanto que a porção estásica da mesma corresponde à
perturbação atual do equilíbrio autonômico.”99 (REICH. 1927/1980. p. 96)

Nesta articulação, o conflito edípico provê o material básico dos conteúdos e fantasias
conscientes e inconscientes enquanto a estase libidinal fornece o quantitativo de energia para a
constituição do estado neurótico. Deste modo, a estase sexual presentifica o conflito edipiano, que
“de um fato histórico se transforma em um acontecimento tópico, o que leva à cronificação da estase
sexual aguda através da inibição da função genital.”100 (Idem, p. 97).
Em termos do conhecimento contemporâneo – a ser explorado em profundidade no capítulo
dedicado à neurociência - veremos que o fator histórico comparece no campo da atividade cognitiva
superior que expressa conteúdos no campo da consciência - disfarçados ou não em outros símbolos enquanto o fator quantitativo (a disfunção autonômica persistente, descrita por Reich como estase
sexual) comparece como a atividade emergente, na rede neural, a partir dos inputs somáticos,
configurando um processo bottom-up (causalidade ascendente) que informa e configura os limites e
possibilidades atuais do campo de trabalho global da consciência.

99 No original: “The psychoneurotic part of a neurosis corresponds to its historical etiology (Oedipus complex); the stasis-neurotic portion
corresponds to the actual disturbance of the vegetative equilibrium.” Tradução do autor.
100 No original: “Sexual stasis transforms the Oedipus complex from an historical fact into a topical one; this then causes the acute sexual
stasis to become chronic by inhibiting the genital function.” Tradução do autor.
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Reich sustenta que
“nenhuma neurose estásica pode emergir na ausência de inibições
ou perturbações psíquicas da função genital, e tampouco pode surgir uma
psiconeurose sem o concurso de um acúmulo de energia sexual. Ademais,
quanto mais duradoura for a neurose estásica tanto maior será a estrutura
psiconeurótica.”101 (REICH. 1927/1980, p. 96; grifo no original).

Em The role of genitality in the therapy of neuroses (1928/1956)102 encontra-se a definição da noção
de potência orgástica: “A habilidade em experienciar a entrega completamente involuntária ao
orgasmo durante o abraço genital.”103 (REICH. 1928/1956, p. 15). Essa habilidade ou capacidade
parece expressar uma propriedade intrínseca enquanto dado biológico no plano individual, para além
do mero atrativo que visa a assegurar a sobrevivência da espécie defendido pelo darwinismo
mecanicista.
A função do orgasmo, no plano individual, tem a propriedade de esgotar a ansiedade atual do
sistema biológico e esta poderia ser uma das propriedades, especulo aqui, que tornam a sexualidade
humana diversa daquela que se observa nos demais mamíferos (com a honrosa exceção dos
golfinhos e dos bonobos104, que praticam o sexo pelo prazer que ele proporciona e como um
elemento de harmonização das tensões sociais). Nós não estamos rigidamente presos a uma ordem
instintiva hormonal como os demais mamíferos, e é possível que esta autonomia da sexualidade
humana tenha se dado em face da enorme expansão neocortical observada em nossa espécie, o que

No original: “Thus, no stasis neurosis can emerge without psychic inhibitions or distrubances of the genital
function, nor can a psychoneurosis emerge without a damming-up of sexual energy. Furthermore, the longer a stasis

101

neurosis lasts, the greater will be the neurotic superstructure. “ Tradução do autor.
102 O texto consultado é o da reimpressão em Orgonomic Medicine, vol II, n. 1, April 1956, com tradução do alemão por
Eva Reich. Nesta impressão consta, erroneamente, que o artigo original dataria de 1925, mas o corpo do texto faz
menção ao livro Die Funktion des Orgasmus, publicado em 1927. A edição original deste artigo aparece, portanto, no
Zeitschrift für Arztliche Psychotherapie, I, n.10, 1928. Agradeço ao professor Bernd Laska por este esclarecimento.
103 No original: “...the ability to experience full involuntary surrender in orgasm during the genital embrace...” Tradução do autor.
104 A referência aos bonobos encontra-se em Insel, Thomas. Evolutionary aspects of the primate brain and implications
to the future of neuropsychiatry. Conferência em 27 de março de 1998. Simpósio Internacional “O futuro da
neuropsiquiatria’, promovido pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Centro de
Convenções Rebouças; São Paulo, de 27 a 29 de março de 1998.
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cria uma via top-down (causalidade descendente) de interação que subverte a biologia humana,
desnaturalizando-a.
Mas, se a evolução nos libera do determinismo instintual ela nos coloca, no mesmo
movimento, sob a injunção de um determinismo cultural:

“Pane no sistema, alguém me desconfigurou
Aonde estão meus olhos de robô?
Eu não sabia, eu não tinha percebido
Eu sempre achei que era vivo
Parafuso e fluido em lugar de articulação
Até achava que aqui batia um coração
Nada é orgânico, é tudo programado
E eu achando que tinha me libertado...
Mas lá vem eles novamente e eu sei o que vão fazer:
Reinstalar o sistema
Pense, fale, compre, beba
Leia, vote, não se esqueça
Use, seja, ouça, diga
Tenha, more, gaste, viva
Não sinhô, sim sinhô, não sinhô, sim sinhô...”
Pitty (Admirável chip novo)

Os humanos encontram-se assim, submetidos a duas ordens igualmente pressionadoras: os
instintos naturais e as pressões culturais e, sob este ângulo, faz sentido a distinção freudiana entre
instinto e pulsão, embora os primeiros não cessem em seu estatuto próprio.
Reich aposta firme na imanência das noções de Isso e de libido, uma vez que aquele se
caracteriza por ser uma incessante fonte biológica produtora de impulsos libidinais; o aparelho
psíquico, por sua vez, é concebido como uma propriedade emergente da matéria num segundo
momento da saga evolucionária. Segundo Reich,
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“Na evolução podemos apontar dois grandes saltos evolutivos que
introduziram processos mais graduais de desenvolvimento: O primeiro salto
consiste na passagem do estado inorgânico ao estado orgânico ou vegetativo. O
segundo foi a passagem de um estado orgânico-vegetativo ao desenvolvimento do
aparelho psíquico, em particular o desenvolvimento da consciência e sua habilidade
central de“dar-se conta de si’.”105 106 (REICH. 1935/1972, p. 353)

Reich advoga, portanto, a ausência de uma solução de continuidade entre o orgânico e o
psíquico:
“Na medida em que o orgânico emerge do inorgânico e o psíquico emerge
do vegetativo, eles continuam a funcionar e a operar de acordo com as leis básicas
que governaram as suas matrizes. A princípio, encontramos no orgânico as mesmas
leis físico-químicas que encontramos no inorgânico; e no componente psíquico
encontramos as mesmas reações fundamentais de excitabilidade, de tensão e
relaxamento, de acúmulo e descarga de energia, etc., que encontramos no
componente vegetativo.”107 (Idem)

Assim, de acordo com a perspectiva impulsional que acabamos de examinar, o aparelho
psíquico constitui uma propriedade emergente filogeneticamente evoluída e ancorada na constante
flutuação dos parâmetros somáticos de base.
Considerando-se que os novos domínios operam segundo leis e propriedades básicas do
domínio que o antecede, a relativa autonomia da vida sexual humana frente às pressões instintuais
revela-se não só uma propriedade emergente do novo domínio constituído pelo segundo salto
evolucionário como mostra-se tributária à economia do aparelho psíquico, uma nova necessidade
engendrada pela evolução.
A atividade genital ganha, portanto, um encargo adicional no plano da subjetividade
individual, que se superpõe àquela da simples preservação da espécie no plano coletivo.

105 No original: “In evolution we are able to point to two great leaps which introduced more gradual processes of development. The first was
the leap from the inorganic state to the organic or vegetative state. The second was the leap from the organic-vegetative state to the development of
the psychic apparatus, particularly the development of consciousness with its central ability for self-awareness.” Tradução do autor.
106 No texto original, escrito em alemão, Reich utiliza o termo Selbstwahrnehmung.
107 No original: “Inasmuch as the organic grows out of the inorganic and the psychic grows out of the vegetative, they continue to function and
operate in accordance with the basic laws which governed their matrix. In principle, we find the same chemical and physical laws in the organic
that we find in the inorganic; and in the psychic component we find the same fundamental reactions of tension and relaxation, energy stasis and
discharge, excitability, etc., that we find in the vegetative component.” Tradução do autor.
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As evidências da interpenetração entre o conteúdo psíquico (atividade cognitiva) e o
continente orgânico (a fonte somática) bem como o papel da atividade genital no balanço
autonômico - descrita por Reich como a função do orgasmo – são colocadas em termos simples, ao
alcance da nossa experiência pessoal cotidiana:
“contrastemos a intensidade emocional das idéias sexuais antes e depois do
abraço genital gratificante. Antes dele, as fantasias psicológicas são urgentes,
fortalecidas por emoções vívidas e mostram-se capazes de excitar o aparelho vasovegetativo sexual ou de incrementar o nível da excitação vasomotora existente. Por
outro lado, seguindo-se à gratificação essas mesmas fantasias perdem o seu impacto
emocional, tornam-se fracas e descoloridas; não se mostram mais capazes de excitar
o aparelho vasomotor. Este fato é da maior importância para a compreensão do
fator quantitativo presente nas neuroses. (REICH. 1928/1956, p. 15)108

Na clínica, o fator quantitativo mostra a sua face quando se comparam as intensidades da
vida de fantasia nas pessoas saudáveis e naquelas portadoras de neuroses graves. Nos diz Reich que
as fantasias das pessoas saudáveis se parecem muito com as fantasias produzidas por pessoas
gravemente doentes, mas “as fantasias da pessoa saudável diferem [...] por ser emocionalmente
menos intensas.”109 (Idem).
Através dessa evidência indireta, Reich defende que a estase libidinal pode ser prevenida
pelos efeitos da descarga orgástica periódica sobre o conjunto da economia sexual, enquanto que
“nas pessoas neuróticas, onde as inibições geram uma condição de estase energética, as tendências
pré-genitais e agressivas podem atingir proporções patológicas.”110 (Ibid.)
Ressalto aqui um aspecto interessante e que será objeto de exame por ocasião da recuperação
crítica do pensamento reichiano à luz das neurociências: Reich equipara intensidade libidinal com

108 No original: “...let us contrast the emotional intensity of sexual ideas before and after the gratifying genital embrace. Before it, the
psychological concepts are urgent, strengthened by vivid emotions, and are able to excite the vaso-vegetative sexual apparatus orr to increase the
level of existing vasomotor excitation. On the other hand, following gratification the same concepts lose their emotional impact, they become faint
and ‘colorless’; they no longer are capable of exciting the vasomotor apparatus. This fact is most important for the understanding of the
quantitative factor present in neuroses.” Tradução do autor.
109 No original: “The phantasies of the healthy person differ from those of the neurotic by being emotionally less intense.” Tradução do
autor.
110 No original: “In neurotic persons, where inhibitions create a condition of energy stasis, the pregenital and agressive tendencies are allowed
to grow to pathological proportions.” Tradução do autor.
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intensidade emocional. A carga libidinal pode ser entendida enquanto intensidade de agenciamentos
somáticos e ambientais sobre os circuitos cerebrais filogeneticamente antigos, cuja atividade produz
padrões emocionais que, ao atingir a consciência, são percebidos subjetivamente como sentimentos
(DAMASIO 1996, 2000, 2003 e PANKSEPP, 1998; 2001; 2004).
Esse fundo de emoções e sentimentos a partir do qual operam as instâncias cognitivas
superiores constitui a base do proto-Self,111 de filiação mais sensorial (DAMASIO, 1999/2000) e do
SELF ou Simple Ego-type Life Form,112 organizado em torno dos circuitos motores arcaicos
(PANKSEPP, 1998). Ambas as instâncias constituem pontos nodais ancestrais de convergência das
informações relativas ao corpo e ao ambiente que, uma vez coerentemente organizadas, constituem o
substrato neurobiológico do Si primordial ou primal Self (PANKSEPP, 1998), uma instância de
localização subcortical muito baixa, mas de importância nuclear para o estabelecimento dos estratos
superiores do campo da consciência e seus conteúdos.
No percurso a ser empreendido, o estatuto biológico da economia libidinal enquanto modelo
hidráulico de carga–descarga ou carga–estase revelar-se-á superado (CYTOWIC.1995, apud
HALDANE. 2004; LINKE, 1998) e a dinâmica impulsional será abordada em termos dos padrões
de competição flutuante entre os diversos Sistemas Emocionais em Operação (SEOs) ou Emotional
Operating Systems113 (PANKSEPP; 1998) na origem dos estados emocionais de fundo e seus efeitos
sobre as atividades cognitivas, conscientes e inconscientes.

111 Segundo Damásio (1999/2000, p. 201), “O proto-self é um conjunto coerente de padrões neurais que mapeiam, a
cada momento, o estado da estrutura física do organismo nas suas numerosas dimensões.” O proto-self é um precedente
biológico pré-consciente do sentido de Si (self) e a linguagem não é parte de sua estrutura. O proto-self não tem
capacidade de percepção e nem tem conhecimento. Ele não é intérprete de coisa alguma, constituindo um ponto de
referência para as diversas ordens do sistema nervoso.
112 De acordo com Panksepp (1998, p. 309), o SELF é uma organização profunda do cérebro e “...the SELF first arises
during early development from a coherently organized motor processes in the midbrain, even though it surely comes to
be represented in widely distributed ways through higher regions of the brain as a function of neural and psychological
maturation...Feelings may emerge when endogenous sensory and emotional systems within the brain that receive direct inputs
from the outside world as well as the neurodynamics of the SELF begin to reverberate with each other´s changing
neuronal firing rhythms.”
113 Os sistemas emocionais em operação (SEOs em português) serão objeto de exame no secção dedicada às emoções, no
capítulo referente à neurociência.
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O núcleo atual da estase libidinal, que anima e presentifica o conflito histórico ou conteúdo
ideativo da psiconeurose será, portanto, abordado em termos da persistência temporal (isto é,
cronificação) de um padrão hegemônico de disparo ao nível dos circuitos subcorticais de emoção,
com predomínio da ativação dos sistemas cerebrais de MEDO e RAIVA em detrimento das
neurodinâmicas emocionais ligadas à percepção subjetiva de interesse ativo pelo ambiente, de
interações sociais cooperativas e das experiências de prazer erótico e cuidado parental, que
constituem propriedades emergentes, no campo da subjetividade, dos sistemas emocionais de
BUSCA, BRINCADEIRA E EROTISMO (PANKSEPP 1998).
A flutuação do protagonismo subcortical entre os diversos SEOs e suas combinações pode
afetar o foco atencional - produtor de variações no campo de trabalho global da consciência - e a
clínica neurodinâmica da subjetividade instrumentaliza o foco da atenção promovendo o
alargamento do ‘caminho Real para a consciência’, inaugurado pelo trabalho de Reich sobre a
resistência oferecida pelos traços de caráter.
Para tanto, é necessário examinar as conseqüências que a persistência reichiana na primeira
teoria sexual de Freud coloca para o entendimento de noções relevantes à teoria e à clínica
psicanalíticas.

3.3 AS CONSEQÜÊNCIAS DA DIFERENÇA
Como vimos ao início do capítulo, Freud inicialmente postulava a existência de um par de
impulsos originários em oposição operacional que engendravam uma exigência constante de trabalho
à vida psíquica. Vimos também que ele colocava a atualidade do corpo (a fonte somática dos
impulsos) como mera fornecedora de estímulos para o jogo de significantes em curso no aparelho
psíquico.
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Na perspectiva original de Freud o conflito básico tinha origem entre o Eu e o ambiente que
se traduzia, no plano psíquico, como um dinamismo de forças envolvendo a libido do eu e a libido
orientada aos objetos do mundo.
Segundo o argumento científico-natural desenvolvido por Reich com base na matriz
biológica, os obstáculos colocados pelo ambiente à plena expressão dos impulsos eróticos produziam
um excedente libidinal no interior do sistema, que encontrava então quatro destinos possíveis:
1. formação de libido do Eu (i.é, dessexualização dos ISex)
2. livre flutuação sem ligação aos objetos (ansiedade/angústia)
3. redirecionamento ao Eu sem perda da carga erótica (libido narcísica)
4. tentativa de absorção pela via da formação dos traços de caráter

Examinarei, nesta secção, as conseqüências da visada reichiana sobre os destinos possíveis da
libido e como ela afeta o entendimento de noções básicas como a ansiedade/angústia, a pulsão de
morte, a compulsão à repetição, o narcisismo, o papel dos traços de caráter na regulação da
economia libidinal e - por extensão - no modo de operação do foco atencional e suas repercussões
sobre o regime de operação prevalente no domínio da cognição superior, isto é: a subjetividade
emergente.

3.3.1 O Eu e o problema da atenção
Em 1895, por ocasião do Projeto de uma psicologia para neurólogos, que tinha por escopo a
estruturação da psicologia em bases naturais, Freud postula três classes de sistemas neuronais e
desdobra o escopo do projeto em duas idéias centrais: “1. a que distingue entre a atividade e o
repouso deve conceber-se como uma quantidade (Q) submetida às leis gerais do movimento e 2.
como partículas materiais em questão devem admitir-se os neurônios. N e Qη [neurônios e
quantidade].”114 (FREUD. 1895, p. 211).

No original: “ 1. lo que distingue la actividad del reposo debe concebirse como una cantidad (Q) sometida a las leyes generales del
movimiento; 2. como partículas materiales en cuestión deben admitirse las neuronas. N y Qη [neuronas y cantidad].” Tradução do autor.
114
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A esse propósito, Freud faz referência a representações hiper-intensas (FREUD. 1895, p.
212) tais como a histeria ou a neurose obsessiva, onde o caráter quantitativo do problema apareceria
com maior nitidez, e a distinção entre estas condições e os estados normais o leva a postular o
princípio de inércia neuronal ou PIN, segundo o qual “os neurônios tendem a descarregar-se da
quantidade (Q)”115 (Idem) Tal princípio explicaria a estrutura e o desenvolvimento dos três sistemas
neuronais, sucintamente descritos a seguir:
Quadro 3.2. As três classes de sistemas neuronais postuladas a partir do princípio de inércia neuronal ou PIN
(Freud. 1895)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema ϕ:
neurônios permeáveis
filtro de proteção na porta de entrada
conectado aos estímulos provenientes do mundo externo
implicados com a physis
Sistema Ψ:
neurônios impermeáveis – produtores de memória por sofrerem transformação permanente
desnecessária a existência de filtro de proteção na medida em que este sistema está ligado às
excitações intercelulares (meio interno), onde as quantidades de excitação seriam supostamente
menos intensas, ao contrário do sistema ϕ que está em contato com o mundo externo
Sistema ω (originalmente W - de Wahrnehmung - percepção):
opera com quantidades ainda menores de excitação
sistema responsável pelo caráter qualitativo da experiência, já que na concepção do Projeto, o mundo
externo se caracteriza por produzir apenas quantidades de excitação (Q) que afetam o organismo

Assim, o PIN explicaria, em primeiro lugar, a divisão estrutural dos neurônios em duas
categorias – motores e sensitivos - como “um dispositivo destinado a contrarrestar a recepção de
quantidade (Q) por meio de sua descarga.”116 (Idem). A existência da atividade nervosa reflexa é
atribuída por Freud ao PIN, “como uma forma estabelecida de efetuar tal descarga.”117(Ibid.) Assim,
um sistema neuronal primário – os neurônios motores - se encarregaria de descarregar a quantidade
no interior do sistema (Qη) em direção aos grupos musculares, mantendo o sistema livre dos
estímulos. Esta constituiria, portanto, a função primária dos sistemas neuronais.
No original: “...las neuronas tiendem a descargarse de cantidad (Q).” Tradução do autor.
No original: “...como um dispositivo destinado a contrarrestar la recepción de cantidad (Q) por medio de su descarga.” Tradução do
autor.
117 No original: “El movimiento reflejo se comprende ahora como uma forma establecida de efectuar tal descarga.” Tradução do autor.
115
116
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Freud postula que uma função secundária pode então advir, pois “dentre os diversos
métodos de descarga são preferidos e conservados aqueles que encerram uma cessação da
estimulação: fuga do estímulo.”118 (FREUD. 1895, p. 212) Freud sustenta a necessidade de que seja
mantida uma proporcionalidade entre a quantidade de excitação e o esforço requerido para a fuga,
de modo que o PIN não seja violado. Assim, quanto maior a intensidade do estímulo tanto maior
seria a atividade de fuga correspondente.
Entretanto, observa Freud, o PIN é transgredido desde o início por uma outra condição:
“À medida que aumenta a complexidade interna [do organismo] o sistema
neuronal recebe estímulos dos próprios elementos somáticos – estímulos
endógenos – que também precisam ser descarregados. Originam-se nas células do
organismo e dão lugar às grandes necessidades [fisiológicas]: fome, respiração,
sexualidade.” 119 (FREUD. 1895, p. 213)

Considerando que o organismo não pode evadir-se dos estímulos endógenos como o faria
diante de estímulos oriundos do meio externo, é impossível neste caso aplicar a sua quantidade (Q)
intrínseca na fuga ao estímulo. Tal será, possivelmente, o argumento precursor que o levará a
postular nos Três Ensaios...(1905) que as pulsões caracterizam-se por exercer uma demanda constante
de trabalho (konstant kraft) ao aparelho psíquico.
Como os estímulos endógenos só podem cessar mediante determinadas condições que
devem ser realizadas no ambiente exterior - ações qualificadas por Freud como ‘específicas’ - é
requerido um esforço adicional - independente das quantidades endógenas (Qη), e geralmente maior
do que elas - já que o indivíduo se encontra sob a pressão das exigências vitais. Assim, Freud
considera que:

118

No original: “...entre los diversos métodos de descarga son preferidos y conservados aquelles que entrañan un cese de la estimulación: fuga

del estímulo.” Tradução do autor.

No original: “A medida que aumenta la complejidad interna [del organismo], el sistema neuronal recibe estímulos de los propios
elementos somáticos – estímulos edógenos -, que también necesitan ser descargados. Se originan en las células del organismo y dan lugar a las
grandes necesidades [fisiológicas]: hambre, respiración, sexualidad.” Tradução do autor.
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“...o sistema neuronal se vê obrigado a abandonar a sua tendência primitiva
à inércia; isto é, ao nível [de tensão] = 0. E deve aprender a tolerar a acumulação de
uma certa quantidade [Qη] [...] ao menor nível possível e defender-se contra todo
aumento da mesma; isto é, manter constante [seu nível de tensão].”120 (FREUD.
1895, p. 213)

Freud observa que a totalidade das funções do sistema neuronal devem estar submetidas ao
conceito de função primária (descarga tensional e retorno à inércia ou T = 0) ou à função secundária
(manutenção da constância em seu nível mínimo ou T → 0), imposta pelas exigências da vida.
Freud parece estabelecer aqui os germes do que, ao final de sua trajetória intelectual, irá
desembocar nas noções de pulsão de morte (retorno ao inanimado) e pulsões de vida (tensão gerada
pelo aprêmio da existência e suas resoluções tensionais). Reich, por sua vez (como vimos na secção
anterior) enfocará prioritariamente a função secundária (T → 0) privilegiando como meta terapêutica
a restauração da plenitude dos ISex em suas características de alívio tensional e, principalmente, de
sua capacidade exclusiva de produzir o prazer propriamente dito.
Para dar conta do papel da memória nos processos psíquicos e da duplicidade entre a
memória e os estados atuais do ser, Freud introduz no texto do Projeto a noção de barreiras de
contato, objetivando a distinção entre um sistema neuronal perceptivo ou Sistema ω (originalmente
W, de Wahrnehmung - percepção) e um sistema de memória, o Sistema Ψ (composto de neurônios
‘impermeáveis’, produtores de memória em face de uma transformação estrutural permanente):
“Assim, pois, existem neurônios permeáveis (que não oferecem resistência e
que nada retêm), destinados à percepção, e neurônios impermeáveis (dotados de
resistência e tentativas de quantidade [Qη]), que são portadoras da memória, e com
isso, provavelmente, também dos processos psíquicos em geral.”121 (FREUD. 1895,
p. 215)

No original: “...el sistema neuronal se ve obligado a abandonar su primitiva tendencia a la inercia; es decir, al nivel [de tensión] = 0.
Debe aprender a tolerar la acumulación de cierta cantidad [Qη] [...] en el menor nivel posible y de defenderse contra todo aumento de la
misma; es decir, de mantener constante [su nivel de tensión].” Tradução do autor.
121 No original: “Así, pues, existen neuronas permeables (que no ofrecen resistencia y que nada retienen), destinadas a la percepción, y
neuronas impermeables (dotadas de resistencia y tentativas de cantidad [Qη]), que son portadoras de la memoria, y con ello,
probablemente, también de los procesos psíquicos en general.” Tradução do autor.
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Com essa distinção, Freud coloca a memória como o chão do mundo interno, das
representações psíquicas e, a partir daí, ele começará a forjar a hipótese de uma instância interna para
o manejo psíquico das tensões libidinais e suas diversas possibilidades de resolução dando, porém,
ênfase à fuga dos estímulos e a sua neutralização desde o próprio interior do aparelho psíquico.
Mais adiante Freud introduz as noções de desejo e de repulsão a partir de dois tipos básicos
de vivências (de satisfação e de dor), engendradas a partir do aumento da tensão quantitativa exercida
sobre o sistema de neurônios Ψ. No modelo original de Freud, esse incremento quantitativo se
expressará como afeto, em caso de liberação súbita, ou como desejo no caso de somação da tensão.
Assim,
“o estado de desejo produz [...] uma atração positiva em relação ao objeto
desejado, ou melhor, à sua imagem mnêmica, enquanto que da vivência dolorosa
resulta uma repulsão, uma aversão a manter catexizada122 a imagem mnêmica hostil.
Encontra-se aqui, pois, a atração de desejo primária e a defesa [...] primária.”123
(FREUD. 1895, p. 232. Nota acrescida).

A atração de desejo implica, pois, em carregar de afetos positivos o objeto desejado, o que
nos conduzirá em outro capítulo às relações entre os processos cognitivos e os circuitos subcorticais
geradores de estados emocionais. Embora a descrição de Freud neste momento sugira uma nãoatribuição de cargas afetivas às imagens hostis, elas na verdade também recebem valência emocionais
negativas que se expressam – neurobiologicamente - como estados de aversão e rechaço e implicam
em modificações do funcionamento da atenção (estreitamento e fuga atencional).

122 Catexia ou investimento (besetzung): segundo Laplanche e Pontalis (op. cit.) trata-se de um conceito econômico que
indica o fato de uma determinada energia psíquica ligar-se a uma representação mnêmica ou a um grupo de
representações; a uma parte do corpo, a um objeto. Na perspectiva adotada nesta tese, a energia é somática e refere-se ao
acoplamento de valência emocional aos elementos cognitivos e não necessariamente à representações, dado que a
perspectiva que emerge da clínica reichiana é sempre atual. As memórias neste sentido são também produções atuais em
termos de disparos de grupos celulares neuronais.
123 No original: “El estado desiderativo produce algo así como uma atracción positiva hacia el objeto deseado, o, más bien, hacia su
imagen mnemónica, mientras que de la vivencia dolorosa resulta una repulsión, una aversión a mantener catectizada la imagen mnemónica
hostil. He, aquí, pues, la atracción desiderativa primaria y la defensa [rechazo] primaria.” Tradução do autor.
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Em relação às experiências de satisfação, Freud argumenta que a “repleção dos neurônios
nucleares em Ψ terá por resultado uma tendência à descarga, uma urgência que se libera em direção à
vertente da motilidade.”124 (FREUD. 1895, p. 229).
No caso do recém-nascido, porém, o recurso a essa primeira via conduz a uma alteração
interna (expressão de emoções, gritos, etcetera) que não esgota a tensão, pois o recém-nascido é
incapaz de levar a cabo a ação específica requerida para a eliminação da tensão, algo que só pode
ocorrer mediante o concurso de assistência alheia. Uma vez que o adulto-cuidador haja realizado a
ação específica (oferecer-lhe o seio ou o colo, por exemplo) é que o recém-nascido, por meio de
ações reflexas, poderá alcançar a experiência necessária que elimina o estímulo endógeno; e somente
a totalidade deste processo é que caracterizará uma vivência de satisfação. A satisfação, portanto, só é
possível com o Outro ou depois do Outro; antes disso só haveria desprazer e/ou dor.
No caso das vivências de dor, ocorre o seguinte: quantidades excessivas (Q) irrompem
através dos filtros do sistema de neurônios ϕ produzindo em Ψ um aumento do nível de quantidade,
o que é percebido como desprazer pelo sistema de neurônios ω; a percepção do desprazer recruta a
tendência à descarga, que pode estar modificada em face de experiências prévias - os traços de
memória em Ψ - que facilitam o acoplamento entre a tendência à descarga e a imagem mnêmica do
objeto que faz dor; é o que se conhece como sensibilização mnêmica ou memória traumática.
Ressalvando que a dor possui uma qualidade especial que se manifesta paralelamente ao
desprazer, Freud argumenta que “Se a imagem mnêmica do objeto (hostil) [isto é, algógeno] é
recatexizada por um motivo qualquer (por exemplo, por novas percepções), surge um estado que não
é de dor, mas que guarda com ele certa semelhança.”125 (FREUD 1895, p. 231) Assim, esse novo

124 No original: “La repleción de las neuronas nucleares en Ψ tendrá por resultado uma tendência a la descarga, una urgencia que se
libera hacia la vertiente de la motilidad.” Tradução do autor.
125 No original: “Si la imagen mnemónica del objeto (hostil) [es decir, algógeno] es recatectizada por un motivo cualquiera (por ejemplo,
nuevas percepciones), surge un estado que no es el de dolor, pero que guarda con él cierta semejanza.” Tradução do autor.
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estado inclui o desprazer e a tendência à descarga motora correspondente à vivência de dor (chorar,
gritar, etcetera) que precede à experiência de satisfação no recém-nascido.
Como esses estímulos são intrinsecamente endógenos, isto é: emergem a partir de marcas de
memória e independem das quantidades entrantes pelas avenidas sensoriais do sistema ϕ (ambiente),
Freud admite que na reprodução do afeto “a única quantidade (Qη) que se agrega é a quantidade (Q)
que catexiza a recordação, sendo evidente que esta é da mesma índole que qualquer outra percepção
e não pode, portanto, resultar em um aumento geral de quantidade (Qη).”126 (Freud. 1895, P. 231).
Nesse caso, ocorreria então uma mera modificação qualitativa já que não se observa
incremento da Qη; Freud se vê, portanto, obrigado a reconhecer que “a catexização das recordações
desencadeia desprazer no interior do corpo, ou seja, que faz surgir novas quantidades de desprazer.”127
(Idem)
Para dar conta desta dificuldade, Freud postula a existência de neurônios secretores
(neurônios-chave) que, uma vez excitados pela incidência afetiva das recordações
“...causam no interior do corpo a geração de algo que atua como estímulo
sobre as vias endógenas de condução rumo a Ψ, ou seja, que influem sobre a
produção de quantidades endógenas (Qη) e, em conseqüência, não descarrega
quantidade (Qη), senão que a aporta por vias indiretas.”128 (Ibid.)

Como se vê, Freud é obrigado a recorrer ao corpo para justificar um montante de tensão no
interior da rede Ψ; o que se pode facilmente reconhecer na dinâmica entre os conteúdos da
psiconeurose e a fonte somática dos estados neuróticos descrita por Reich (representada na Figura
3.1, à f. 84). Aqui, a diferença essencial é que o modelo de Freud supõe uma autonomia inicial do

No original: “...la única cantidad (Qη) que se le agrega es la cantidad (Q) que catectiza el recuerdo, siendo evidente que ésta es de la
misma índole que cualquier otra percepción y que no puede resultar, pues, en un aumento general de cantidad (Qη).” Tradução do autor.
127 No original: “...la catectización de los recuerdos desencadena displacer en el interior del cuerpo, o sea, que hace surgir nuevas
cantidades de displacer.” Tradução do autor.
128 No original: “...causan en el interior del cuerpo la generación de algo que actúa como estímulo sobre las vías endógenas de conducción hacia
Ψ, o sea, que influyen sobre la producción de cantidades endógenas (Qη) y, en consecuencia, no descargan cantidad sino que la aportan
por vías indirectas.” Tradução do autor.
126
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sistema Ψ em relação à physis quanto ao incremento da quantidade produzida pelas recordações que
leva os neurônios-chave a disparar; entretanto, é o recrutamento dos estados do corpo que contribui
para o incremento da quantidade de tensão no aparelho psíquico.
Assim, o aparelho psíquico guarda falsa autonomia em relação ao corpo, pois sem ele não
haveria como explicar o incremento tensional. Em Reich, ao contrário, o aparelho psíquico constitui
uma propriedade emergente do organismo vivo e isto o levará a privilegiar a reabertura dos pólos
motor e sensitivo, no interesse da integridade funcional do aparelho psíquico.
Mas além dos neurônios-chave, Freud tem que postular também a participação de novas
percepções aportadas pelo sistema W (isto é, da experiência atual) para que ocorra o reinvestimento
energético (recatexização) da imagem mnêmica do objeto (hostil). E, como ele considera que em
ambas as condições - satisfação e dor - encontra-se implicada uma sensação de desprazer em face do
incremento tensional, Freud se vê diante da necessidade de estipular uma organização interna que
seja capaz de fazer frente ao desprazer através de atos de inibição.129
É o que o levará a postular a existência de um Eu de índole essencialmente inibitória e
defensiva; o que se observa quando da introdução da noção de ego ou Eu pela primeira vez em sua
obra:
“Com nossa hipótese da atração de desejo e da tendência ao recalcamento [...]
estes dois processos indicam que em Ψ se tenha estabelecido uma organização cuja
presença dificulta passagens [de quantidade] que, ao ocorrer pela primeira vez se
realizaram de uma maneira determinada [quer dizer, que foram acompanhados por
satisfação ou por dor. I]. Esta organização se denomina o eu.”130 (FREUD. 1895, p.
233)

Observe aqui diferença de concepção entre a dinâmica tensional em termos biofísicos levada por Reich (examinada
em 3.1.1) e a solução proposta por Freud. Embora o argumento de Reich só apareça na década de 30, cabe lembrar que
ele se baseava na primeira teoria libidinal de Freud, que remonta à época do Projeto. Resta saber se o fenômeno da
tensão superficial já havia sido descrito em 1895.
130 No original: “Con nuestra hipótesis de la atracción desiderativa y de la tendencia a la represión [...] estos dos procesos indicam que
en Ψ se ha establecido una organización cuya presencia dificulta pasajes [de cantidad] que al ocurrir por primera vez se realizaron de una
manera determinada [es decir, que fueron acompañados por satisfacción o por dolor.I]. Esta organización se denomina el yo.” Tradução do
autor.
129
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O funcionamento do Eu é então definido por Freud como uma organização que, ainda que
tendendo forçosamente a livrar-se das intensidades através da satisfação, não pode fazê-lo se não
através da repetição de vivências de dor e de vivências de afetos (isto é, liberação súbita das
quantidades endógenas - Qη) por uma via inibitória, dependente de uma catexia colateral, que atuaria
inibindo a passagem da quantidade endógena (Qη) disparada por uma memória rumo ao neurôniochave (de secreção interna e que incrementa a Qη no sistema Ψ), mantendo-se assim o desprazer no
nível mais baixo possível.
Assim, “quando existe um eu, por força deve inibir os processos psíquicos primários.”131
(FREUD. 1895, p. 234). Aqui Freud enuncia, portanto, o fundamento dos processos primário (nãoinibido) e secundário (inibido).132
Tal inibição seria supostamente benéfica, pois, evitando-se a descarga dos neurônios-chave
localizados no interior do corpo, o impacto do desprazer ficaria reduzido e a sua experiência
confinada ao sistema Ψ sem que houvesse incremento da quantidade de tensão no sistema. Desta
forma, diz Freud,
“o eu, com um mecanismo que chama a sua atenção sobre a iminente recatexização
da imagem mnêmica hostil, seja capaz de chegar a inibir a passagem [de quantidade]
desde a imagem mnêmica ao desencadeamento do desprazer, por meio de uma
copiosa catexia colateral que possa ser reforçada de acordo com as necessidades.
Mais ainda: se admitimos que o desencadeamento desprazeroso inicial [de
quantidade Qη] seja recebido pelo próprio eu, teremos neste mesmo
[desencadeamento] a fonte da quantidade que a catexia colateral inibitória exige do
eu. A defesa [rechaço] primária será então tanto mais poderosa quanto mais intenso
seja o desprazer.”133 (FREUD. 1895, p. 234)

No original: “...cuando existe um yo, por fuerza debe inhibir los procesos psíquicos primarios.” Tradução do autor.
In, FREUD. 1895 Apêndice C da versão eletrônica das Obras Completas (Imago Editora).
133 No original: “...el yo, com la ayuda de un mecanismo que llama su atención sobre la iminente recatectización de la imagen mnemónica
hostil, sea capaz de llegar a inhibir el pasaje [de cantidad] desde la imagen mnemónica hacia el desencadenamiento del displacer, por medio de
una copiosa catexia colateral que pueda ser reforzada de acuerdo con las necesidades. Más aún: si admitimos que el desencadenamiento
displacentero inicial [de cantidad Qη] sea recibido por el propio yo, tendremos en este mismo [desencadenamiento] la fuente de la cantidad que
la catexia colateral inhibidora exige del yo. La defensa [rechazo] primaria será entonces tanto más poderosa cuanto más intenso sea el
displacer.” Tradução do autor.
131
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Freud lança mão, neste argumento, da função da atenção ligada ao eu ou a serviço dele, o que
remete diretamente ao coração desta tese, nos seguintes termos:
“Se por um lado temos o eu e por outro W (percepções) – quer dizer, catexias em
Ψ oriundas de ϕ (do mundo exterior) – então teremos que encontrar um
mecanismo que induza o eu a seguir as percepções e a influir sobre elas. Este
mecanismo radica, segundo creio, no fato de que, de acordo com minhas hipóteses,
toda percepção excita ω [o sistema W], quer dizer: emite um signo de qualidade.
Dito mais corretamente, excita a consciência (consciência de uma qualidade) em W,
e a descarga da excitação perceptiva provê a Ψ com uma notícia que constitui,
precisamente, tal signo de qualidade. Por conseguinte, proponho a sugestão de que
seriam estes signos de qualidade que interessam a Ψ na percepção.”134 (FREUD
1895. p, 256)

Mas, observa ele:
“...resulta difícil dar uma explicação mecânica (automática) de sua origem. Creio,
portanto, que está biologicamente determinada, quer dizer, que se conservou no curso
da evolução psíquica, devido a que toda outra conduta por parte de Ψ tenha ficado
excluída em virtude de ser geradora de desprazer.”135 (FREUD. 1895, p. 257)

Assim,
“O efeito da atenção psíquica é o de catexizar os próprios neurônios que são
portadores da catexia perceptiva. Este estado de atenção tem um protótipo na
vivência de satisfação [...] que é tão importante para todo o curso do desenvolvimento,
e nas repetições de tal experiência: os estados de anseio desenvolvidos até a sua
conversão em estados de desejo e estado de expectativa.”136 (FREUD. 1895, p. 257)

Além da mencionada defesa primária contra o desprazer, a atenção psíquica obedeceria ainda
a uma segunda regra biológica da atenção, que deriva dos processos de expectativa. De acordo com
Freud, como toda a parte cortical do sistema Ψ acha-se conectada aos órgãos sensoriais,
134 No original: “Si por um lado tenemos el yo y por el otro W (percepciones) – es decir, catexias en Ψ venidas de ϕ (del mundo exterior) –
entonces tendremos que encontrar un mecanismo que induzca al yo a seguir las percepciones y a influir sobre ellas. Ese mecanismo radica, según
creo, en el hecho de que, de acuerdo con mis hipótesis, toda percepción excita ω; es decir, emite un signo de cualidad. Dicho más correctamente,
excita consciencia (consciencia de una cualidad) en W, y la descarga de la excitación perceptiva provee a Ψ una noticia que constituye,
precisamente, dicho signo de cualidad. Por consiguiente, propongo la sugerencia de que serían estos signos de cualidad los que interesan a Ψ la
percepción.” Tradução do autor.
135 No original: “...resulta difícil dar uma explicación mecánica (automática) de su origen. Creo, por tanto, que está biologicamente
determinada, es decir, que se ha conservado en el curso de la evolución psíquica, debido a que toda otra conducta por parte de Ψ ha quedado
excluida en virtud de ser generadora de displacer.” Tradução do autor.
136 No original: “El efecto de la atención psíquica es el de catectizar las mismas neuronas que son portadoras de la catexia perceptiva.
Este estado de atención tiene un prototipo en la vivencia de satisfacción [...], que es tan importante para todo el curso del desarrollo, y
en las repeticiones de dicha experiencia: los estados de anhelo desrrollados hasta convertirse en estados de deseo y estado de
expectación.” Tradução do autor.
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“...o eu poupa um extraordinário gasto [de energia] se mantiver catexizada a
descarga ao invés da percepção [...] os signos de descarga ou os signos de qualidade
também são originariamente signos de realidade, destinados a servir precisamente à
distinção entre as catexias de percepções reais e as catexias de desejos.”137
(FREUD. 1895, p. 265; colchete acrescido.)

Não é possível, portanto, prescindir do concurso da atenção e esta, segundo Freud, sempre
consiste no fato de que “catexiza aqueles neurônios nos quais já tenha aparecido uma catexia.”138
(Idem). Assim, a segunda regra biológica da atenção no que concerne ao Eu é a seguinte: “quando
apareça um signo de realidade, a catexia perceptiva que exista simultaneamente deverá ser
hipercatexizada.”139 (FREUD. 1895, p. 265; grifo no original.)
À parte a sofisticada argumentação de Freud em termos dos três sistemas neuronais e suas
barreiras de contato, especialmente no que toca ao sistema implicado com o ambiente (o sistema ϕ),
destaca-se o fato dele colocar o foco atencional em íntima conexão com o Eu e com a descarga
motora.
Essa articulação será desenvolvida por Reich na medida em que a barreira de contato
psíquico (ou barreira atencional) se edifica como um artefato de proteção ao Eu frente aos perigos
que decorrem do ambiente, no primeiro momento, e da estase libidinal subseqüente à automatização
da operação defensiva. Assim, o constrangimento da função atencional constitui o efeito por
excelência, no plano psíquico, da estrutura caracterológica.
Tem-se então que a estereotipia atencional, juntamente com a inibição motora, constituem o
pano de fundo para o surgimento de toda a psicopatologia subseqüente. A inibição motora, por sua
vez, dá origem à fenomenologia somática dos traços de caráter: inibições posturais, tensões crônicas,
hipotonos localizados. Quando referida à musculatura lisa e à atividade glandular a inibição é
No original: “...el yo se ahorra um extraordinario gasto si mantiene catectizada la descarga en lugar de la percepción. [...] Los signos de
descarga o los signos de cualidad también son originariamente signos de realidad, destinados a servir precisamente a la distinción entre las
catexias de percepciones reales y las catexias de deseos.” Tradução do autor.
138 No original: “...siempre consiste en que el yo catectiza aquellas neuronas en las que ya ha aparecido una catexia.” Tradução do autor.
139 No original: “...cuando aparezca um signo de realidad, la catexia perceptiva que exista simultaneamente
deberá ser hipercatectizada.” Tradução do autor.
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instanciada ao nível do eixo hipotálamo-hipofisário e se expressará em termos de disfunções
autonômicas e doenças de adaptação (úlcera, diabetes, etcetera).
Assim, encontramos em Reich as evidências clínicas da limitação ao livre exercício dos
impulsos eróticos (desligamento do ato motor frente aos acontecimentos psíquicos e/ou ambientais)
e da estereotipia da função atencional como fenômenos decorrentes desta fuga do corpo, o que dá
origem e sustentação aos conteúdos históricos da psiconeurose no plano inconsciente.
Como o ato motor está barrado e o eixo hipotálamo-hipofisário disparando fora dos
parâmetros hígidos, a catexia libidinal excedente se acopla às memórias e mantém ativa tanto a
psiconeurose (o elemento histórico ou cognitivo) como a neurose atual (a estase libidinal ou
elemento autonômico), conforme o esquema da figura 3.1 (f. 84).
Já nos seus primórdios, entretanto, o ímpeto freudiano visava a formulação de um
mecanismo interno ao sistema Ψ visando a evitação do desprazer montante; este aspecto dará
origem à noção de recalque e também à sua formulação posterior da angústia como sinal de alarme e
não mais como produto da estase libidinal (em Inibição, sintoma e angústia, 1926).
Desta forma configura-se, desde o texto do Projeto, os indicativos de uma posição dualista e
conservadora, alinhada ao status quo, e que não fará maiores referências ao estado atual do corpo e
das injunções do ambiente na produção e na perpetuação do mal estar na civilização.
A sexualidade humana não será, em Freud, a expressão da deriva somática do corpo culturalizado
do qual emerge o aparelho psíquico, e sim um produto da deriva produzida por uma operação de
recalcamento original na base da constituição humana.
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3.3.2 Repressão e Recalque. Princípio do prazer e princípio da realidade
Coutinho Jorge menciona carta a Fliess, em fins de 1897, na qual Freud “expressa, pela
primeira vez, a idéia de que ‘algo orgânico140 desempenha um papel no recalque.’ ” (FREUD. 1897
apud COUTINHO JORGE. 2000, p. 36. Nota acrescida) Descreve o autor que as observações de
Freud sugeriam que “é precisamente graças à sexualidade recalcada nos processos de recalque
normal que surge ‘uma multiplicidade de processos intelectuais do desenvolvimento – tais como a
moral, a vergonha e coisas similares.’” (FREUD. 1897 apud COUTINHO JORGE. 2000, p. 36)
Ao abandonar gradualmente a etiologia sexual das neuroses, Freud isenta a constituição da
subjetividade de injunções sócio-históricas. É necessário, nessa linha de raciocínio, que a sexualidade
original seja recalcada para que o advento civilizatório tenha lugar; assim, as influências acidentais isto é, ambientais, como a sedução infantil traumática e a educação pela pancada - cede lugar a
fatores constitucionais.
Com esta guinada rumo ao organicismo, Freud exime a psicanálise da responsabilidade social
frente aos abusos cometidos contra as crianças pela educação violenta e autoritária e frente às
injunções econômicas que permeiam os valores educativos. Descreve ele a mudança de seu ponto de
vista acerca da etiologia das psiconeuroses nos seguintes termos: “Em troca, as influências acidentais
foram substituídas por fatores constitucionais141, e a ‘defesa’, puramente psicológica, pelo ‘recalque
sexual’ orgânico.”142 (FREUD. 1906, p. 1242. Nota acrescida) Assim, prossegue Freud:

Segundo o dicionário médico de Fortes e Pacheco (p. 813), o termo orgânico é um adjetivo “relativo a organismo; que
tem estrutura orgânica; derivado do organismo.”
141 Segundo o dicionário médico de Fortes e Pacheco (p. 274), o termo constitucional refere àquilo que é “relativo à
constituição ou tipo biológico do indivíduo; próprio ao temperamento do indivíduo.”
142 No original: “Em cambio, las influencias accidentales han sido sustituídas por factores constitucionales, y la ‘defensa’, puramente
psicológica, por la ‘represión sexual’ orgánica.” Tradução do autor.
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“Com a renúncia a esta influencia acidental da sexualidade, recobravam a
supremacia os fatores constitucionais e hereditários; porém, ao contrário da opinião
então dominante, a ‘constituição sexual’ era substituída, para mim, por uma
disposição neuropática geral.”143 (FREUD. 1906, p. 1241)

Coutinho Jorge (2000, p. 22, destaques no original) sublinha então a diferença entre o
mecanismo do recalque e a repressão observando que
“o recalque ocorre entre diferentes sistemas psíquicos, produzindo a mudança de
algum elemento de um sistema para outro. O recalque independe de uma ação
externa coercitiva, pela qual se caracteriza a repressão: ele é um mecanismo estrutural,
independente da ação externa, e, além disso, estruturante.”

A guinada teórica de Freud é conservadora e retira do escopo da psicanálise o
concernimento com a dimensão social da produção da doença mental ou mesmo da produção das
singularidades. A renúncia à importância dos fatores acidentais e a substituição destes por uma
disposição neuropática geral só não é um ponto de vista abertamente fascista porque engloba a
todos nós e não apenas alguns grupos humanos específicos; mas Freud, evidentemente, recorre a um
argumento-coringa de tipo fatalista, pois, como confirma Coutinho Jorge o recalque independe do
ambiente, é um mecanismo estrutural e estruturante. A conseqüência inescapável desta visada é que
não nos resta outra possibilidade a não ser conviver com o mal-estar, com a destrutividade, com a
discriminação social e racial e – certamente o pior - com a violência contra as crianças como o preço
a pagar pela nossa condição civilizada.
Coutinho Jorge, entretanto, sem que se encontre em sua bibliografia qualquer indício de
leitura direta ou indireta da obra de Reich, vai mais além e polariza a discussão em relação às teses
reichianas, afirmando que:

No original: “Com la renuncia a esta influencia accidental de la sexualidad recobraban la supremacia los factores constitucionales y
hereditários; pero, a diferencia de la opinion por entonces dominante, la ‘constitución sexual’ se sustituía, para mi, a la disposición neuropatica
general.” Tradução do autor.
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“A crítica que deve ser feita às concepções reichianas dizem respeito
precisamente a essa confusão, pois, para Wilhelm Reich, tratava-se de conseguir
desreprimir ao máximo a sexualidade do sujeito para liberar as vias do gozo e da
satisfação sexual. Isto significa que, para Reich, se há recalque, é porque há
repressão e a tarefa terapêutica consistiria na desrepressão, para que não houvesse
mais recalque. Lacan veio a precisar tal distinção, mostrando o engodo inerente à
concepção reichiana e pontuando não só que o recalque não provém da repressão,
como também que a repressão é, ela mesma, um efeito de haver recalque. Decorre
precisamente daí o fato de Freud ter sido levado a formular a noção de recalque
originário, isto é, de um recalque que antecede tudo e está na origem mesma da
constituição da estrutura do sujeito.” (COUTINHO JORGE. 2000, p. 22)

É interessante notar que o texto de Coutinho Jorge é um dos poucos onde se pode observar
uma referência direta aos esforços de Freud em contraposição aos argumentos de Reich. Como
veremos em breve, Reich não desconsidera os processos de recalcamento, mas colocará uma
diferença significativa quanto à dinâmica implicada na duplicidade dos sistemas psíquicos
(inconsciente e pré-consciente/consciente) e também no tocante à suposta disposição neuropática
geral estipulada pelo recalque originário: ambos revelar-se-ão um produto do encouraçamento
caracterológico que deriva de uma certa repressão social original; esta sim, a fonte daquele ‘algo
orgânico que desempenha um papel no recalque’, conforme as próprias palavras de Freud a Fliess.
O recalque é estrutural na medida em que emerge da formação dos traços caracterológicos e
afeta as funções motora, autonômica e cognitiva - em particular a atencional - e o engano de Freud
possivelmente deveu-se à sua concepção solipsista do aparelho psíquico; assim, jamais poderia ele
imaginar que o organismo fosse capaz de assimilar ‘organicamente’, isto é, em termos de memórias
de procedimento de tipo inconsciente, as incidências modeladoras exercidas pelo ambiente no
interesse da cultura em vigor.
Encontra-se em Reich que o recalcamento “é um processo que se desenrola entre o eu e as
aspirações do infra-eu.” (REICH. 1929/1977, p. 53), e o seu motor
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“...é a pulsão de autoconservação [IAc]. Esta domina a pulsão sexual [ISex];
do conflito entre elas resulta o desenvolvimento psíquico. Abstraindo do seu
mecanismo e dos seus efeitos, o recalcamento é um problema social, porque os
seus conteúdos e as suas formas dependem da existência social do indivíduo. Esta é
ideologicamente concentrada numa série de fórmulas, de prescrições e de
interdições no super-eu. Grande parte delas são entretanto inconscientes.”
(REICH. 1929/1977, pp. 55/56. Colchetes acrescidos)

Assim, o aspecto mais importante da divergência entre Reich e Freud talvez esteja na ênfase
ao caráter aberto do aparelho das pulsões, uma espécie de acoplamento estrutural no sentido de
Maturana e Varela antecipado por Reich em termos psicanalíticos e com décadas de antecedência:
“A diferença nas disposições biológicas não devia com certeza ser nem muito grande, nem
determinante. Mas, a partir do nascimento, o meio social começa a modelar o conteúdo do princípio
do prazer.” (REICH. 1929/1977, p. 49).
No entender de Reich, a psicanálise não pode conceber a criança sem a sociedade; a criança
só existe por si como ser socializado. A teoria da libido pressupõe, com outras palavras e dentro do
atual contexto histórico, um organismo em deriva natural, em acoplamento estrutural com o meio,
afetando-o e sendo por ele afetado; especialmente no tocante à pulsão sexual, dada a sua maior
plasticidade:
“A sociedade exerce sobre as pulsões primitivas uma ação contínua: limitadora,
modificadora, aceleradora. As duas pulsões fundamentais comportam-se,
entretanto, de forma diferente: a fome é mais rígida, mais implacável, exige uma
satisfação imediata de forma mais imperiosa do que a pulsão sexual; nunca pode ser
recalcada como esta última. A pulsão sexual é modificável, plástica, sublimável; as
suas tendências parciais são transformáveis nos seus contrários, mas não podem, no
entanto renunciar a toda a satisfação. A energia associada às atividades sociais,
incluindo as que satisfazem a pulsão de nutrição, provém da libido. A partir do
momento em que cai sob a influência da sociedade, ela torna-se o motor do
desenvolvimento psíquico.” (Op. cit.; pp. 54-55)

Freud, como vimos, já postulava desde o Projeto a diferença entre um processo psíquico
primário (ou não-inibido) regulado pelo princípio do prazer-desprazer, e um processo psíquico
secundário (ou inibido), produzido pela ação crítica do Eu e orientado pelo princípio de realidade.
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Entretanto, observa Reich, o princípio de realidade é também atravessado pelas incidências
ambientais:
“Ao enunciar o ‘princípio de realidade’, Freud reuniu nele todas as limitações e
todas as pressões sociais que tendem a menosprezar as necessidades ou a retardarlhes a satisfação. Este ‘princípio de realidade’ opõe-se, pois em parte ao princípio
do prazer, na medida em que impede completamente determinadas satisfações; mas
também o modifica na medida em que obriga o indivíduo a procurar satisfações de
substituição ou a retardar uma determinada satisfação.” (REICH. 1929/1977, p. 46)

A crítica de Reich a Freud reside, a esta altura, no fato de tal princípio ser apresentado como
um dado absoluto, o que Reich considera um desvio idealista da psicanálise.
“...a definição do princípio de realidade como exigência da sociedade permanece
formal se não se acrescenta concretamente que o princípio de realidade, sob a
forma que se reveste para nós atualmente, é o princípio da sociedade capitalista,
baseada na economia privada. São numerosos os desvios idealistas em psicanálise
quanto à maneira de conceber o princípio de realidade. Assim, ele é muitas vezes
apresentado como um dado absoluto.” (1929/1977 p. 47)

Reich abre, portanto, o princípio de realidade à influência do mundo, da mesma forma como
antes o haviam feito Hegel e Marx: o primeiro abrindo o sujeito ao contexto histórico e o segundo
abrindo-o às condições econômicas que o forjam. Desta perspectiva, Reich identifica o que seria o
‘recuo’ da psicanálise, cedendo à superestrutura de poder social: “Por adaptação à realidade, entendese simplesmente a adaptação à sociedade, o que na pedagogia como na terapêutica das nevroses
constitui inegavelmente uma formulação conservadora.” (REICH. 1929/1977, p. 47).
A título de curiosidade, observa-se na nota introdutória à edição alemã do Projeto que “Uma
quarta parte, que deveria referir-se à psicologia do recalque, considerada por Freud como ‘a chave de
todo o enigma’ não foi, até onde se sabe, concluída jamais.”144 (In Nota introdutória à edição alemã,
p. 209 da edição consultada do Projeto). Segue-se então uma especulação acerca de tais motivos:

No original: “Uma cuarta parte, que debía referirse a la psicologia de la represión, considerada por Freud como ‘la clave de todo el
enigma’ no fue, a todas luces, concluída nunca.” Tradução do autor.
144
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“Mais de um ano depois de haver escrito o Projeto, sua concepção evoluíra a
tal ponto que pode esboçar um modelo do aparelho psíquico mais ou menos no
mesmo sentido em que se acha descrito no capítulo VII de A Interpretação dos sonhos
[...] A partir desta data, extinguiu-se seu interesse pela tentativa de representar o
aparelho psíquico em termos neurofisiológicos” 145( In Nota introdutória à edição
alemã, p. 209).

Segundo o autor da referida nota, Freud teria feito alusão à desistência do intento nas
seguintes palavras:
“A investigação científica tem demonstrado irrefutavelmente que a
atividade psíquica está vinculada à função do cérebro mais do que a qualquer outro
órgão. A comprovação da importância diferenciada que tem as distintas partes do
cérebro e de suas relações particulares com determinadas partes do corpo e com
determinadas atividades psíquicas nos leva um passo adiante, ainda que não se
possa dizer se este passo é grande. Porém, todos os intentos realizados de tentar
deduzir de tais fatos uma localização dos processos psíquicos, isto é, todas as
tentativas de conceber as idéias como armazenadas nas células nervosas e as
excitações como seguindo o curso das fibras nervosas fracassaram por completo.”
(Idem, pp. 209-210)

Freud abandona o modelo científico-natural em prol de uma posição transcendente e
alinhada com as forças sociais hegemônicas, pois o seu modelo calcado num Eu de índole defensiva
em luta contra um perigo tensional engendrado pelo recalque, que a tudo antecede e que é
estruturante da condição humana, cabia como uma luva para que nada se modificasse sobre a face da
terra. E lhe seria difícil encontrar um substrato neurobiológico para o recalque originário acima de
todas as coisas; para tanto, era preciso abandonar o cérebro e o corpo a fim de afastar a importância
dos fatores acidentais na gênese do conflito psíquico.
Assim Freud irá desenvolver a teoria do recalque em termos metapsicológicos em 1915,
supondo o recalcamento como “um processo que visa a manter no Inconsciente todas as idéias e
representações ligadas às pulsões e cuja realização, produtora de prazer, afetaria o equilíbrio do

145 No original: “Más de un año después de haber escrito el Proyecto, su concepción habia evolucionado a punto tal que pudo esbozar un
modelo del aparaato psíquico, más o menos en el mismo sentido en que se halla representado en el capítulo VII de La Interpretación de
los sueños [...]. Apartir de esta fecha se extinguió su interés por el intento de representar el aparato psíquico en términos neurofisiológicos.”
Tradução do autor.
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funcionamento
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indivíduo,

transformando-se
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fonte

de

desprazer.”

(ROUDINESCO e PLON. 1998, p. 647)
O próprio Freud admite a dificuldade teórica de uma premissa como o recalcamento, pois:
“Por que haveria de sucumbir a tal destino um impulso instintual? Para
isso, deveria ser uma condição indispensável que a conseqüência do fim do impulso
produzisse desprazer em lugar de prazer, algo difícil de imaginar, pois a satisfação
de um impulso sempre produz prazer. Haveremos, pois, de supor que existe certo
processo pelo qual o prazer, produto da satisfação, é transformado em desprazer.”
146(FREUD. 1915, p. 2053)

Valendo-se da experiência clínica, Freud avança o argumento:
“...a satisfação do impulso recalcado seria possível e prazerosa em si,
porém inconciliável em outros princípios e aspirações. Despertaria, pois, prazer em
um lugar e desprazer em outro. Portanto, será condição indispensável do recalque
que a força motivacional de desprazer adquira um poder superior ao do prazer
produzido pela satisfação.”147 (Idem, p. 2054)

Freud sustenta, portanto, a necessidade de que o prazer intrínseco ao impulso erótico seja
contrarrestado por uma força motivacional negativa a fim de que o recalcamento tenha lugar.
Evidentemente, a negativação de uma força impulsional intrinsecamente prazerosa depende da
resposta ambiental à incursão libidinal, mas ele desenvolverá a hipótese de uma gravitação atratora
dos conteúdos previamente recalcados, ao quais a pulsão permanece ligada; essa captura aumentaria a
pressão sobre o aparelho psíquico em face da fixação criada pela primeira ação de recalcamento.
Deste modo, a resposta ambiental à incursão libidinal fica isenta do processo.
Mas, para que Freud explique a constituição do inconsciente é necessário explicar a existência
de formações inconscientes prévias que não tenham sido atraídas por outras formações. É por isso
que Freud precisa lançar mão do conceito de um recalque orgânico originário. Entretanto,
146 No original: “Por qué ha de sucumbir a tal destino un impulso instintivo? Para ello habría de ser condición indispensable que tal
consecuencia del fin del instinto produjese displacer en lugar de placer, casi dificilmente imaginable, pues la satisfacción de un instinto produce
siempre placer. Habremos, pues, de suponer que existe cierto proceso por el cual el placer, producto de la satisfacción, queda transformado en
displacer.” Tradução do autor.
147 No original: “...la satisfación del instinto reprimido sería posible y plciente en sí, pero inconciliable en otros principios y aspiraciones.
Despertaría, pues, placer en un lugar y displacer en otro. Por tanto, será condición indispensable de la represión el que la fuerza motivacional
de displacer adquiera un poder superior a la del placer producido por la satisfación.” Tradução do autor.
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“se o recalcamento originário está na origem das primeiras formações
inconscientes, o seu mecanismo não pode explicar-se por um investimento por
parte do inconsciente; também não provém de um desinvestimento do sistema préconsciente-consciente mas unicamente de um contra-investimento.”
(LAPLANCHE e PONTALIS. 1975, p. 559)

Assim, fica claro que as operações de recalcamento necessitam reorientar uma parte do
impulso libidinal contra si mesmo, uma operação que já implica naquela atenção a serviço das
necessidades do Eu e requer um balizamento prévio sobre a natureza arbitrária da seleção dos
impulsos que deverão ou não sofrer o recalcamento; e aí encontramos a incidência dos valores
sociais no regramento do que pode e do que não pode aparecer sem censura.
Para Reich, entretanto, o recalque é conseqüência de uma repressão originária, e o desprazer
apontado por Freud já constitui uma conseqüência da internalização de certos parâmetros
ideologicamente comprometidos com a moralidade social e disfarçados à guisa de princípio de
realidade.
Veremos a seguir como Reich deriva do modelo da primeira tópica a concepção do
inconsciente como uma formação erigida a partir dos traços de caráter - que formam a ‘membrana
psíquica’ do reservatório de conteúdos inconscientes - e como o processo de recalcamento emerge
da dinâmica da estrutura caracterológica, engendrada a partir da dissociação do impulso unitário
original.

3.3.3 A primeira tópica, o pólo motor e o acesso à consciência.
Freud dá prosseguimento ao argumento em A Interpretação dos Sonhos (1900), cujo
capítulo VII é dedicado à formalização da primeira tópica; é onde ele formula a noção de dois
tipos de inconsciente que, embora idênticos no plano descritivo, mostram-se “muito diferentes
quanto à sua dinâmica e quanto ao futuro de seus conteúdos: os do inconsciente propriamente
dito nunca poderiam chegar à consciência, ao passo que os conteúdos do outro, [...] denominado
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pré-consciente, podiam atingi-la sob certas condições, em especial após o controle de uma
espécie de censura.” (ROUDINESCO e PLON. 1998, p. 376)
A tópica freudiana postula três instâncias topograficamente distintas: o consciente, o préconsciente, e o inconsciente propriamente dito. A teoria metapsicológica emerge das diferenças
observadas no curso dos processos cognitivos durante o estado de vigília e durante o estado de
sonho, e encontra o seu ponto de partida na distinção oferecida por Fechner, para quem “a cena na
qual os sonhos se desenvolvem é distinta daquela em que transcorre a vida de representação
desperta.”148 (FECHNER apud FREUD.1900, p. 672)
Considerando que a observação de Fechner sugere a idéia de uma “localização psíquica”
(FREUD.1900, p. 672), Freud abre mão das bases neuroanatômicas conhecidas do “aparelho
anímico” (Idem) e procura topografar as distintas cenas de Fechner149 limitando-se ao terreno
puramente psicológico. Neste sentido,
“representamos, pois, o aparelho anímico como um instrumento composto
a cujos elementos damos o nome de instâncias, ou, para maior plasticidade, de
sistemas [...] Em realidade não necessitamos estabelecer a hipótese de uma ordem
verdadeiramente especial dos sistemas psíquicos.”150 (FREUD.1900, p. 672)

A Freud basta que exista uma ordem fixa de sucessão estabelecida pela circunstância de
que, nos processos psíquicos, a excitação percorre os diferentes sistemas numa ordem temporal
definida. Preservando as linhas gerais esboçadas no Projeto, Freud agrupa os diferentes
componentes do aparelho anímico sob a rubrica geral de “sistema Ψ” (Idem).

148 No original: “...la escena en la que los sueños se desarrolan es distinta de aquella en que se desenvuelve la vida de representación
despierta.” Tradução do autor.
149 A saber: o estado de vigília; o período de sono de ondas lentas, onde ocorre desinibição da atividade motora em
ausência de atividade cognitiva superior e o período de sono REM,caracterizado por movimentos rápidos dos olhos e
intensa atividade cognitiva superior durante a abolição da vigília e onde 80% dos conteúdos oníricos ocorrem. (REITE,
NAGEL E RUDDY. 1990)
150 No original: “Nos representamos, pues, el aparato anímico como un instrumento compuesto a cuyos elementos damos el nombre de
instancias, o, para mayor plasticidad, de sistemas [...] En realidad no necesitamos establecer la hipótesis de un orden verdaderamente
especial de los sistemas psíquicos.” Tradução do autor.
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Segundo Freud, o aparelho composto pelo sistema Ψ possui também uma direção
espacial, de modo que,
“Toda a nossa atividade psíquica parte de estímulos (internos ou externos)
e termina em inervações. Deste modo atribuímos ao aparelho uma extremidade
sensível e uma extremidade motora. Na extremidade sensível se encontra um
sistema que recebe as percepções, e no extremo motor, outro [sistema] que abre as
eclusas da motilidade. O processo psíquico geralmente se desenvolve passando
desde o extremo da percepção ao extremo da motilidade.”151 (FREUD. 1900, p.
673)

P

M

fluxo temporal
Figura 3.2. Esquema geral do sistema Ψ. A extremidade sensível (P) recebe as impressões que transitam ao longo do
aparelho psíquico até seu pólo motor (M), que abre as comportas da motricidade. (FREUD. 1900, p. 673).

Freud propõe o preenchimento da futura caixa-preta behaviorista em termos
metapsicológicos, pois o ato psíquico configura-se como um trânsito da percepção à motricidade
atravessado pelas marcas de memória. Nesse sentido, Freud introduz uma primeira diferenciação no
extremo da sensibilidade:
“As percepções que nos chegam deixam em nosso aparelho psíquico uma
marca a que podemos denominar marca mnêmica (Erinnerungsspur), a cuja função
nos referimos como memória [...] a marca mnêmica não pode consistir senão em
modificações permanentes dos elementos do sistema”152 (FREUD. 1900, p. 673)

151 No original: “Toda nuestra actividad psíquica parte de estímulos (internos o externos) y termina en inervaciones. De este modo
adscribimos al aparato un extremo sensible y un extremo motor. En el extremo sensible se encuentra un sistema que recibe las percepciones, y
en el motor, otro que abre las eclusas de la motilidad. El proceso psíquico se desarrolla en general pasando desde el extremo de percepción hasta
el extremo de motilidad.” Tradução do autor.
152 No original: “Las percepciones que llegan hasta nosotros dejan en nuestro aparato psíquico una huella a la que podemos dar el nombre de
huella mnémica (Erinnersungsspur). La función que a esta huella mnémica se refiere es la que denominamos memoria.[...] la huella
mnémica no puede consistir sino en modificaciones permanentes de los elementos del sistema.” Tradução do autor.
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Freud procura manter-se fiel à concepção original do Projeto e observa que o aparelho
psíquico precisa apresentar duas propriedades simultâneas e aparentemente antagônicas: deve ser
capaz de reter modificações em seus elementos ao mesmo tempo em que preserva a capacidade de
acolher um afluxo constante de novos estímulos; estes, por sua vez, constituem motivos potenciais
para novas modificações nos elementos do sistema.
Para dar conta destas propriedades simultâneas e díspares, Freud as distribui em sistemas
distintos supondo que “os estímulos perceptivos são acolhidos por um sistema anterior do aparelho
que deles nada conserva; ou seja, que carece de toda memória, e por detrás deste sistema há um
outro que transforma a excitação momentânea do primeiro em marcas duradouras.”153 (Idem)
Sabedor de que os estímulos que incidem sobre o sistema P (percepção) duram mais tempo
que o seu conteúdo atual, Freud observa que as percepções também devem encontrar-se entrelaçadas
na memória, principalmente em face de sua primitiva coincidência temporal; o que se conhece em
psicologia por associação. Entretanto, diz Freud:
“o sistema P não pode conservar as marcas para a associação, pois carece
de memória. Cada um dos elementos P ficaria insuportavelmente obstruído em sua
função se um resto de uma associação anterior se opusesse a uma nova
percepção.”154 (FREUD. 1900, p. 673)

Essa linha de raciocínio o leva a supor que os sistemas mnêmicos constituem a base da
associação; por sua vez a associação, “seguindo a menor resistência, propagará a excitação
preferencialmente de um primeiro elemento Hm a um segundo elemento em vez de saltar rumo a um
terceiro.”155 (FREUD. 1900, p. 673)

153 No original: “...los estímulos de percepción son acogidos por un sistema anterior del aparato que no conserva nada de ellos; esto es, que
carece de toda memoria, y que detrás de este sistema hay otro que transforma la momentánea excitación del primero en huellas duraderas.”
Tradução do autor.
154 No original: “el sistema P no puede conservar las huellas para la asociación, puesto que carece de memoria. Cada uno de los elementos P
quedaría insoportablemente obstruido en su función si un resto de una asociación anterior se opusiera a una nueva percepción.” Tradução do
autor.
155 No original: “...siguiendo la menor resistencia, se propagará la excitación preferentemente de un primer elemento Hm a un segundo
elemento, en lugar de saltar a otro tercero.” Tradução do autor.
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Figura 3.3. Inserção do sistema de memória no aparelho psíquico, onde Hm (huellas mnémicas) constituem as marcas de
memória. O processo psíquico consiste na entrada de um estímulo e seu processamento é atravessado pelas marcas de
memória ao longo do sistema até a resposta motora. (FREUD. 1900, p. 673)

Embora o modelo ainda se caracterize pela linearidade, Freud antecipa o funcionamento em
rede do sistema nervoso ao postular a necessária existência de mais de um destes “sistemas Hm, em
cada um dos quais a excitação propagada pelos elementos P é objeto de uma fixação distinta.”156
(Idem, pp. 673/674). Assim, o primeiro dos sistemas de memória conteria,
“por todos os modos, a fixação da associação por simultaneidade, e nos
mais afastados o mesmo material de excitação se organizará segundo ordens
distintas de coincidência, de maneira que os sistemas posteriores representariam,
por exemplo, as relações de analogia, etc.”157 (FREUD. 1900, p. 674)

Como o sistema perceptivo é desmemoriado, o seu aporte é sempre atual e consiste em
abastecer o aparelho anímico com toda a gama das experiências sensíveis. Freud coloca o sistema
perceptivo e o campo da consciência em relação direta, um viés provavelmente de época, pois como
veremos no capítulo dedicado à neurociência, a percepção opera também em grande medida no
plano extra-consciente. Mas, ao operar a dissociação funcional entre a percepção e a memória Freud
considera, corretamente, que as nossas recordações são em si mesmas inconscientes, só aparecendo

156 No original: “Un detenido examen nos muestra, pues, la necesidad de aceptar la existencia de más de uno de estos sistemas Hm, en cada
uno de los cuales es objeto de una distinta fijación la excitación propagada por los elementos P.” Tradução do autor.
157 No original: “El primero de estos sistemas Hm contendrá de todos modos la fijación de la asociación por simultaneidad, y en los más
alejados quedará ordenado el mismo material de excitación según otros distintos órdenes de coincidencia, de manera que estos sistemas
posteriores representarían, por ejemplo, las relaciones de analogia, etc.” Tradução do autor
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de modo circunstanciado na consciência. Assim, “elas podem se tornar conscientes, mas não é
possível duvidar que exerçam todos os seus efeitos em estado inconsciente.”158 (FREUD. 1900, p.
674)
Freud faz então uma primeira referência à estrutura caracterológica:
“Aquilo que denominamos nosso caráter repousa sobre as marcas
mnêmicas de nossas impressões, e precisamente aquelas impressões que tenham
atuado mais intensamente sobre nós, ou seja: as de nossa primeira juventude,
aquelas que quase nunca se fazem conscientes.”159 (Idem.)

Preparado o terreno pela ponta da sensibilidade e das formações mnêmicas, Freud traz de
volta à cena a questão da territorialidade onírica lembrando a impossibilidade de explicar a formação
dos sonhos sem o recurso à existência de duas instâncias que pudessem dar conta da diversidade do
funcionamento cognitivo no sonho e na vigília. Com base nesta diferença operacional, Freud propõe
então que uma das instâncias “submete à crítica a atividade da outra; crítica que resulta na exclusão
desta última da consciência.”160 (FREUD. 1900, p. 674).
Aqui, finalmente, entramos no cerne da questão que interessa a esta tese: as relações entre os
atos motores, a atenção e a reentrada de memórias emocionais através da experiência corporal no
campo da consciência, pois Freud postula que:
“A instância crítica mantém com a consciência relações mais íntimas do
que a [instância] criticada, encontrando-se situada entre esta e a consciência como
uma tela. Encontramos, também, pontos de apoio para identificar a instância crítica
com aquilo que dirige a nossa vida desperta e decide sobre nossa atividade
voluntária e consciente. Se agora substituímos estas instâncias por sistemas, o
sistema crítico ficará situado no extremo motor do suposto aparelho psíquico.”161
(FREUD. 1900, p. 674)
158 No original: “Pueden devenir conscientes, pero no es posible dudar que despliegan todos sus efectos en estado inconsciente.” Tradução do
autor.
159 No original: “Aquello que denominamos nuestro carácter reposa sobre las huellas mnémicas des e, y precisamente aquellas impresiones
que han actuado más intensamente sobre nosotros, o sea las de nuestra primera juventud, son las que no se hacen conscientes casi nunca.”
Tradução do autor.
160 No original: “...a aceptar la existencia de dos instancias psíquicas, una de las cuales somete a una crítica la actividad de la otra; crítica de
la que resulta la exclusión de esta última de la conciencia.” Tradução do autor.
161 No original: “La instancia crítica mantiene con la conciencia relaciones más íntimas que la criticada, hallándose situada entre ésta y la
conciencia a manera de pantalla. Hemos encontrado, además, puntos de apoyo para identificar la instancia crítica con aquello que dirige
nuestra vida despierta y decide sobre nuestra actividad voluntaria y consciente. Si ahora sustituimos estas instancias por sistemas, quedará
situado el sistema crítico en el extremo motor des aparato psíquico supuesto.” Tradução do autor.
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O próximo passo consiste em localizar as instâncias de inconsciência entre as extremidades
sensitiva e motora do esquema, e Freud coloca o sistema crítico (como já o fizera quanto às relações
entre o Eu e a atenção no texto do Projeto) próximo ao pólo motor, alavancado pela função
atencional e pelo controle do acesso à mobilidade162 corporal:
“Ao último dos sistemas situados no extremo motor damos o nome de préconsciente para indicar que seus processos de excitação podem passar diretamente à
consciência, sempre que atendidas determinadas condições: por exemplo, a de certa
intensidade e certa distribuição daquela função a que denominamos atenção, etc.
Este sistema é também o que possui a chave de acesso à motilidade voluntária. Ao
sistema que se acha por trás dele damos o nome de inconsciente porque não se
comunica com a consciência senão através do pré-consciente, sistema que impõe ao
processo de excitação, à maneira de pedágio, determinadas transformações.”163
(FREUD. 1900, p 675; destaques no original.)
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Inconsciente Pré-consciente
Sistema
Motor

.............

fluxo temporal
Figura 3.4. A primeira tópica freudiana: O sistema PCs (pré-consciente) situa-se na saída motora e critica o sistema ICs
(inconsciente propriamente dito). A atenção e conseqüentemente o acesso à consciência, assim como os atos motores
voluntários, são regulados pela atividade censora do PCs. (FREUD. 1900, p. 674)

Freud encontra-se, agora, em condição de propor uma hipótese operacional para a atividade
psíquica ou cognitiva nas diferentes cenas pontuadas por Fechner: durante a atividade desperta os

162 Na citação a seguir, Freud comete um pequeno deslize terminológico, pois em neurologia o termo motilidade é
reservado aos atos motores involuntários (como a peristalse intestinal ou a motricidade reflexa do bebê, por exemplo)
enquanto os atos motores voluntários e automáticos são melhor descritos pelo termo mobilidade.
163 No original: “Al último de los sistemas situados en el extremo motor le damos el nombre de preconsciente para indicar que sus
procesos de excitación pueden pasar directamente a la conciencia siempre que aparezcan cumplidas determinadas condiciones; por ejemplo, la de
cierta intensidad y cierta distribución de aquella función a la que damos el nombre de atención, etc. Este sistema es también el que posee la llave
del acceso a la motilidad voluntaria. Al sistema que se halla detrás de él le damos el le damos el nombre de inconsciente porque no
comunica con la conciencia sino a través de lo preconsciente, sistema que impone al proceso de excitación, a manera de peaje,
determinadas transformaciones.” Tradução do autor.
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conteúdos inconscientes encontram-se barrados pela atividade crítica do sistema pré-consciente, pois
este sistema controla tanto a orientação da atenção como da atividade motora.
Ao adormecermos, a censura exercida pelo sistema pré-consciente se afrouxa, os conteúdos
inconscientes ganham acesso ao território pré-consciente e daí podem chegar à consciência, mas “a
excitação toma um caminho regressivo; em lugar de avançar rumo ao extremo motor do aparelho,
ela se propaga em direção ao extremo sensível e acaba por chegar ao sistema das percepções.”
(FREUD. 1900, p. 675) Dada a reversão no sentido da excitação, Freud atribui aos sonhos um
caráter regressivo em contraponto à característica progressiva dos processos psíquicos da vida
desperta; na vigília os estímulos partem do inconsciente, sofrem um processo de deslocamento por
parte da censura pré-consciente e aparecem de forma encoberta na consciência, na linguagem e no
comportamento.
Deste breve exame de alguns pontos do Projeto e de certos aspectos que dizem respeito ao
tema desta tese encontrados no capítulo VII d’A Interpretação dos Sonhos conclui-se que:
1. Freud propõe uma relação íntima e direta entre a atividade do Eu e o controle do foco da
atenção ‘segundo as suas necessidades’ (conforme a passagem do Projeto citada previamente);
2. n’A Interpretação dos Sonhos a atividade do Eu mostra-se em íntima conexão com as operações do
sistema pré-consciente, que exerce uma censura crítica sobre os conteúdos inconscientes
valendo-se da regulagem do foco atencional e da censura sobre o pólo motor;
3. os traços de caráter constituem as marcas mais antigas de memória, que raramente alcançam a
consciência.
Veremos agora em Reich como a atividade dos traços de caráter habilita o Eu a manter os
conteúdos afastados da consciência através da censura atencional e motora. Assim como se observa
uma atividade regressiva das operações psíquicas nos sonhos, a leitura reichiana parece indicar que
mesmo no estado de vigília a atividade progressiva não é completa, em face das inibições motoras
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que se encontram na origem das barreiras de contato atencional. A censura exercida pela atividade
pré-consciente parece depender da estrutura caracterológica, um evento “que se encontra na
fronteira entre a vida instintual biofisiológica e o mundo externo.”164 (REICH. 1933/1972, p. 156).
O encouraçamento se forma em torno do Eu, é alinhado a ele e opera no sentido de protegêlo dos perigos originalmente oriundos do ambiente e que, num segundo momento, se tornam
internalizados e engendram atitudes defensivas automatizadas e inconscientes.

3.4 A RESOLUÇÃO DO CONFLITO INFANTIL. CARÁTER E ATENÇÃO
De acordo com Fenichel (1981, p. 431) “o caráter é socialmente determinado”, o que torna
compreensível as diferentes apresentações de superfície que o mal-estar subjetivo toma ao longo das
épocas. Quando abordado pela via da estrutura caracterológica, o aparelho psíquico de Freud revelase aberto e sujeito às incidências sócio-históricas, o que remete a novas técnicas de intervenção
clínica.
Em Fenichel encontra-se que
“O meio impõe frustrações específicas, bloqueia certas modalidades de
reação às mesmas, facilita outras; sugere certos modos de enfrentar os conflitos
entre exigências instintivas e temores de frustrações futuras; cria até desejos pelo
estabelecimento e pela formação de ideais específicos.” (FENICHEL. 1981, p. 431)

Segundo o modelo do aparelho psíquico poroso ao ambiente, a singularidade individual é
entendida como o produto do interjogo entre as dotações genéticas, as exigências impulsionais
inconscientes e as influências ambientais e, de acordo com Fenichel, também o Eu e seus padrões
comportamentais expressam este interjogo de impulsos e forças sociais regulatórias. Assim, “o
conceito de caráter indubitavelmente tem um alcance mais amplo do que as modalidades de defesa
fixadas na personalidade.”(FENICHEL. 1981, p. 433). Observa ainda o autor que “há muitas
No original: “It is around the ego that this armoring is formed, around precisely that part of the personality which lies at the boundary
between biophysiological instinctive life and the outer world.” Tradução do autor.
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atitudes caracterológicas que não podem ser chamadas de defesas; mas nenhuma existe que seja
independente de conflitos instintivos.”(FENICHEL. 1981, p. 433).
Descritivamente, os traços de caráter distinguem-se das formações sintomáticas por sua
relativa integração no Eu não sendo, portanto, percebidos como entraves ao bem estar subjetivo. Os
sintomas, ao contrário, são percebidos como uma espécie de corpo estranho à subjetividade do Eu e
a eles costumamos atribuir, explicitamente, a causa de nosso desconforto e mal-estar.
Resumidamente pode-se dizer que a estrutura de caráter é algo que se porta enquanto que o sintoma
é algo que se sofre, como na angústia, ou algo que se exibe, como na histeria.
Segundo Freud, os traços de caráter constituem o produto das pulsões parciais e podem ser
explicados historicamente “como transmutações permanentes de impulsos instintuais primitivos em
virtude de influências ambientais.”165 (FREUD apud REICH. 1933/1972, p. 154) e, por ocasião da
constituição da estrutura, estes traços ou marcas de memória apresentam-se como “continuações
invariadas dos impulsos primitivos, sublimações dos mesmos ou reações contra eles.”

166

(FREUD.

1908, p. 1357)
A caracterologia psicanalítica constitui uma tentativa de compreender como as influências
ambientais transformam exigências impulsionais em atitudes do Eu. Laplanche e Pontalis salientam
que a tendência contemporânea da psicanálise é referir-se à dimensão caracterológica com o conceito
de estrutura, o que supera “a oposição entre neurose com ou sem sintomas, acentuando, em vez de
expressões manifestas do conflito (sintomas, traços de caráter), o modo de organização do desejo e
da defesa.” (LAPLANCHE e PONTALIS. 1975, p. 388)

165 No original: “He demonstrated that certain character traits be explained historically as the permanent transmutations of primitive
instinctual impulses by environmental influences.” Tradução do autor.
166 No original: “...los rasgos permanentes del carácter son continuaciones invariadas de los instintos primitivos, sublimaciones de los mismos
o reacciones contra ellos.” Tradução do autor.
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Conforme visto anteriormente, Reich desloca o eixo da clínica para a questão das resistências
oferecidas pela estrutura de caráter a partir do caso inaugural de 1925, e de acordo com a sua
perspectiva “...o caráter do paciente, em seu modo típico de reagir, se torna a resistência contra o
desvelamento do inconsciente (resistência do caráter), podendo ser provado que, durante o tratamento,
esta função do caráter espelha as suas origens.”167 (REICH. 1933/1972, p. 154)
Assim, observa ele, as causas das reações individuais características no curso da vida
cotidiana se apresentam igualmente no desenrolar do processo psicoterápico, e
“são as mesmas que não só determinaram a formação do caráter em
primeiro lugar, como consolidaram e preservaram o modo de reação uma vez que
este tenha se estabelecido e configurado como um mecanismo automático
independente da vontade consciente.”168 (REICH. 1933/1972, p. 154)

A observação cuidadosa desta afirmativa deixa entrever, de acordo com o modelo da
primeira tópica, a inscrição dos traços estruturais no âmbito das operações pré-conscientes: elas
constituem marcas mnêmicas engendradas a partir de acoplamentos com o ambiente.
Enquanto instâncias de operação automática e inconsciente, estas marcas afetam o nosso
desempenho a partir dos circuitos de memórias inconscientes, pois operam alinhadas à instância
crítica do Eu que, comprometido com a evitação de desprazer (i. é, da sanção social); o Eu, por sua
vez regula o pólo motor e a flutuação do foco atencional através das operações de recalcamento
automatizadas.
Como as marcas mnêmicas dos traços estruturais são operacionais, elas não se apresentam
como conteúdos de memória, exercendo antes um efeito-moldura sobre o campo da subjetividade.
Assim, avançando a questão a partir das premissas de Reich, elas constituem as paredes do
reservatório de conteúdos inconscientes, uma espécie de membrana psíquica, e podem ser
167 No original: “...the patient´s character, in its typical mode of reaction, becomes the resistance against the uncovering of the unconscious
(character resistance), it can be proven that during the treatment this function of the character mirrors its origin.” Tradução do autor.
168 No original: “The causes of a person´s typical reactions in everyday life and in the treatment are the same as those which not only
determined the formation of the character in the first place but consolidated and preserved the mode of reaction once it had been established and
shaped into an automatic mechanism independent of the conscious will.” Tradução do autor.
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reconhecidas nas atitudes comportamentais, no modo de operação prevalente da nossa atenção e no
nosso próprio ‘estilo cognitivo’ de ser.
Uma diferença importante vale ser relembrada aqui: em conseqüência das restrições impostas
aos fluxos libidinais, o Eu não opera mais de acordo com o princípio do prazer-desprazer e o
princípio de realidade revela-se antes como um princípio de menor desprazer-maior desprazer
emergente de um funcionamento de base calcado mais na autoconservação (IAc) do que na
impulsão erótica (Isex); assim, o mal estar subjetivo será tanto maior quanto mais regressiva for a
armadura estrutural.
No modelo científico-natural de Reich a ansiedade é sempre o fator etiológico na origem das
formações estruturais e as circunstâncias ambientais desempenham um papel-chave, pois balizam as
possibilidades que a pessoa tem à mão para lidar com a ansiedade decorrente do processo de
encouraçamento. O balizamento ambiental pode ser dar de forma direta, pela ameaça de punição
(explícita ou insinuada) ou indireta, pela não-disponibilização de experiências num dado entorno
ambiental.
Como agora a via de entrada do processo é pela atualidade da atenção a Si mais do que aos
conteúdos verbalizados, Reich observa que, para que a terapia seja efetiva “o que importa não é o
conteúdo ou a natureza deste ou daquele traço de caráter, mas o mecanismo e a gênese do modo
típico de reação.”169 (p. 154)

No original: “...what is important is not the content and the nature of this or that character trait but the mechanism and genesis of the
typical mode of reaction.” Tradução do autor.
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Quadro 3.3: A gênese da estrutura caracterológica (modificado de Reich. 1933/1972)

FONTES GERADORAS DE ANSIEDADE:
Perigos oriundos do ambiente + inibição das demandas impulsionais do Isso
↓
ENCOURAÇAMENTO DO EU
alinhado a um princípio de realidade ideologicamente comprometido
operações de recalcamento secundárias à inibições ambientais originárias
modelagem da mobilidade psíquica, motora e social
↓
FACHADA SOCIAL
expressões do encouraçamento egóico em face das circunstâncias ambientais
Duro ↔ Afável
Nobre ↔ Simples
Orgulhoso ↔ Servil
Frio ↔ Caloroso
Independente do aspecto superficial e dos impulsos implicados (pulsões parciais), a etiologia da estrutura é sempre um
estado de ansiedade originalmente produzido a partir de incidências ambientais; posteriormente a ansiedade ganha
autonomia relativa frente ao ambiente atual, perpetuando-se a partir do interior do sujeito em face da instauração dos
traços defensivos; estes inibem os impulsos libidinais e reduzem a sua capacidade de produzir prazer propriamente dito.
É o que se descreve atualmente como ansiedade-traço em oposição aos estados de ansiedade-estado, conforme as atuais
classificações diagnóstica internacionais DSM-IV e CID-10.

A caracterologia descritiva pré-Reich apenas indicava, de acordo com um esboço rudimentar,
os diversos caminhos que o encouraçamento do Eu poderia tomar, e a mera conscientização
intelectual do significado de um traço estrutural - p. ex., a avareza como um traço de caráter
derivado do prazer experimentado na retenção esfincteriana do conteúdo fecal durante a fase anal
do desenvolvimento psicossexual - não mudava significativamente o curso de um processo
terapêutico.
E se a descrição das diversas tipologias (anal compulsivo, fálico-narcisista, histérico, etc.)
apenas evidenciava a diferenciação dos tipos de reação, o que importava era a capacidade de intervir
sobre o balanço da economia libidinal, pois “há tanta ansiedade por detrás da excessiva polidez de
uma pessoa como por trás da reação rude e ocasionalmente brutal de outra.”170 (REICH. 1933/1972,
p. 155).

No original: “Etiologically, there is just as much anxiety behind the excessive politeness of one person as there is behind the gruff and
ocasionally brutal reaction of another.” Tradução do autor.
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Reich observa então que o enrijecimento da função egóica é o atributo básico de qualquer
reação caracterológica:
“O caráter consiste numa mudança crônica do Eu que pode ser descrita
como um enrijecimento. Tal enrijecimento é a base atual para a cronificação de um
modo característico de reação; seu propósito é proteger o Eu dos perigos internos
e externos. Enquanto uma formação protetora que se tornou crônica, merece a
designação de ‘encouraçamento’ (armoring), pois constitui, claramente, uma
restrição à mobilidade psíquica [e corporal] da personalidade com um todo.”171
(REICH. 1933/1972, p. 155. Colchete acrescido)

O aparelho psíquico é uma propriedade emergente do organismo vivo e o seu surgimento,
por ocasião do segundo salto evolucionário, nos libera do determinismo instintivo; mas isso não se
faz sem conseqüências, pois a instância psíquica não é mero epifenômeno do cérebro expandido.
A constituição de um domínio mental, de um mundo interno relativamente autônomo frente
ao ambiente, engendra um novo fluxo de agenciamentos que incide sobre o território somático e
sobre as relações naturais com o ambiente, ressignificando-os mediante reinvestimentos libidinais
desviados de sua função e atribuições de valor. Assim, o prazer de reter as fezes implica na
colonização simbólica de uma função natural e expressa uma oposição às exigências ambientais,
veiculadas pelo adulto-cuidador, e uma reação de oposição à sua autoridade. O treinamento do
toalete pode, portanto, tornar-se o teatro de operações de uma renhida luta de poder entre a criança
e os adultos responsáveis pela sua criação.
A cultura e a linguagem não são bens imateriais; para que existam, elas precisam exercer o
seu mandato através do regramento dos usos e costumes do corpo e das relações sociais. Instaura-se
um conflito de interesses entre os agenciamentos somáticos (os impulso eróticos e de autoconservação) e os agenciamentos sócio-históricos. Freud irá descrever esta incessante mediação

171 No original: “The character consists in a chronic change of the ego which one might describe as a hardening. This hardening ias the
actual basis for the becoming chronic of the characteristic mode of reaction; its purpose is to protect the ego from external and internal dangers.
As a protective formation that has become chronic, it merits the designation ‘armoring’, for it clearly constitutes a restriction of the psychic
mobility of the personality as a whole.” Tradução do autor.
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definindo o Eu como um pobre escravo de três senhores: as pressões do Isso, as exigências do
SuperEu e as demandas da realidade.
O Isso constitui o fundo somático do vivo, o manancial que preenche o rio da existência, e a
constante flutuação de parâmetros tensionais na base somática configura uma homeodinâmica
(STEVEN ROSE, apud DAMASIO 2000) que engendra os impulsos libidinais. Mas estes não
podem consumar-se ao simples sabor do aqui-agora, pois o homem é um ser cultural da natureza.
Assim, diz Reich,
“A repressão leva a um represamento dos impulsos o que, por sua vez,
ameaça aquela simples repressão com uma irrupção dos impulsos reprimidos. O
resultado é uma transformação do Eu; por exemplo, o desenvolvimento de
atitudes desenhadas para afastar o medo, atitudes que podem ser sumarizadas sob
o termo ‘timidez’.”172 (REICH. 1933/1972, pp. 156/157)

Embora este seja apenas um primeiro indício do caráter, há conseqüências decisivas para a
sua formação, pois “A timidez ou uma atitude correlata do Eu constitui uma restrição do Eu. Mas,
ao afastar as situações perigosas que poderiam provocar o que se encontra reprimido esta atitude
também fortalece o Eu.”173 (Idem). Mantendo a metáfora hidráulica, Reich descreve os esforços de
neutralização da ansiedade montante ou persistente:
“Acontece, entretanto, que esta primeira transformação do Eu (p. ex. a
timidez) não é suficiente para dominar o impulso. Ao contrário, ela pode levar ao
desenvolvimento da ansiedade e sempre se torna a base comportamental da fobia
infantil. A fim de manter a repressão, torna-se necessária uma transformação
adicional do Eu: As repressões precisam ser cimentadas juntas, o Eu tem de endurecer-se, a
defesa precisa tomar um caráter automático, cronicamente operante.”174 (REICH.
1933/1972, p. 157)

172 No original: “The repression leads to a damming up of the impulses, which in turn threatens that simple repression with a breakthrough
of the repressed impulses. The result is a transformation of the ego, e.g., the development of attitudes designed to ward off fear, attitudes which
can be summarized by the term ‘shyness’.” Tradução do autor.
173 No original: “Shyness or a related attitude of the ego constitutes a restriction of the ego. But in warding off dangerous situations which
could provoke what is repressed such an attitude also strenghtens the ego.” Tradução do autor.
174 No original: “It turns out , however, that the first transformation of the ego, e.g., the shyness, does not suffice to master the instinct. On
the contrary, it easily leads to the development of anxiety and always becomes the behavioral basis of childhood phobia. In order to maintain the
repression, an additional transformation of the ego becomes necessary: the repressions have to be cemented together, the ego has to
harden, the defense has to take on a chronically operative, automatic character.” Tradução do autor.
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Observe-se que Reich atribui a base comportamental para o desenvolvimento das fobias
infantis ao fundo de ansiedade, descrevendo a operação defensiva como um automatismo
operacional. Uma leitura apressada poderia fazer com que a sua teoria fosse reputada como uma
espécie de comportamentalismo puro e simples; porém a estrutura é estratificada em função da
dissociação do impulso instintual original; o que expressa o conflito interno entre os padrões
impulsionais e as restrições censoras internalizadas, que transtornam a sua expressão.
A subjetividade está implicada no processo, e as operações de recalcamento que se seguem
após a automatização das imprimaduras defensivas não configuram uma mera série de
condicionamentos diretos de medo.
A perspectiva aportada por Reich contempla a integração entre as bases etológicas do
comportamento humano e a subjetividade. Há desejos e restrições em jogo, porém a última instância
é a sobrevivência individual. O narcisismo implica em uma luta pela sobrevivência no plano da
subjetividade e engendra a estrutura caracterológica: renuncia-se a prazeres impulsionais imediatos
para não perder o amor e a proteção dos pares e da sociedade, rituais de submissão e aplacamento
são exigidos, alianças e estratégias de troca tem que ser estabelecidas, e fantasias compensatórias
emergem no interior do aparelho psíquico.
A dinâmica prevalente é de adaptação às exigências ambientais, o que implica em um jogo
interno de forças anímicas e seus deslocamentos sobre outros objetos (investimentos simbólicos); o
desenvolvimento de ansiedade infantil simultânea às primeiras coarctações impulsionais constitui
uma ameaça contínua às repressões prévias e a própria ansiedade, por si só, ameaça o Eu, o que
exige a criação de uma nova uma formação protetora contra a ansiedade, conforme a figura 3.5.

126

127

Figura 3.5. A dissociação do impulso original em contato com o ambiente.Os diagramas acima ilustram a
unidade funcional antitética do impulso e sua contrapartida adaptativa à cultura. O diagrama da esquerda ilustra o
processo em termos gerais enquanto que o da direita ilustra o que ocorre no caso do impulso amoroso e sua
distorção destrutiva, o sadismo. O impulso sádico, por sua vez requer uma segunda capa defensiva que ficará na
superfície do ego: a ‘fachada’ social. A estrutura caracterológica é constituída por uma seqüência de formações
reativas em cascata. (Reich, 1942/1995 p. 128)

O efeito-moldura aparece na subjetividade como inflexibilidade cognitiva decorrente do
enrijecimento do Eu e será futuramente reconhecido também nos padrões posturais e na dinâmica
corporal, que expressam a face somática da moeda da estrutura caracterológica.
Como vimos no modelo da primeira tópica freudiana, a inibição tônico-postural encontra-se
embricada com o engessamento do foco atencional operado pelo Eu em busca de proteção. Cria-se
uma barreira de contato que aparece na consciência como falta, como in-consciência quanto a
determinados conteúdos da subjetividade - o que é lido como enrijecimento do Eu na metáfora
reichiana da armadura – e como uma sensação difusa e persistente de mal-estar subjetivo.
Reich descreve a falta de contato psíquico como um “resíduo esquivo da armadura.”175
(REICH. 1933/1972, p. 311) cuja aparição mais freqüente na consciência se dá sob a forma de
sensações de ‘isolamento interior’, a despeito de abundantes relações pessoais e profissionais, ou
mesmo como um sentimento de ‘morte interior’ nos casos de despersonalização esquizóide (Idem, p.
175

No original: “...psychic contactlessness constitutes the elusive residue of the armor.” Tradução do autor
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313) observando que “o caminho que leva da experiência vital à morte interior encontra-se
pavimentado pelos desapontamentos no amor.”176 (REICH. 1933/1972, p. 321)

3.5 DISSOCIAÇÃO DO IMPULSO ORIGINAL. O EU E O SI. DESTINOS DA LIBIDO
Veremos no capítulo dedicado à neurociência que o Eu emerge de um ponto nodal arcaico
de convergência das informações sensoriais (proto-self, em Damásio) que gravitam em torno de outro
ponto nodal filogeneticamente antigo de organização das respostas motoras (SELF, em Panksepp).
A operação coerente destas instâncias sensório-motoras primitivas constitui o ponto de referência
primal do ser, uma espécie de centro ordenador da mandala da experiência.
O Eu se estabelece como um efeito da armadura em face de acontecimentos experienciais
que engendram memórias; o caráter do Eu opera de forma tão mais repetitiva, automática e
estereotipada quanto mais a armadura recolher em si a impulsionalidade de Eros. Nesta perspectiva,
a compulsão à repetição, os estados de ambivalência e as próprias expressões de destrutividade
constituem epifenômenos de um ‘fundo falso’ que o efeito-moldura da estrutura impõe ao conjunto
da personalidade.
Reich observa que as restrições provocadas pelo encouraçamento do Eu podem ser mitigadas
por reações não-caracterológicas, isto é, atípicas, com o mundo externo que se parecem com
comunicações abertas em um sistema sob os demais aspectos fechado. As respostas não-estruturais
constituem brechas, bifurcações na armadura através das quais - e dependendo do contexto
ambiental - interesses libidinais e de autoconservação são enviados ao mundo ou então recolhidos de
volta ao Eu, à maneira dos probóscides de um molusco valvulado. Esse retorno dos interesses
libidinais ao próprio Eu constitui o que Freud denominou de libido narcísica, em adição à libido
dessexualidada do Eu.

176

No original: “The road between vital experiencing and dying inwardly is paved with disappointments in love.” Tradução do autor.
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Nos Três Ensaios... Freud postula que uma certa quantidade de libido perde a sua característica
sexual colocando-se a serviço do Eu:
“A análise das perversões e psiconeuroses nos levou ao conhecimento de que
esta excitação sexual não é produzida unicamente pelos órgãos chamados sexuais
mas pela totalidade dos órgãos do corpo. Construímos, portanto, a idéia de um
libidoquantum, cuja representação psíquica denominamos ‘libido do eu’
(ichlibido)...”177 (FREUD. 1905 p. 1221/1222. Destaques no original)

Freud divide agora as forças impulsionais em: 1. sexuais ou eróticas, orientadas aos objetos
do mundo e visando a restauração de um estado interno de equilíbrio tensional; e 2. forças libidinais
que são expropriadas e dessexualizadas pelo Eu no interesse do exercício de suas funções de
mediação entre as demandas do Isso (fonte de impulsos), as restrições do SuperEu (instância de
internalização da lei) e as exigências colocadas pelo ambiente.
Num segundo movimento, a libido - originalmente dirigida aos objetos do ambiente em
busca da resolução da tensão que a originou - pode ser redirecionada sobre o Eu sem perda da carga
erótica, num investimento qualitativamente diverso da simples autoconservação (ou narcisismo
primário) e constituindo um novo erotismo, orientado a si mesmo e não mais a um objeto do
ambiente. Cria-se assim uma nova força libidinal:
“Quanto aos destinos da libido objetal podemos ainda verificar que é retirada dos
objetos, permanecendo flutuante em determinados estados de tensão até recair
novamente sobre o Eu, de modo que volta a converter-se em libido do Eu. A esta
libido do Eu denominamos libido ‘narcísica’, em oposição à objetal.”178 (FREUD.
1905, p. 1222. Destaques no original)

De acordo com a hipótese impulsional de Freud, quando a libido é impedida de acoplar-se ao seu
objeto ela se converte em ansiedade ou em libido narcísica; mas esta se revela uma força tão
desaparelhada quanto a libido do Eu para fazer encontro produtor de prazer com o ambiente; posto
No original: “El análisis de las perversiones y psiconeurosis nos ha llevado al conocimiento de que esta excitación sexual no es producida
únicamente por los órganos llamados sexuales, sino por todos los del cuerpo. Construimos, por tanto, la idea de un libidoquantum, cuya
representación psíquica denominamos ‘libido del yo’ (ichlibido)...” Tradução do autor.
178 No original: “De los destinos de la libido del objeto podemos aún averiguar que es retirada de los objetos, quedando flotante en
determinados estados de tensión, hasta recaer de nuevo en el yo, de manera a volver a convertirse en libido del yo. Esta libido del yo la
denominamos, en oposición a la del objeto, libido ‘narcisista’.” Tradução do autor.
177
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que orientada ao Eu e por ele apaixonada, a libido narcísica serve apenas para assegurar a
sobrevivência do Eu.
Reich, por seu turno, defenderá que a libido flutuante retorna ao Eu em face de
impedimentos à sua ligação com os objetos do mundo; assim, a libido narcísica constitui uma
primeira tentativa de neutralização da ansiedade montante (o que ocorreria se ela permanecesse
flutuante), e mais: ela será sempre secundária a uma resistência à realização do impulso libidinal, cuja
orientação espontânea remete ao ambiente. Portanto, o reinvestimento narcísico se faz em
detrimento de um investimento alocêntrico e não porque o Eu é apenas mais um dentre tantos
objetos passíveis de investimento libidinal; assim, o reinvestimento libidinal sobre o Eu será tão mais
intenso quanto mais restritivo tiver sido o seu acoplamento com o ambiente.
Até aqui essa posição é alinhada com a hipótese freudiana, pois uma adição feita por Freud
por ocasião de Uma Introdução ao Narcisismo dá conta de que, nos estados esquizofrênicos, “a libido
subtraída ao mundo exterior foi aportada ao Eu, surgindo assim um estado a que podemos dar o
nome de narcisismo.”179 (FREUD. 1914, p. 2018). Além disso, Freud menciona uma relação
inversamente proporcional entre a libido do Eu e a libido objetal ao comentar a idéia de uma carga
libidinal primitiva do Eu:
“As emanações desta libido, as cargas de objeto, suscetíveis de serem
destacadas ao objeto ou dele retiradas foi o que percebemos, dando-nos também
conta, em conjunto, da existência de uma oposição entre a libido do eu e a libido
objetal. Quanto maior for a primeira tanto mais pobre é a segunda. A libido objetal
nos parece alcançar o seu máximo desenvolvimento no amor, o qual se nos
apresenta como uma dissolução da própria personalidade em favor da carga de
objeto, e tem a sua antítese na fantasia paranóica (ou autopercepção) do ‘fim do
mundo’.” 180 (FREUD. 1914, pp. 2018/2019. Destaques no original)

179

No original: “La libido sustraída al mundo exterior ha sido aportada al yo, surgiendo así un estado al que podemos dar el nombre de

narcisismo.” Tradução do autor.

180 No original: “Las emanaciones de esta libido, las cargas de objeto, susceptibles de ser destacadas sobre el objeto o retraídas de él, fueron lo
único que advertimos, dándonos también cuenta, en conjunto, de la existencia de uma oposición entre la libido del yo y la libido objetal.
Cuanto mayor es la primera, tanto más pobre es la segunda. La libido objetal nos parece alcanzar su máximo desarrollo en el amor, el cual se
nos presenta como una disolución de la propia personalidad en favor de la carga de objeto y tiene su antítesis en la fantasía paranoica (o auto
percepción) del ‘fin del mundo’. “ Tradução do autor.
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Lutando para descrever a diferença entre o narcisismo secundário – a reversão autocêntrica
de impulsos originalmente orientados ao mundo – e o auto-erotismo descrito por ele mesmo como
‘um estado primário da libido’ (Idem), Freud argumenta que,
“...no indivíduo não existe, desde o princípio, uma unidade comparável ao
Eu...o Eu tem que ser desenvolvido enquanto os impulsos auto-eróticos são
primordiais. Assim, para que se constitua o narcisismo há que agregar-se ao autoerotismo algum outro elemento, um novo ato psíquico.”181 (FREUD. 1914, p.
2019, destaques no original.)

Freud, portanto, não percebe o Eu como uma propriedade intrínseca ao corpo e, embora ele
esteja referenciado na projeção psíquica da superfície corporal (o Eu é, antes e acima de tudo,
corporal) é necessário um ato psíquico que o constitua.
Adotando a perspectiva impulsional de Reich, tal ato parece emergir da própria instauração
da estrutura caracterológica. É ela quem diferencia, através das operações de dissociação dos
impulsos originários do soma, uma instância Eu a partir do o sistema nodal arcaico do Si primal e em
torno dele. É a estrutura, portanto, que se encontra na origem da configuração do aparelho psíquico
e não o contrário.
Freud, entretanto, argumenta que a validade da distinção entre a libido do Eu e a libido
objetal deriva da observação clínica das diferenças entre os processos neuróticos e psicóticos; assim,
“a divisão da libido em uma libido própria do Eu e outra que investe os objetos é o prolongamento
inevitável de uma primeira hipótese que dividiu os impulsos em impulsos do Eu e impulsos
sexuais.”182 (FREUD. 1914, p. 2019; destaques no original, colchete acrescido).

181 No original: “…en el individuo no existe, desde un principio, una unidad comparable al yo [...] El yo tiene que ser desarrollado. En
cambio, los instintos autoeróticos son primordiales. Para constituir el narcisismo ha de venir a agregarse al autoerotismo algún otro elemento, un
nuevo acto psíquico.” Tradução do autor.
182 No original: “La división de la libido en una libido propia del yo y otra que inviste los objetos es la prolongación inevitable de una
primera hipótesis que dividió los instintos en instintos del yo e instintos sexuales.” Tradução do autor.
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Mais adiante, ao alinhar o Eu às exigências transcendentes à mera existência individual, Freud
dá os primeiros sinais do que será a futura saída pela pulsão de morte como um meio de justificar o
estado de mal-estar permanente na cultura :
“...nossa diferenciação corresponde, em primeiro lugar, à divisão atual dos impulsos
em duas categorias fundamentais: fome e amor. Em segundo lugar, apóia-se em
determinadas circunstâncias biológicas. O indivíduo vive realmente uma dupla
existência, como fim em si mesmo e como elo de um encadeamento ao qual serve
independente de sua vontade, ou mesmo contra ela.” 183 (FREUD.1914 p. 2020)

Colocando o Eu em alinhamento com a existência maior, a quem deve servir refreando e
modulando os impulsos eróticos a bem da sociedade, Freud abre frente para o esvaziamento da
sexualidade em prol de uma posição transcendente e conservadora, alinhada com os interesses
estabelecidos, e começa a pavimentar o caminho da resignação ao destacar a posição do indivíduo a
serviço da sociedade ‘independente de sua vontade, ou mesmo contra ela’, aparentemente
esquecendo-se de que, se o meio faz o homem, o homem também faz o meio. Freud vai além do que
se poderia esperar de um homem confessadamente ateu e adepto da filosofia das Luzes ao destacar
que a diferenciação por ele operada:
“Considera a sexualidade como um de seus fins próprios enquanto que, desde
outro ponto de vista, se adverte claramente que ele mesmo [o indivíduo] não é
senão um agregado a seu plasma germinativo, a cujo serviço coloca as suas forças
em troca de uma primazia de prazer que não é senão o substrato mortal de uma
substância talvez imortal. A separação estabelecida entre os impulso sexuais e os
impulsos do Eu não faria mais do que refletir esta dupla função do indivíduo”184
(FREUD.1914; p. 2020, colchete acrescido)

No original: “...nuestra diferenciación corresponde, em primer lugar, a la división corriente de los instintos en dos categorias
fundamentales: hambre y amor. E segundo lugar, se apoya en determinadas circunstancias biológicas. El individuo vive realmente una doble
existencia, como fin en sí mismo y como eslabón de un encadenamiento al cual sirve independientemente de su voluntad, si no contra ella.”
Tradução do autor.
184 No original: “Considera la sexualidad como uno de sus fines próprios, mientras que, desde outro punto de vista, se advierte claramente
que él mismo no es sino un agregado a su plasma germinativo, a cuyo servicio pone sus fuerzas, a cambio de una prima de placer, que no es sino
el substrato mortal de una sustancia inmortal quizá. La separación establecida entre los instintos sexuales y los instintos del yo no habría más
que refeljar esta doble función del individuo.” Tradução do autor.
183
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Além de insinuar uma dupla natureza humana em face da inserção de uma substância talvez
imortal, Freud começa a recusar explicitamente os fundamentos carnados185 da subjetividade
alertando que as suas idéias psicológicas provisórias ainda encontram-se eventualmente circunscritas
a substratos orgânicos e que, portanto, “é verossímil que sejam matérias e processos químicos
especiais que exerçam a ação da sexualidade e facilitem a continuação da vida individual na da
espécie.” 186(FREUD. 1914, p. 2020) E dá um nó em pingo d’água: “De nossa parte, consideramos
também esta possibilidade, ainda que substituindo as matérias químicas especiais por energias
psíquicas especiais.” 187(Idem)
Mas Freud acaba por abrir o flanco para a entrada biológica que Reich fará ao problema na
década seguinte e que ele não suportará, a ponto de ordenar a Felix Boehm que o livre de Reich:
“Precisamente porque sempre procuro manter afastado da Psicologia todo
pensamento de outra ordem, inclusive biológico, tenho que confessar agora que a
hipótese de separar os impulsos do Eu dos impulsos sexuais, ou seja, a teoria da
libido, não tem senão uma mínima base psicológica e se apóia antes no fundamento
biológico. Assim, pois, para não pecar por inconsciência, haverei de estar disposto a
abandonar esta hipótese quando nosso trabalho psicanalítico nos oferecer outra
mais aceitável sobre os impulsos.”188 (FREUD. 1914, p.2020)

Reich desenvolve, como vimos, o argumento biológico do qual Freud tentava
desesperadamente se livrar, e a sua presença no seio da psicanálise acaba criando um problema para a
guinada de Freud em direção ao dualismo transcendente ao domínio biológico. Acossado, entretanto,

Isto é, o psiquismo como uma propriedade emergente da matéria viva, da carne, e suas injunções ambientais.
No original: “...y encontraremos entonces verosímil que sean materias y procesos químicos especiales los que ejerzan la acción de la
sexualidad y faciliten la continuación de la vida individual en el la de la especie.” Tradução do autor.
187 No original: “...y encontraremos entonces verosímil que sean materias e procesos químicos especiales los que ejerzan la acción de la
sexualidad y faciliten la continuación de la vida individual en el de la especie.Por nuestra parte atendemos también a esta probabilidad, aunque
sustiuyendo las materias químicas especiales por energías psíquicas especiales.” Tradução do autor.
188 No original: “Precisamente porque siempre procuro mantener apartado de la Psicologia todo pensamiento de outro orden, incluso el
biológico, he de confesar ahora que la hipótesis de separar los instintos del yo de los instintos sexuales, o sea, la teoría de la libido, no tiene sino
una mínima base psicológica y se apoya más bien en fundamento biológico. Así, pues, para no pecar de inconsciente, habré de estar disposto a
abandonar esta hipótesis en cuanto nuestra labor psicoanalítica nos suministre otra más aceptable sobre los instintos.” Tradução do autor.
185
186
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pela psicologia analítica de Jung189, com quem rompera alguns anos antes, Freud acaba se vendo na
contingência de ter que sustentar a teoria da libido, apesar das declarações acima:
“...a afirmação de Jung é no mínimo prematura [...] De minha parte só
tenho a confirmar o que foi dito por Ferenczi e repetir que jamais expressei tal
renúncia à teoria da libido. Outro dos argumentos de Jung, o de que a perda da
função normal da realidade só pode dever-se à retração da libido não é um
argumento, senão uma afirmação gratuita; [...], pois o que precisamente haveria que
se investigar é se tal retração é possível e de que forma acontece.”190 (FREUD.
1914, p. 2021)

Reich, que não abomina a biologia, a posição científico-natural, e muito menos o mundo
daqui, se encarregará dessa investigação e concluirá que a libido narcísica constitui um reinvestimento
libidinal sobre o próprio Eu e não sobre os objetos em face de regramentos sociais restritivos aos
acoplamentos com o ambiente, o que impede ou distorce a plenitude do gozo.
Assim, apenas um acoplamento parcial teria lugar, com o restante da potência de
acoplamento orientando-se ao próprio Eu. Este narcisismo secundário constitui um mecanismo de
autoproteção adicional, uma espécie de mecanismo psíquico evolucionariamente desenvolvido no
interesse da sobrevivência individual; uma propriedade cognitiva estendida da circuitaria subcortical
de medo: “A expansão libidinal em direção ao mundo e a fuga narcísica para longe dele são meras
paráfrases de uma função muito primitiva que se encontra presente em todos os organismos vivos,
sem exceção.”191 (REICH. 1933/1972 p. ...)
Nesta psicodinâmica de filiação biológica o impulso unitário original, ao fazer encontro com
o ambiente passa por um processo de dissociação adaptativa e uma parte da energia impulsional é
contra-investida sobre a impulsão original. Esse processo reflete a instauração das operações de
Jung declarara ter a teoria da libido fracassado na explicação da esquizofrenia e que Freud, por ocasião da análise do
caso Schreber, se vira obrigado a ampliar o conceito de libido fazendo-a coincidir com o interesse psíquico em geral; isto
é, a abandonar o seu conteúdo sexual. (apud FREUD. 1914, p. 2021)
190 No original: “…la afirmación de Jung es por lo menos prematura [...] Por mi parte sólo he de confirmar lo dicho por Ferenczi y repetir
que jamás he expressado tal renuncia a la teoria de la libido. Otro de los argumentos de Jung, el de que la pérdida de la función normal de la
realidad sólo puede ser causa de la retracción de la libido no es un argumento, sino una afirmación gratuita; [...], pues lo que precisamente
habría que investigar es si tal retracción es posible y en que forma sucede.” Tradução do autor.
191 No original: “Libidinal stregtching forth toward the world and narcissistic escape from it are merely paraphrases of a very primitive
function which is present without exception in all living organisms.” Tradução do autor.
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recalcamento, encontra-se na dependência da formação dos traços da estrutura e dará origem ao
domínio do inconsciente. Como resultado, cria-se um espaço interno de hiância virtual – o
inconsciente é poroso em Reich - recoberto por ações e dinamismos psíquicos secundários,
compensatórios, que buscam o ambiente na tentativa de experimentar o prazer propriamente dito.
Entretanto, as gratificações substitutivas são fugazes e não resolvem a tensão interna, pois a
capacidade de acoplamento erótico encontra-se enfraquecida pelas contra-operações defensivas do
Eu, conforme o esquema a seguir:
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Nesta visada, o narcisismo secundário constitui um mecanismo defensivo adicional,
filogeneticamente evoluído em face do alto grau de neocorticalização192 observada nos seres
humanos e decorre de injunções contrárias ao melhor exercício dos impulsos libidinais; já em Freud
se pode deduzir que o narcisismo seja uma espécie de garantia da sobrevivência do Eu (posto que
não perdeu a sua carga erótica) diante da pressão por fusão aos objetos imposta pelos impulsos
libidinais em busca do mundo (conforme citação à f. 130).
As conseqüências sobre a atenção e suas repercussões para o campo da consciência aparecem
em face da clivagem das operações atencionais: uma parte da atenção fica atrelada às operações
defensivas do Eu (tracejado Id Def, em vermelho, no Passo 4 do Diagrama 3.1) enquanto o restante
continua a operar em sintonia com o self e orientada ao ambiente.
Quanto mais restritiva for a estrutura do caráter, mais a atividade atencional fica escravizada
às necessidades do Eu, o que se encontra em Reich como contato substitutivo (REICH. 1935/1972,
pp. 323/328), e o campo da consciência expressará as conseqüências da prevalência da atenção
defensiva. Dependendo da estrutura subjacente, a atenção defensiva poderá se expressar dentro de
um espectro que cobre desde o estreitamento e focalização excessiva da atenção até a dispersão e a
impersistência atencional.
Para Reich (1935/1972, pp. 296/305)193 os impulsos do Eu emergem das transformações da
função intrínseca dos impulsos biológicos (ISex/IAc) em conseqüência de seu encontro com a
realidade ambiental modeladora; uma transformação que se reconhece na atualidade como softwiring
cerebral ou formação de conexões sinápticas estáveis dependentes da experiência que reconfiguram
o funcionamento global da rede de neurônios na origem da subjetividade.
Relação paramétrica entre a proporção de neocórtex relativamente às demais áreas que compõem o sistema nervoso
central. A maior relação é observada em humanos e, supostamente, essa maior proporção de neocórtex em relação às
demais estruturas cria um espaço cognitivo mais refinado e complexo, que responde pelas habilidades cognitivas
superiores, características dos humanos. (conforme a noção de neocorticalização em JERISON. 1994, p. 69)
193 A argumentação detalhada encontra-se na terceira secção de Psychic contact and vegetative current, intitulada The change of the
function of the impulse. In Character Analysis 3rd enlarged edition. Simon and Schuster; NYC, 1972.
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Assim, o impulso biológico original IAc/Isex (designado como Id Eros no diagrama
anterior), ao encontrar-se com os aspectos da realidade que lhe são desfavoráveis, sofre uma
clivagem e parte de sua energia impulsional volta-se contra si mesmo, constituindo os investimentos
narcísicos secundários ou defensivos que transtornam o pólo motor e a atenção. Com um certo
número de repetição das experiências ambientais desfavoráveis, o impulso passa a operar em dupla
função e a dissociação ganha um caráter automático e permanente, operando em consonância com a
situação ambiental contemporânea.
A fração ambiental da instância superegóica (os aspectos ambientais que se acoplam ao
impulso cindido e voltado contra si mesmo, destacado pelo círculo verde no Passo 4 do Diagrama
3.1, à f. 136) encontra em Reich uma importância decisiva em razão do caráter aberto de sua
concepção do aparelho psíquico.
Deste modo, as condições que regem a educação das crianças correspondem ao
submetimento da sexualidade infantil às circunstâncias sociais prevalentes: as pressões ambientais
ligadas à cultura exigem a renúncia de certos aspectos impulsionais e não de outros e, “se tais
circunstâncias forem modificadas, tanto as condições da formação do caráter como as suas
estruturas também se modificarão.”194 (REICH. 1933/1972, p. 156)

3.6 A CAPTURA DA ATENÇÃO E O PROBLEMA DA DESTRUTIVIDADE.
Freud resolve a questão da inserção da pulsão de morte em O Mal Estar na Cultura (1930) ao
conceituá-la como a ‘pulsão por excelência’, por encontrar-se fora do aparelho psíquico e constituirse em pura potência dispersa. Garcia-Roza observa que “o conceito de pulsão nos remete a uma
região do campo psicanalítico que está além da ordem.” (GARCIA-ROZA. 1999, p. 127) Segundo

No original: “These conditions correspond to the prevailing social circumstances to which childhood sexuality is subjected. If these
circumstances are changed, both the conditions of character formation and the structures of the character will be changed.” Tradução do
autor.
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este autor, o campo psicanalítico compõe-se de duas regiões, uma compreendendo o que Freud
designou como aparelho psíquico ou aparato anímico, abarcando o consciente e o pré-consciente “e
uma outra região, para além do princípio do prazer, que seria o lugar próprio das pulsões.”
(GARCIA-ROZA. 1999, p. 127). Assim, o primeiro domínio se caracteriza como o espaço de
representação, “mas não o que não poderia ser pensado como representação de algo externo, mas
que seria melhor designado como representante da representação.” (Idem; destaque no original)
A perspectiva neurodinâmica que emerge da clínica reichiana, entretanto, não trabalha com
representações de representações e considera o conflito psíquico uma formação sempre atual e
constantemente reinvestida, em face das pressões ambientais e dos automatismos instalados pelo
efeito-moldura da estrutura caracterológica. Na perspectiva sociológica e científico-natural de Reich
o aparelho das pulsões é colonizado pelas injunções ambientais:
“Traduzida em sociologia, a tese fundamental de Freud – a da significação
do complexo de Édipo para o desenvolvimento do indivíduo – significa apenas que
a existência social determina este desenvolvimento. As disposições e as pulsões
humanas, formas vazias prontas a receber conteúdos sociais, passam pelos
determinismos (sociais) das relações com o pai, a mãe, os professores, e só então
adquirem a sua forma e o seu conteúdo definitivos.” (REICH. 1929/1977, p. 95)

A concepção ‘vazia’ do aparelho impulsional e as operações autônomas da barragem de
caráter após a sua instauração remetem à questão da plasticidade neuronal sináptica responsável pelo
cabeamento da rede neuronal dependente da experiência (o softwiring). Como veremos no capítulo
dedicado às bases neurobiológicas da subjetividade, a plasticidade neuronal encontra-se implicada
tanto na gênese dos traços da armadura como na reconfiguração da rede de neurônios por ocasião
do processo terapêutico focado na estrutura; e a flutuação atencional parece ser de importância
decisiva, pois como indicam Schwartz e Begley (2002, p. 353) “apenas os estímulos que recebem
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atenção tem o poder de alterar o mapa cortical”195, o que se conhece como efeito quântico de Zenão
(quantum Zeno effect).
As defesas do Eu nada mais são do que a atividade dos impulsos fisiológicos emergentes do
infra-Eu (ou Isso) operando em acoplamento estrutural com o ambiente em modalidade defensiva
(Id Def ou Contra-Eros, conforme o Diagrama 3.1) e, segundo Reich (1933/1972, p....), “o processo
sofre uma espécie de precipitação como na molécula do sal, onde NaCl constituem uma unidade
funcional que transcende às propriedades de cada um dos átomos tomados isoladamente.” Neste
caso, teríamos então a parte do impulso cindido como a base material objetiva (φ Def/Contra-Eros)
que instrumentaliza uma informação subjetiva (a informação cultural contida na ação da pressão
ambiental que, por sua vez, também é operada a partir de outro ser humano)
As conseqüências desta visada são claras: o ambiente contemporâneo exerce um papel
decisivo na perpetuação dos estados do ser, o ponto de vista topográfico reduz-se ao domínio do
infra-Eu (os impulsos eróticos da physis), as defesas operam como φ Def (Contra-Eros) e, ao invés
de um embate entre Eros e Thanathos, temos um confronto entre Eros (Id Eros ou IAc/ISex) e
Contra-Eros (φ Def).
O conglomerado Id Def [φ Def/Amb (Ambiente atual)] é percebido pela consciência
individual como moralidade interior

e como ideologia social (forças culturais atuando como

indutores ambientais de respostas de adaptação). A instauração do campo da cultura surge num
segundo momento da evolução do animal humano e instaura um novo domínio - para além dos
indutores naturais do ambiente físico - que se vale dos circuitos filogeneticamente engramados
(hardwiring) para a consecução de suas exigências de renúncia impulsional.
No que tange ao problema da atenção e da consciência, a dissociação do impulso unitário
original instaura a capacidade para o recalcamento, o que cria as paredes – a membrana psíquica - do

195

No original: “...only attended stimuli have the power to alter the cortical map.” Tradução do autor.
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reservatório de conteúdos inconscientes, eclipsando o estado de consciência original (o domínio
representado pela letra C do Passo 4 no Diagrama 3.1, à f. 136). Assim, cria-se um domínio de
inconsciência (o inconsciente da falta) que difere do inconsciente cognitivo (em termos de conteúdo
informativo)
O inconsciente da falta constitui uma expressão das operações cognitivas no plano da
subjetivação inconsciente e expressa uma duplicação dos estratos da consciência. Em compensação,
aparece agora uma camada mais superficial de contato substitutivo como um produto deste
desdobramento dos níveis de operação, o que subverte o estatuto do campo da consciência e da
atenção.
Por outro ângulo, o contato substitutivo impõe-se como uma necessidade fisiológica do ser
vivo, pois a continuidade da vida requer acoplamentos interativos com o meio circundante. No caso
humano, o impulso de vida (Id ou a expressão φ Eros do ser) opera duplamente: em parte voltado
contra si mesmo (φ Def ou Contra-Eros) expressando, em primeiro plano, uma tentativa de
acoplamento estrutural adaptativo às exigência de controle e supressão de certos aspectos da vida
impulsional; a conseqüência é a instauração de acoplamentos secundários que assegurem a
continuidade da existência nos planos objetivo e subjetivo (φ Eros substituto ou secundário). A
clivagem do impulso erótico original (φ Eros ou IAc/ISex) e sua expressão atual:

Couraça caracterológica = φ Eros ↔ Conglomerado Id Def (Contra-Eros/Amb)
constitui uma solução de compromisso entre os impulsos da pessoa e as renúncias a que esta se vê
obrigada a fazer e a sustentar desde muito cedo na vida a fim de não sucumbir: seja no plano físico,
seja no plano simbólico da existência social.
Na sociedade humana como a conhecemos atualmente (escrevo estas linhas dois dias após o
ataque perpetrado contra os trens urbanos em Madri), a insistência na manutenção de certos aspectos
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instintuais relativos ao altruísmo - uma propriedade característica do modo de operação genital,
segundo Reich - mostra-se desadaptativo tanto diante dos paradigmas vigentes na sociedade de
consumo (o fundamentalismo do materialismo de mercado) e perante à estrutura conservadora de
sociedades que baseiam sua ordem social em preceitos fundamentalistas de ordem religiosa.
Em ambas as circunstâncias de pressão ambiental, o que se exige é o sacrifício da
subjetividade individual em prol de sistemas de alienação, o que só pode ser feito às expensas de uma
manutenção constante via bombardeio ideológico da consciência, o que engessa o foco da atenção
em direção a determinados conteúdos e não a outros. A identificação com certos valores vigentes
(seja pela educação religiosa, seja pela educação ao consumo) captura o fundamento emocional
da motivação que regulamenta a visada preferencial do foco atencional e seus derivados
cognitivos.

Em sociedades que repudiam o altruísmo amoroso intrínseco (φ Eros), este se vê substituído
por um imperativo moral de compaixão e solidariedade; as relações amorosas ou construtivas de
cobertura operam a partir de um fundamento substituto (o domínio do impulso S no Passo 4 do
Diagrama 3.1), que a duras penas se realiza e facilmente se rompe, dando margem a explosões de
ódio e a variadas práticas auto e heterodestrutivas, tanto no plano coletivo como na vida pessoal.
Muito se propaga a destrutividade como uma propriedade inerente à condição humana, mas
esta, segundo o esquema de Reich, desdobra-se em: 1. agressão objetivamente motivada
(autodefesa), e 2. destrutividade secundária e não fundamental à natureza humana; mas a consecução
de ambas exige o acionamento das inscrições neurobiológicas da agressividade, o que pode causar a
falsa impressão de uma destrutividade intrínseca ao ser humano e autônoma em relação à
sexualidade.
A distorção do impulso agressivo aparece como o efeito neurobiológico do acoplamento
estrutural com um ambiente organizado em torno de regras que promovem a sub-regulação do
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impulso amoroso intrínseco, como logo se verá em Eibl-Eibesfeldt. O suposto equívoco naturalista
de Reich é freqüentemente apontado como uma evidência de sua ingenuidade intelectual e a
agressividade destrutiva é freqüentemente tomada como um evento biológico natural ou como uma
pulsão por excelência.
A clivagem do impulso erótico original instaura a capacidade para o recalcamento, e este é
um evento universal e constitutivo da espécie humana pois, como vimos, a condição humana
encontra-se atrelada a dois domínios igualmente exigentes. Entretanto, o conteúdo que deve ser
objeto de recalcamento é definido arbitrariamente em função das linhas de força hegemônicas das
sociedades e seus momentos históricos.
Ao contrário de defender a primazia de Thânathos como um elemento que desfaz ligações
enquanto Eros as realiza, a abordagem científico-natural do problema parece sugerir algo distinto
conforme se observa em Eibl-Eibesfeldt (1979) que - por ocasião de seu estudo fundador das bases
da etologia humana196 - aponta para o papel das doutrinações sociais, ou seja; o papel exercido pela
pressão ambiental de tipo subjetivo e a imposição de um sistema de valores baseado na competição e
na eliminação da diferença.
A captura da atenção (e a conseqüente hegemonia no campo da consciência) parece ser o fiel
da balança no que tange ao predomínio do altruísmo ou da destrutividade no seio das sociedades
humanas. Citando as conclusões de seu trabalho publicado em 1970197, Eibl-Eibesfeldt (1979. p. 534)
observa que “certamente somos seres agressivos mas também somos seres gregários dotados de
tendências altruístas cuja base é tão filogenética quanto à de nossa insociabilidade potencial.”198

Refiro-me aqui ao capítulo Etología humana, em Eibesfeldt, I.E. – Etología. introducción al estudio comparado del
comportamiento. Ediciones Omega; Barcelona, 1979.
197 Eibl-Eibesfeldt, I. E. (1970a) – Liebe und Haβ. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen. Mïnchen (Pirper).
198 No original: “Ciertamente somos agresivos, pero también seres gregarios dotados de tendencias altruistas cuya base es filogenética al igual
que la de nuestra insociabilidad potencial.” Tradução do autor.
196
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Eibl-Eibesfeldt levanta uma questão interessante para o campo da consciência. Comentando
a demonstração experimental levada a cabo por Weiss (WEISS 1971. apud EIBL-EIBESFELDT),
que demonstrava serem as pessoas capazes de aprender algo se, em troca, pudessem livrar outras
pessoas de suas dores, Eibl-Eibesfeldt se interroga:
“Se isto é certo, como pudemos chegar a ter uma história tão sangrenta? Será que a
ação apaziguadora de certos gestos (sorriso, choro, etc.) é eficaz somente no
interior de um grupo unido pelo conhecimento pessoal? Será que o estranho não
desperta nenhuma compaixão ou será que, neste caso, o homem sabe destruir
secundariamente a simpatia suprimindo as inibições (ao comportamento violento)
por meio de processos especiais?199 (Op. cit. p. 534; parênteses acrescido)

De acordo com Eibl-Eibesfeldt, as observações parecem apoiar a segunda hipótese.
Do ponto de vista etológico, segundo Eibl, é certo que a invenção das armas facilitou o assassinato,
pois, mesmo tendo um simples estoque como arma, o agressor pode matar a outro homem com
tamanha rapidez que não é possível que o agredido tenha tempo de demonstrar qualquer
comportamento ritual de submissão. Mas, observa Eibl-Eibesfeldt, apenas este aspecto não basta
para explicar os massacres impiedosos onde não se perdoa a nenhum dos vencidos. As matanças, diz
ele, necessitam de mecanismos adicionais:
“O homem pode persuadir a si mesmo de que os demais não são o seu próximo.
Inclusive os índios da selva virgem só falam de seus vizinhos como se fossem
presas de caça e as nações civilizadas não se comportam de forma muito diversa.
Tratam seus oponentes como diabólicos, infra-humanos e inclusive como
‘bestas’.”200 (EIBL-EIBESFELDT. 1979, p. 534)

O fenômeno acima é descrito por Freud (REF.) como ‘o narcisismo das pequenas
diferenças’, e supostamente se instalaria como uma contramedida à pressão por fusão por parte dos
impulsos eróticos. Já Murphy (1957) e Tiger (1969), citados em Eibl-Eibesfeldt (Op. cit. p. 534),
199 No original: “Si esto es cierto, como hemos podido llegar a tener una historia tan sangrienta? Es que la acción apaciguadora de ciertos
gestos (sonrisa, llanto, etc.) sólo es eficaz dentro de un grupo unido por el conociemiento personal? Es que el extraño no despierta ninguna
compasión, o es que en este caso el hombre sabe destruir secundariamente la simpatiía, abatiendo las inhibiciones por medio de procesos
especiales?” Tradução do autor.
200 No original: “El hombre puede persuadirse a sí mismo de que los demás no son su prójimo. Los indios de la selva virgen incluso sólo
hablan de sus vecinos como si sólo fueran presas de caza, y las naciones civilizadas no se comportan de forma muy distinta. Tratan a sus
oponentes de diabólicos, de infrahumanos e incluso de ‘bestias’.” Tradução do autor.
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observam que “...para impedir que nos conheçamos uns aos outros e nos compreendamos, erigemse barreiras de comunicação.”201 Eibl-Eibesfeldt (1979, p. 534) reputa que “a capacidade em
considerar o seu próximo como diabólico constitui a propriedade mais perigosa do ser humano, pois
é a única que o permite converter-se em um assassino sem piedade.”202
O bombardeio da atenção conhecido como doutrinação parece, portanto, atuar no sentido
de eclipsá-la, de impedir que ela flutue ao sabor das reflexões individuais. Restringe-se a capacidade
de reflexão subjetiva tolhendo-se o grau de liberdade de flutuação da atenção, mas isso só parece ser
possível na medida em que haja uma contrapartida no interior do sujeito. Tal contrapartida, de
acordo com a perspectiva da dinâmica dos impulsos proposta por Reich, emerge da dupla função do
impulso erótico cindido e da obliteração do estado de consciência original: o ‘dar-se conta’ de si
(Selbstwahrnehmung), que emerge com o segundo salto evolucionário. Cria-se assim o terreno fértil
para a doutrinação, cujo processo é descrito por Eibl-Eibesfeldt (1979. p. 534):
“Se alguém diz a si mesmo com suficiente freqüência que os demais não são
humanos, afiança esta doutrinação em suas estruturas cerebrais. Os novos vínculos
se convertem em uma realidade subjetiva e os homens crêem naquilo que se acha
gravado em seu pensamento. Porém, é precisamente o fato de que, para ser capaz
de lutar, o homem tenha que doutrinar-se e erguer barreiras contra a comunicação
o que demonstra a intensidade de suas tendências pacíficas.”203

Nas sociedades humanas, pelo menos tal como as conhecemos até aqui204, na medida em que
o impulso erótico original tenha sofrido o processo de cisão e instaurado a capacidade para o
recalcamento, tanto o impulso erótico se enfraquece quanto o impulso agressivo se fortalece ao
ponto de manifestar-se de modo predominantemente destrutivo e não construtivo. O fiel da balança
No original: “...para impedir que nos conozcamos unos a otros y nos comprendamos se erigen barreras contra la comunicación.”
Tradução do autor.
202 No original: “Considero que esta capacidad del hombre para considerar diabólico a su prójimo es su propiedad más peligrosa, pues es la
única que le permite convertirse en un asesino sin piedad.” Tradução do autor.
203 No original: “si se dice a sí mismo com suficiente frecuencia que los demás no son hombres, afianza esta indoctrinación en sus estructuras
cerebrales. Los nuevos vínculos se convierten en una realidad subjetiva y los hombres creen en aquello que se halla grabado en su pensamiento.
Pero precisamente el hecho de que para ser capaz de luchar el hombre deba indoctrinarse y erigir barreras contra la comunicación, demuestra la
intensidad de sus tendencias pacíficas.” Tradução do autor.
204 Salvaguardadas as raras e honrosas exceções, como a descrita por Bronislaw Malinovski a propósito dos nativos das
ilhas Trobriand, por exemplo.
201
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parece residir nos vetores da ordem cultural que nos atravessa, e Reich (1933/1972. p. 166) concluirá,
com base na extensa experiência clínica na Policlínica Psicanalítica de Viena, que “o ambiente exerce
influencia decisiva e determina se uma inclinação existente será desenvolvida e fortalecida ou
impedida de se desdobrar em sua totalidade.”

205

Assim, “muito do que a psiquiatria oficial reputa

como herdado [...] revela-se, sob análise suficientemente profunda, como o resultado de conflitos
identitários precoces.”206
A pressão ambiental incide sobre as subjetividades individuais através do regramento dos
usos e costumes do corpo, visando as emoções e as inclinações da cognição humanas. A cultura em
si mesma inexiste, a não ser através de suas manifestações sobre os objetos do universo físico e das
pressões sobre a atenção, exercidas pela linguagem e pelos atos dos nossos semelhantes. Assim, a
ideologia social regra, desde os hábitos e costumes corporais do indivíduo207 até o impacto dos atos
de linguagem e de outras comunicações sociais como, por exemplo, o ato involuntário de enrubescer,
que só ocorre nas partes descobertas do corpo.
A cultura exerce o seu mandato regulamentador sobre as relações sociais com os nossos
semelhantes e define o sistema de crenças e valores de cada indivíduo em função de suas vicissitudes
históricas: a família em que nascemos e seus dramas, a nossa posição no grupo familiar, os papéis
existenciais que nos são atribuídos e retransmitidos através das gerações, as circunstâncias da
sociedade em que estamos inseridos, etcetera.
O sistema de crenças e valores exerce seu impacto a partir de posições que passam
inicialmente pelo campo da consciência e, num segundo momento, a partir dos estratos

205 No original: “…the environment exercises the decisive influence and deetermines whether an existing inclination will be developed and
strengthened or will not be allowed to unfold at all.” Tradução do autor.
206 No original: “Much of what official psychiatry looks upon as inherited (...) turns out, upon sufficiently deep analysis, to be the result of
early conflicting identifications.” Tradução do autor.
207 Através da educação infantil, do aprender a se comportar, a se relacionar com as partes do seu próprio corpo, a
preservar gestos e atitudes valorizadas, a inibir gestos, sensações, sentimentos e impulsos censurados pela cultura,
etcetera.
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inconscientes da vida subjetiva implicando na colonização das ações individuais em todas as
instâncias: perceptivo-motoras, emocionais e cognitivas.
A persistência da doutrinação assinalada por Eibl-Eibesfeldt requer que a pressão ambiental
ocorra com freqüência e que seja auto-inflingida também pelo próprio indivíduo (o círculo verde no
Passo 4 do Diagrama 3.1); e as coisas precisam se dar deste modo a fim de que se consolidem as
memórias de procedimento motor e as memórias de procedimento emocional inconsciente, que
operam em conjunto no plano das ações automáticas. Encouraçado, o homem torna-se um autômato
de Si e a recuperação da sua capacidade para a atenção a Si parece, em contexto clínico, ser capaz de
fazer frente a esta condição de auto-alienação.
Do ponto de vista das repercussões sobre a rede de neurônios, as pressões ambientais podem
promover uma convergência entre os sistemas emocionais e os sistemas cognitivos ou então fazer
com que estes sistemas operem em antagonismo, o que resulta num estreitamento dos canais
cognitivos e uma tendência à inflexibilidade de funcionamento do nosso conjunto mental ou mindset
(PANKSEPP 2001). A atenção e, por extensão, o campo de trabalho global da consciência, sofrem
as conseqüências deste tipo de atravessamento e podem se tornar estreitados ou dispersos,
focalizados em excesso ou redundar em impersistência atencional, o que implicará em uma redução
da profundidade da ação intelectual e da capacidade para experimentar sentimentos.
O cotejo das posições de Freud e Reich revela, de forma clara, as conseqüências clínicas e
sociais do desenvolvimento proposto para a psicanálise por cada um dos autores. A visada de Reich,
comprometida com o paradigma da ciência natural e com o projeto iluminista parece encontrar
fortes pontos de apoio no conhecimento atual aportado pela neurociência.
Antes, porém, de entrar na revisão das bases neurocientíficas da subjetividade, apresento as
contribuições de Navarro à clínica inaugurada por Reich e a sua evolução ao estado atual da
psicoterapia neurodinâmica.
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4. DA VEGETOTERAPIA À PSICOTERAPIA NEURODINÂMICA
“Tais vinculações (entre o contato psíquico e a excitabilidade vegetativa) ajudarão
não só a retirar nosso trabalho psicoterapêutico
da atmosfera mística que o envolve atualmente na psicoterapia,...,
como também possibilitarão resultados até agora inalcançáveis”
Wilhelm Reich (1935/1972)208
“A psicoterapia, no futuro, deverá ser neurodinâmica.”
A.R.Luria (1927)

A visada científico-natural imprimida por Reich ao campo da clínica psicanalítica revelou a
inscrição somática do aparelho psíquico e a porosidade do inconsciente. A partir da análise do
caráter, a importância do trabalho sobre o pólo motor do aparelho psíquico para a recuperação da
capacidade do ‘dar-se conta’ de Si foi ficando cada vez mais clara e remeteu-o à inauguração da
clínica corporalista da subjetividade em 1935, quando Reich desenvolve a vegetoterapia caracteroanalítica.
O presente capítulo descreve o trânsito, efetuado pelo autor, da técnica da vegetoterapia
caractero-analítica de Reich sistematizada por Navarro ao estado atual da psicoterapia neurodinâmica
(PN), cujas bases teóricas encontram-se em desenvolvimento por Xavier e Haldane (HALDANE.
2004).
A primeira secção dedica-se à apresentação dos elementos centrais da sistematização da
vegetoterapia de Reich por Navarro (1996), cuja principal contribuição clínica consiste na aplicação
seriada e sistemática dos estímulos corporais, por ele designados como actings (NAVARRO. 1988;
1996). Apresenta-se também, ainda que brevemente, as demais contribuições originais de Navarro ao
campo reichiano, como o desenvolvimento de um novo olhar sobre a clínica e a patologia, a

No original: “These relationships not only can help extricate our psychotherapeutic work from the mystical atmosphere of present-day
psychotherapy but also, under fortuitous conditions, can guarantee otherwise unattainable sucesses”. Psychic contact and vegetative current, in
Character analysis, p. 286. Simon and Schuster, New York; 1972. Tradução do autor.
208

148

149

somatopsicodinâmica (NAVARRO. 1991; 1995), bem como a caracterologia pós-reichiana proposta por
este autor (NAVARRO. 1995)
A segunda secção dedica-se ao exame crítico do paradigma energético e a passagem ao
paradigma neurodinâmico, seus princípios gerais e os princípios clínicos quem embasam a atualidade
da psicoterapia neurodinâmica (PN).
Finalmente, a terceira secção do capítulo descreve, em linhas gerais, as diretrizes que balizam
a fase corporal da PN e oferece uma descrição sumária dos actings de Navarro que, no contexto da
neurodinâmica são designados como MeSAs ou Metáforas Somáticas Ativadoras209 (XAVIER. 2000).
O universo das práticas corporalistas floresceu a partir de fins da década de 60 no bojo da
contracultura e do flower power, encontrando-se atualmente uma miríade de escolas e técnicas
agrupadas sob três rótulos genéricos: reichianos ortodoxos, neo-reichianos, e pós-reichianos
(vertente onde se colocava Navarro em virtude de sua tentativa de aproximação com outros campos
disciplinares como a neurofisiologia, a psicologia evolutiva e a teoria geral dos sistemas).
Como nem todas as escolas reichianas ortodoxas trabalham com a mesma metodologia
clínica e as denominações diferem de vegetoterapia caractero-analítica a orgonoterapia ou, ainda,
medicina orgonômica, designo a técnica da vegetoterapia desenvolvida por Navarro como
vegetoterapia caractero-analítica modificada por Navarro (VCA-N) com o intuito de diferenciá-la de
outras escolas reichianas que utilizam a mesma denominação (vegetoterapia), porém com uma
condução do trabalho corporal em bases completamente diferentes das preconizadas por Navarro.

Originalmente designadas como MOS ou Movimentos Ontologicamente Significantes, por ocasião da dissertação de
mestrado, defendida em 2000.
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4.1 – UM BREVE HISTÓRICO DO MÉTODO.
Varridos pela sanguinária ditadura militar instalada em 1976, expoentes da esquerda
psicanalítica argentina como Osvaldo Saidón, Gregório Baremblitt e Eduardo Losicer exilaram-se no
Rio de Janeiro e fundaram, junto com Luis Fernando de Mello Campos e Chaim Katz, o IBRAPSI.
Insatisfeito com as alternativas ‘apolíticas’ de formação psicanalítica em minha terra natal,
emigrei para o Rio de Janeiro no final de 1979 em busca de uma formação psicanalítica de ‘esquerda’,
efetivamente concernida com a forja ideológica e política do sujeito social que ocupava os divãs
psicanalíticos.
Um pouco antes de deixar o Rio Grande do Sul eis que, pela mão de uma amiga daquela
época, tomei conhecimento da obra de Wilhelm Reich. Tratava-se de um fragmento de A Revolução
Sexual, publicado em uma revista que teve um papel importantíssimo na época: a Rádice, dirigida por
Ralph Viana. De imediato fiquei muito impressionado com a abordagem reichiana sobre o papel da
sexualidade na saúde mental, e creio ter experimentado aquele mesmo sentimento expresso por
Dadoun: “...que esse autor fala de nós mesmos, é capaz de nos atingir em nossas emoções
elementares e nossas motivações secretas, ao mesmo tempo em que estimula, num movimento
simultâneo, nossa lucidez e a racionalidade da nossa abordagem.” (DADOUN. 1995, p. 10). Como já
possuísse algum conhecimento da teoria psicanalítica, a sexualidade era para mim até então - como se
pode imaginar - apenas um constructo teórico largamente ‘descolado’ da genitalidade e das injunções
sociopolíticas; assim, a leitura daquele fragmento da Revolução Sexual me fez buscar algo que escapava
ao projeto de formação do IBRAPSI: a psicoterapia corporal.
Em abril de 1980 a Rádice promove um grande encontro no Parque Lage intulado
“Alternativas no espaço Psi”, ponto de partida para a proliferação das terapias corporais no Brasil. Lá
tive o meu primeiro contato com estas práticas, mas passou-se um certo tempo até encontrar pessoas
com quem eu me identificasse a ponto de iniciar um processo terapêutico nessa linha. Como a
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experiência pessoal revelou-se bastante positiva, dei início ao meu primeiro treinamento, entre 1983 e
1986, com Eliane Siqueira e Sandra Guimarães naquilo que, à época, chamávamos de análise
bioenergética, mas que consistia, na verdade, numa mistura eclética de técnicas gestálticas e
psicodramáticas, mescladas com os exercícios da bioenergética de Lowen. Aquela era uma formação
de cunho eminentemente experimentalista e calcada quase exclusivamente na experiência vivencial
em grupo, sem muitas preocupações com a formalização teórica do que se praticava. Em 1985,
comecei a atuar como psicoterapeuta corporal valendo-me das experiências adquiridas no convívio
com este grupo, até descobrir Navarro e a sua vegetoterapia.

4.1.1. O paradigma da clínica reichiana em Navarro.
Conheci Federico Navarro em 1987, por ocasião de sua primeira vinda ao Brasil para uma
série de conferências no extinto CIO (Centro de Investigação Orgonômica Wilhelm Reich). Naquela ocasião
fiz uma sessão com Navarro, a fim de conhecer o seu método de trabalho.
Neuropsiquiatra nascido em Nápoles, Navarro vivia então em Paris. Havia sido aluno de Ola
Raknes, um dos membros do grupo psicanalítico norueguês que acolhera Reich após sua exclusão da
IPA e de sua emigração da Alemanha, fugindo à perseguição nazista.
A partir de 1939, com a emigração de Reich para os Estados Unidos, Raknes fica sendo a
referência européia para a vegetoterapia caractero-analítica, técnica desenvolvida por Reich entre
1934 e 1936 durante a sua estadia na Noruega. Navarro toma conhecimento da obra de Reich em
1965 e, logo, ele e um grupo de outros psiquiatras italianos buscam treinamento em vegetoterapia
caractero-analítica com Ola Raknes.
Raknes certifica-os em 22 de abril de 1974 e no próprio certificado, que tive a oportunidade
de ter em minhas mãos, risca o termo vegetoterapia acrescentando à caneta o termo ‘orgonoterapia’.
(DADOUN. 1988 In NAVARRO. 1988, p. 13). Tal atitude de Raknes tinha por objetivo, segundo
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Dadoun, expressar a sua completa solidariedade com a última designação dada por Reich ao seu
trabalho clínico. Observa Dadoun, entretanto, que
“Navarro, ao contrário, prefere conservar o termo ‘vegetoterapia’ a fim de evitar,
por um lado, as suspeitas que geralmente se derivam do termo reichiano ORGON
e, por outro lado, e essa sem dúvida é a razão mais importante, porque uma
autêntica prática da orgonoterapia suporia um conhecimento exaustivo dos
diferentes progressos na biologia e na física do orgon, coisa que atualmente ainda se
encontra longe de acontecer.”210 (DADOUN. 1988 In NAVARRO. 1988, p. 13)

Ao recusar a orgonomia como extemporânea Navarro adota uma posição simultaneamente
pré-orgonômica e pós-reichiana pois, apesar de manter fidelidade aos dogmas energéticos, começa a
efetuar uma primeira aproximação do modelo teórico reichiano com outros campos disciplinares,
ensaiando uma ruptura com a ortodoxia reichiana.
A partir do que ouvi em suas conferências e do que vivi naquela sessão num - para mim
histórico - fim de tarde de primavera carioca, imediatamente percebi que a sua abordagem do
universo reichiano apresentava uma consistência clínica que até então eu não havia identificado em
outros expoentes da psicoterapia corporal que regularmente visitavam o Brasil. Acima de tudo,
aquelas conferências e a sessão com Navarro ressuscitaram o médico que havia em mim: o meu
interesse pela neurofisiologia fora resgatado e ali se desenhava uma oportunidade de escapar à camisa
de força do reducionismo energético.
Navarro empreendera uma aproximação de certos aspectos teóricos de Reich com o modelo
neurofisiológico dos ‘três cérebros-em-um’ (triune brain) de Paul MacLean, com a teoria geral dos
sistemas de Bertallanfy (1924/1968), com os estudos da psicologia evolutiva, especialmente as
importantes observações empíricas de Reneé Spitz (1958/1975), Margareth Mahler (1977) e, mais

210 No original: “Navarro, por el contrario prefiere conservar el de ‘vegetoterapia’ a fin de evitar, por una parte, las sospechas que
generalmente, se derivan del término reichiano de ORGON y por outra parte, y es sin duda la razón más importante, porque una auténtica
práctica de la orgonterapia supondría un conocimiento exhaustivo de los diferentes progresos en biología y en física del orgón, cosa en la
actualidad muy lejos aún de conocerse.” Tradução do autor.
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recentemente, de Alessandra Piontelli (1992/1995). Daí nascia uma estruturação da metodologia
clínica que orientava a técnica da aplicação das intervenções corporais.
Iniciei minha formação no Instituto de Orgonomia Ola Raknes em agosto de 1989, ao
mesmo tempo em que dava início ao meu processo terapêutico de 'base'211 com o próprio Navarro.
Lá, fui professor e diretor acadêmico durante um período e permaneci ligado ao seu Instituto até
meados de 1996, quando minha ênfase na neurociência em detrimento dos dogmas da ‘energia vital’
tornou indesejável a minha permanência naquele grupo.
Em linhas gerais, Navarro define a vegetoterapia caractero-analítica como:
“...uma metodologia terapêutica com implicações socioculturais, ou seja,
políticas (não partidárias!), cujo escopo é contribuir para transformar, gradual e
progressivamente, a condição atual de nossa sociedade (causa da psicopatologia
coletiva em que nos encontramos!). Essa metodologia usa diversas técnicas, mas
não é uma técnica de liberação emocional: é uma terapia!” (NAVARRO. 1996, p.
13)

Do ponto de vista clínico, Navarro descreve a vegetoterapia como um processo centrado
sobre o sistema neurovegetativo e a análise caracterológica que se segue constitui “um trabalho de
transformação de uma caracterialidade para produzir sua maturação em caráter genital.”
(NAVARRO. 1996, p. 13)
Embora sustentando um ponto de vista que ainda encerra a perspectiva maniqueísta e
ilusória do bom selvagem de Rousseau e um ideal normatizante de saúde (o caráter genital), Navarro
salienta o compromisso sociopolítico da vegetoterapia e a sua originalidade enquanto técnica
psicoterápica que visa os fundamentos neurovegetativos implicados na organização da subjetividade.

211 O modelo de formação da escola de Navarro pressupunha três períodos de terapia pessoal: o primeiro, chamado de
‘base’ consistia no primeiro período completo de terapia; o segundo, chamado de ‘controle’, era realizado com outro
psicoterapeuta e visava fazer uma espécie de ‘pente fino’ sobre aspectos que eventualmente não tivessem sido
trabalhados no período de base em razão de eventuais ganchos ou pontos-cegos caracterológicos entre o terapeuta de
base e o candidato a psicoterapeuta. Finalmente, havia um terceiro período chamado de ‘manutenção’, que implicava em
terapia ad aeternum. O modelo de formação era, como se pode ver, calcado no modelo clássico de formação de
psicanalistas pelas grandes sociedades filiadas à IPA.
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Navarro mantém fidelidade ao paradigma energético quando declara que “A ação no sistema
neurovegetativo é exercida sobre o temperamento; (enquanto) a ação na caracterialidade interfere nas
tensões musculares produzidas por bloqueios da energia vital. É, portanto, uma terapia energética.”
(NAVARRO. 1996, p. 13; parênteses acrescido).
Decorre daí, segundo o autor, que “o diagnóstico energético é mais importante do que o
clínico...”, com Navarro preconizando o uso de terapias energéticas convergentes e complementares
nos casos em que se observa uma condição de “carência no patrimônio energético do organismo...”
(Idem)
Embora Navarro buscasse a aproximação com o modelo neurofisiológico de MacLean, sua
perspectiva ainda se mostrava tolhida pela visada energética e periferalista de Reich (que será objeto
de exame no próximo capítulo), localizando no corpo a sede dos processos emocionais e
perpetuando um dualismo do tipo corpo x cérebro ou razão x emoção:
“De fato, o sistema simpático preside as funções de defesa ou fuga, cujas
expressões motoras são bloqueadas por fenômenos de contração crônica da
musculatura. É por isso que podemos dizer que, enquanto a memória intelectiva
é fixada nas células nervosas, a memória emotiva é inscrita nas estruturas
musculares que expressam determinada emoção.” (NAVARRO. 1996, p. 14;
grifo meu.)

Tomando a aparência pela essência, Navarro faz uma confusão entre a inibição motora (a
expressão fenomênica) e os sistemas de memória emocional. Restringindo o papel das células
nervosas à memória intelectual Navarro reproduz o viés reichiano que, ao ignorar as funções
integrativas do sistema nervoso central, mantém uma concepção do cérebro como um órgão frio e
racional, cabendo a vida emocional tão somente aos órgãos e partes do corpo. Como se verá por
ocasião do capítulo dedicado à neurociência, essa é uma perspectiva apenas parcialmente correta, e
tanto Navarro quanto Reich parecem ter ficado reféns das primeiras concepções localizacionistas
emanadas dos gregos antigos como Demócrito e Platão, que atribuíam ao cérebro as funções
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intelectuais, ou como em Aristóteles, que acreditava que o coração controlava as funções sensoriais e
cognitivas enquanto o cérebro apenas temperava o calor e as excitações provenientes do coração, e
as paixões, oriundas do fígado. (FINGER. 1994, p.3)
Ao observar que “a vegetoterapia deseja curar o paciente valendo-se de determinadas
intervenções corporais (actings)...” (NAVARRO. 1996, p. 15), Navarro descreve os objetivos de uma
clínica reichiana ainda balizada por um ideal de cura. Os actings, por sua vez, são definidos como
“intervenções corporais que provocam reações neurovegeto-emocionais e musculares capazes de
reestruturar uma psicoafetividade sadia.” (Idem).
De acordo com Navarro, o reequilíbrio neurovegetativo é obtido por ativação do sistema
nervoso autônomo via actings e a análise do caráter (expresso pela linguagem corporal) subseqüente
que “colocam o indivíduo em condições não apenas de compreender, mas principalmente de ’sentir’
a sua capacidade, ou seja, o seu eu, e o seu ‘ser no mundo’, como elemento dialético.” (Idem).
Navarro salienta que os mecanismos psicodinâmicos de defesa encontram-se ancorados no
corpo e que eles emergem da libido individual, cuja força é a energia vital que teve a sua existência
fisicamente comprovada por Reich. Fidelizado à perspectiva energética, Navarro procura legitimar
esse ponto de vista calcando-se na força da tradição, pois argumenta que os mesmos princípios
energéticos encontram-se na base da medicina homeopática, da acupuntura, das medicinas hindu e
tibetana e mesmo nos fenômenos parapsicológicos.
Navarro preserva ainda a concepção da divisão segmentar da couraça muscular do caráter,
compartimentada por Reich em sete anéis ou níveis funcionais distintos, implicando os grupos
musculares envolvidos na produção da subjetividade em cada um dos segmentos corporais: ocular,
oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico.
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Nessa perspectiva, é possível localizar em cada um dos níveis
“as instâncias psicológicas ‘bloqueadas’ (e não apenas no sentido
simbólico!) que podem expressar, na linguagem do corpo, as problemáticas de um
indivíduo, mesmo que ele não verbalize (o maxilar contraído indica raiva contida, o
pescoço afundado nos ombros indica uma atitude de defesa crônica, e assim por
diante).” (NAVARRO. 1996, p. 16)

Navarro considera que o desbloqueio energético viabilizado pelos actings e pela análise
caracterológica subseqüente promovem um retorno do fluxo energético natural, que constitui o pilar
do funcionamento saudável do indivíduo. Portanto, “Para tornar o corpo vivo, vital e funcional essa
energia deve circular livremente da cabeça aos pés e vice-versa, e encontrar, em uma sexualidade
satisfatória e sadia (não apenas genital), sua via de descarga natural.” (NAVARRO. 1996, p. 16)
Além da perspectiva energético-naturalista, o método de Navarro preserva o preceito
reichiano - abandonado por escolas neo-reichianas como as de Lowen, Boadella e Kelleman, entre
outras - de conduzir o trabalho de desbloqueio através dos anéis da couraça caracterológica no
sentido céfalo-caudal a fim de evitar fixações retrógradas da energia vital, descritas por Reich como
ganchos ou anzóis bio-energéticos (REICH apud BAKER. 1967/1980).
Essa prescrição deriva da percepção, por Reich, de que a energia orgônica não obedecia à
segunda lei da termodinâmica (REICH. 1949/2003). Assim, ao invés de ceder energia a um nível
com menor carga orgonótica, um segmento energeticamente mais carregado toma ainda mais energia
para si. Desse modo, o desbloqueio de um nível inferior ao do anel ocular (por exemplo, o
diafragma) e menos carregado do que ele poderia produzir um anzol ou gancho energético ao nível
da couraça ocular, pois a energia liberada migraria para o nível dos olhos e não para o nível da pelve
(responsável pela dissipação do excedente de energia no sistema através do reflexo do orgasmo),
agravando ainda mais um bloqueio pré-genital.
Desse modo, a técnica corporal de Navarro diferencia-se das demais escolas de psicoterapia
corporal ao priorizar a estimulação recursiva, ao longo de todo o processo terapêutico, dos anéis
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superiores da couraça com os objetivos interpenetrados de reversão de padrões de defesa instaurados
em momentos arcaicos da vida pessoal e do asseguramento de um gradiente de energia rumo à pelve
de modo a evitar refluxos de energia para os anéis pré-genitais (ocular, oral e cervical).
Navarro defende a orientação céfalo-caudal das intervenções corporais também em critérios
da psicologia do desenvolvimento, pois “os dois primeiros níveis (ocular e oral) funcionam desde o
nascimento...” (NAVARRO. 1996, p. 16) e essas experiências primitivas revelam-se de grande
importância para a estruturação do sentido de Si e do mundo interno. Assim,
“...é evidente a importância, em vegetoterapia, dos actings propostos para
esses níveis, para provocar manifestações emocionais e neurovegetativas (que
podem ser analisadas com a verbalização da vivência, para tornar conscientes
sensações ou estados de ânimo bloqueados desde o período pré-verbal).”
(NAVARRO. 1996, p. 16/17)

Outra diferença importante em relação à técnica reichiana original é que, no tocante à fase
corporal do processo terapêutico, a técnica de Navarro prescinde quase que por completo de contato
corporal direto entre paciente e terapeuta, fonte de muitas confusões e atuações (acting outs) por
ambas as partes envolvidas no processo.
Finalmente, Navarro enfatiza um ponto importante que descola a vegetoterapia do campo
das técnicas adaptativas (como a terapia cognitivo-comportamental) ao apontar a integração dos
aspectos emocionais com os aspectos cognitivos ao invés do mero reforço do autocontrole
emocional que perpetua a divisão interna no sujeito:
“Com a vegetoterapia caractero-analítica, o indivíduo redescobre seu
funcionamento biológico baseado em seus biorritmos e chega à auto-regulação e,
portanto, autogestão (não controle) emocional, fundamento de uma vida social
sadia...” (NAVARRO. 1996, p. 17)

Navarro conserva, portanto, a perspectiva bio-energética, a divisão funcional da couraça
caracterológica, a orientação céfalo-caudal do trabalho de flexibilização das defesas somáticas e a
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análise do caráter subseqüente às experiências de corpo que caracterizavam a técnica originalmente
desenvolvida por Reich.
A diferença técnica aportada por Navarro consiste na aplicação sistemática dos actings, com
ênfase na estimulação recursiva dos anéis superiores (ocular e oral) ao longo de todo o processo
terapêutico, o que transcorre em quatro etapas consecutivas e complementares descritas mais à frente
(secção 4. 3): etapa facial, etapa cervical, etapa diafragmática e etapa pélvica; assim, a cada mudança
de etapa, o trabalho subseqüente preserva as estimulações componentes da etapa antecedentes.

4.1.2. As contribuições originais de Navarro
Constituem aportes originais de Navarro ao campo reichiano, a sistematização da aplicação
dos estímulos corporais212, a hipótese dos quatro medos na origem da formação da couraça
caracterológica e uma nova classificação diagnóstica em termos de quatro organizações caracteriais
básicas a partir dos diferentes padrões de medos de fundo, suas defesas e os respectivos terrenos
energéticos.
4.1.2.1. Os ‘actings’ ou movimentos musculares emocionais: Segundo Navarro (1996),
os actings são “determinadas intervenções corporais que provocam reações neurovegeto-emocionais e
musculares capazes de reestruturar uma psicoafetividade sadia, considerada desde o nascimento de
um indivíduo.” (Navarro. 1996, p. 15), enquanto Serrano Hortelano os descreve como
“movimentos musculares emocionais, ligados à experiência histórica do indivíduo,
que se realizam por segmentos musculares seguindo a direção do segmento ocular
ao pélvico para não violentar a dinâmica histórica e natural evolutiva do sujeito, a
fim de que ele possa recuperar adequadamente a sua própria história.”213
(SERRANO HORTELANO. 1988, P. 27/28)

um aspecto desenvolvido em conjunto por Raknes e Navarro, segundo SERRANO HORTELANO (1988 p. 28)
No original: “...o movimientos musculares emocionales, ligados a la experiencia histórica del individuo, los cuales se realizan por
segmentos musculares, siguiendo la dirección del segmento ocular al pélvico para no violentar la dinámica histórica y natural evolutiva del sujeto
para poder recuperar adecuadamente su propia historia.” Tradução do autor.
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Ressaltando não se tratar de meros exercícios de ginástica, Navarro descreve os ‘actings’ como
uma proposta de recuperação - por meio de movimentos e atitudes específicas - de determinadas
funções neuropsicológicas ligadas à esfera emocional. A análise do caráter é feita a seguir, com o
terapeuta ‘lendo’ para o paciente os seus actings, isto é: interpretando o significado expresso no modo
como eles são realizados nos diversos momentos terapêutico, pois:
“cada acting ‘significa’(não simboliza!) um aspecto e um momento da
personalidade em seu desenvolvimento psicoafetivo existencial e não é, portanto,
apenas uma leitura estática do corpo, mas também de seu movimento
expressivo.”(NAVARRO. 1996, p. 19)

Navarro conferia grande importância à semiologia dos sinais corporais por ocasião da
aplicação dos 'actings'214 e preconizava que a realização dos mesmos necessita de um tempo próprio
para que o paciente possa ‘entrar’ na experiência. Assim, durante a execução do acting, o paciente
deve permanecer em silêncio a fim de poder captar as sensações que eventualmente surjam a partir
do estímulo, isto é: procura-se fazer com que a atenção do paciente mantenha-se orientada para a
atualidade da experiência em curso, evitando-se o auto-relato durante o curso do acting, o que o
interromperia ou pelo menos faria com que o acting fosse executado sem a plena atenção a Si. A
necessidade do ‘tempo de entrada’ no actings e a recursividade do trabalho corporal exige sessões
prolongadas, com cerca de setenta e cinco minutos de duração, normalmente num regime de uma
sessão por semana.
O terapeuta, por sua vez, também deve manter-se em atitude de observação atenta e
silenciosa sem interferir com a experiência em curso, intervindo apenas no caso de uma ocorrência
que seja insuportável para o paciente.

renomeados como Metáforas Somáticas Ativadoras ou MeSAs no paradigma da psicoterapia neurodinâmica (PN),
conforme se verá na próxima secção. O motivo para a nova denominação emerge da necessidade de uma definição mais
precisa da origem de tais estímulos de modo a evitar imprecisões conceituais, além de descolar as MeSAs do sentido
psicanalítico consagrado à expressão ‘acting out’ ou atuações contraproducentes ao processo terapêutico.
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Além de manter-se em silêncio e com a atenção orientada a Si, o paciente deve manter a
posição básica: deitado no divã, com as pernas dobradas e os pés apoiados, evitando o contato entre
os pés, as mãos e os joelhos “para não provocar um ‘curto-circuito’ energético baseado na lei física
sobre a função das ‘pontas’.” (NAVARRO. 1996, p. 37/38). A mencionada ‘lei das pontas’ é uma lei
física que descreve a descarga de energia pelas extremidades, e Navarro pressupõe que a circulação
da bio-energia atende a esse princípio geral da Física.
A ênfase conferida por Navarro aos bloqueios dos dois primeiros níveis (olhos e boca) devese não apenas ao princípio geral da circulação energética, céfalo-caudal, como ao fato de Navarro
considerar o homem um ‘mamífero óptico’. A primazia da função visual enquanto eixo de percepção
privilegiado para o contato com o mundo desloca a primazia olfativa presente nos demais mamíferos
e, segundo Reich, o bloqueio ocular é o responsável pela perda de contato com a realidade. Navarro
amplia essa noção reichiana e considera os níveis altos da couraça facial responsáveis pela perda de
contato com a realidade, pois quatro dos cinco sentidos especiais localizam-se na cabeça.
Assim, a técnica confere especial importância ao desbloqueio dos níveis dos olhos e da boca.
Com esse objetivo, Navarro desenvolveu quatro actings específicos para o desbloqueio facial
(descritos na secção 4.3) e uma estratégia de decupagem dos mesmos que consiste na estimulação
parcial isto é, de cada um dos níveis em separado por um período de tempo progressivamente maior
até a sua integração num momento posterior do processo, onde os segmentos dos olhos e da boca
são estimulados simultaneamente.
Adicionalmente, Navarro introduziu o uso de referente luminoso (uma lanterna tipo lapiseira
com luz filtrada na ponta) para a estimulação alternativa do segmento ocular, de modo a facilitar a
pessoa a manter a orientação do seu ponto de mirada e a atenção atrelada ao olhar.
A estratégia de decupagem e o recurso ao referente luminoso visam promover a abertura da
atenção em bases graduais; caso contrário, ou o paciente não tem condições de tirar proveito da
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experiência em face do engessamento atencional ou então poderá ficar confuso mediante a invasão
de tantos conteúdos simultâneos215. A base para a estratégia desenvolvida por Navarro parece
emergir da interdependência entre a consciência e a autopercepção, pois, segundo Reich:
“a consciência é uma função da autopercepção em geral, e vice-versa. Se a autopercepção é
completa, a consciência também é clara e completa.” Quando a autopercepção se
deteriora, a função da consciência também se deteriora e, com ela, também todas as
suas funções como o discurso, a associação, a orientação, etc.” 216 (REICH.
1948/1972, p. 442; destaques no original).

Mas, observa Reich, pode acontecer que a autopercepção em si não esteja perturbada no
sentido neurológico do termo, mas que apenas “reflita um organismo rígido, como no caso do
bloqueio afetivo neurótico; (nesse caso) as funções da consciência e do intelecto também se revelarão
rígidas e mecânicas.”217 (REICH. 1948/1972, p. 442; destaque no original, parênteses acrescido.)
Assim, a desorientação e a confusão são as primeiras reações da própria descoordenação
perceptual promovida pelas barreiras de contato caracterológicas (um relato muito freqüente nos
períodos iniciais da fase corporal do processo) e, portanto, é inútil e mesmo contraproducente forçar
precocemente a experiência somatossensorial. A técnica dos actings de Navarro realiza-se, portanto,
em doses ‘homeopáticas’, tanto em termos da complexidade gradual da estimulação como das suas
durações, favorecendo uma progressiva flutuação dos parâmetros de base da atenção.
Empiricamente, é freqüente o terapeuta ouvir declarações do tipo ‘é muita coisa para eu prestar
atenção ao mesmo tempo’, o que sugere uma limitação significativa da capacidade atencional.
A leitura, pelo terapeuta, da performance dos actings revela-se um elemento importante tanto
para a compreensão da condição atual da pessoa como para o rastreio dos efeitos clínicos da
215 A primeira condição parece caracterizar a cegueira por desatenção (Inattentional blindness ou IB) e a segunda uma
condição de desatenção em face de superpovoamento de estímulos (crowded stimuli), conforme se verá por ocasião da
secção 5.4.4. dedicada ao exame das relações entre a atenção (attention), a consciência (consciousness) e o ‘dar-se conta’
(awareness).
216 No original: “consciousness is a function of self-perception in general and vice versa. If self-perception is complete,
consciousness also is clear and complete When the function of self-perception deteriorates, the function of consciousness in general also
deteriorates, and with it all its functions such as speech, association, orientation, etc..” Tradução do autor.
217 No original: “If self-perception itself is not disturbed, but only reflects a rigid organism, as in the affect-blocked neurotic, the functions of
consciousness and intellect, too, will be rigid and mechanical.” Tradução do autor.
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experiência. Assim, durante a realização de um acting do segmento ocular como a rotação dos olhos
no sentido horário, por exemplo, o terapeuta pode observar o ritmo e as características do
deslocamento dos olhos dentro das órbitas: se excessivamente lento ou demasiado rápido, se o
movimento progride regularmente ou aos saltos, se o paciente apresenta movimentação ocular
caracterizada por períodos de deslocamento retrógrado ou se o movimento é sempre anterógrado, e
assim por diante.
Adicionalmente, o terapeuta pode monitorar a atenção do paciente pela expressão do olhar:
se o olhar mostra-se vazio ou não, se o paciente semicerra as pálpebras durante o estímulo, se ele
evita fazer o movimento dentro da amplitude máxima possível, etcetera...
Uma vez de posse dessas informações e cumprido o tempo mínimo preconizado por
Navarro, o terapeuta interrompe o acting e pede ao paciente que ofereça o seu auto-relato acerca da
experiência e então ele pode confirmar ou retificar as suas observações sobre a psicodinâmica do
paciente e a monitoração dos efeitos dos estímulos corporais.
Por exemplo, numa das sessões do caso de ‘Dolores’, 24 anos, desenhista industrial, observase o seguinte registro por ocasião do início do processo terapêutico, após o acting de mirar a ponta da
lanterna por um período de quinze minutos (estímulo componente do Grupo MeSA 1, conforme
descrição à fls. 213 e segs.):
Dolores: “Quando fazia contato [com o ponto de mirada], sentia o corpo
todo crispado, mas na cabeça [i. é, mentalmente] sentia a situação de contato como
agradável...A luz parecia fazer parte de mim”. (Caso 2 – Dolores. Registro 33,
Grupo MeSA 1; colchetes acrescidos)

O auto-relato de Dolores revela impersistência atencional com percepção da
crispação corporal sempre que ela era capaz de manter a atenção orientada para a atualidade da
experiência. Ao mesmo tempo, o auto-relato de Dolores permite que o terapeuta formule uma
hipótese psicodinâmica para o seu caso, pois o discurso revela uma dissociação entre a experiência
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sensível e a interpretação cognitiva da sua condição (‘sentia o corpo todo crispado, mas na cabeça
sentia a situação de contato como agradável’).
Do ponto de vista psicodinâmico, o terapeuta infere uma condição de indiferenciação
identitária em relação à figura materna, pois Dolores refere que ‘a luz parecia fazer parte de mim’, o
que sugere uma dinâmica fusional entre mãe e filha. Efetivamente, Dolores era a filha mais velha de
uma prole de duas filhas e os pais haviam se separado ainda durante a sua primeira infância. Dolores
ficou aderida à versão materna da separação e na adolescência, ainda menor de idade, entrou na
Justiça contra o pai, requerendo pensão de alimentos, ‘contra o seu desejo íntimo’. A descrição de
Dolores de sentir a luz (substituto simbólico do Outro como referente de Si, no caso o olhar da mãe,
representado pela lanterna) como parte de si parece confirmar a hipótese de indiferenciação
identitária já sugerida pelo seu histórico de vida e, adicionalmente, mostra-se coerente com a hipótese
de Navarro (como se verá adiante) de que um trauma no período fetal - o parto de Dolores fora
completado a fórceps - engendra uma dinâmica de tipo fusional.
A dissociação entre o estado de corpo crispado e a percepção do contato como agradável
indica que Dolores, naquele ponto do processo, ainda apresentava uma atividade cognitiva de
cobertura, isto é: uma defesa psíquica contra o estado de medo de fundo revelado pelo acting
(‘crispação corporal’), o que tornava a experiência ‘agradável’. Alternativamente, ambas as sensações
(crispação corporal e contato atencional agradável) poderiam ser efetivamente simultâneas e, nesse
caso, a leitura do acting sugere a presença de um bloqueio cervical importante, ligado a uma defesa de
tipo narcisista-masoquista, conforme o modelo somatopsicodinâmico de Navarro: Dolores sofria de
dores de cabeça freqüentes, um índice de tensão da galea capitis conseqüente a hipertonia crônica da
musculatura do anel cervical, ponto de ancoragem somática do narcisimo secundário ou de
cobertura, segundo Navarro (1995).
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4.1.2.2. A somatopsicodinâmica: Navarro (1988; 1991) esboça, de forma algo rudimentar e
genérica, uma nova perspectiva para a compreensão das doenças físicas e mentais na tentativa de
superar tanto o pré-juizo ‘psiquista’ da visada psicossomática quanto o pré-juízo organicista da
psiquiatria biológica e da medicina em geral, que negligenciam a importância dos aspectos subjetivos
na produção de desordens físicas e mentais.
Segundo Dadoun (1995), a perspectiva energética de Reich é preservada em Navarro, cuja
somatopsicodinâmica sustenta que todas as manifestações vitais são manifestações energéticas.
Assim,
“toda desordem no funcionamento energético do indivíduo se expressa em
aspectos físicos (somáticos) ou psíquicos – dupla vertente que, considerada de
perspectiva energética (dinâmica) expressa a unidade funcional entre corpo e
espírito, entre soma e psique. Não se trata de privilegiar uma ou outra vertente e,
menos ainda, de fazer de uma a causa da outra, como é a tentação do positivismo
médico, que só quer considerar os fatores orgânicos, ou da psicossomática, que dá
valor excessivo aos fatores psíquicos.” (DADOUN. 1995, p. 13)

Nessa perspectiva, prossegue Dadoun (Idem), “a energia aparece sempre ligada ou
representada. De forma simplificada, a energia encontra-se ligada (isto é, retida) nas estruturas
biológicas – órgãos e tecidos, em especial os musculares – e representada nas formações psíquicas,
especialmente nos traços de caráter.”
Embora ensaiando a aproximação com a neurofisiologia de MacLean, a desatenção às
funções integrativas do sistema nervoso central faz com que Navarro - assim como Reich o fizera tenha que lançar mão de um princípio energético que dê conta da unidade somatopsíquica; uma
posição que, a meu ver, só faz revelar a dificuldade de ambos os autores em superar o dualismo
cartesiano. Como veremos no capítulo dedicado à neurociência, a literatura neurofisiológica
disponível à época de Reich já permitia a construção de um modelo somatopsicodinâmico sem a
necessidade de recurso à postulações de índole energética; o que, segundo o princípio da lâmina de
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Ockham torna desnecessária a perspectiva orgonômica, a menos que ela contemple as funções
nervosas centrais em seu projeto.
A perspectiva somatopsicodinâmica de Navarro, ainda que localizacionista, reducionista e
energeticamente orientada, apresenta uma interessante perspectiva sobre a organização estratificada
das defesas caracterológicas. A perspectiva avançada por Navarro lança um pequeno facho de luz a
propósito da diferença nos mecanismos de defesa disponíveis para fazer frente ao medo em cada
uma das diferentes etapas da ontogênese.
4.1.2.2.1. O medo no período embrionário: Todo ser vivo tende à sobrevivência individual.
Assim, Navarro distingue as diversas conseqüências que uma experiência de medo pode provocar ao
longo dos períodos evolutivos da vida humana. O argumento de Navarro apóia-se em experimentos
que revelaram a existência de uma rede microtrabecular constituída por filamentos de actina e
miosina (cadeias proteicas constituintes do tecido muscular) no interior do citoplasma; esses
filamentos contraem e expandem modificando a forma da célula em resposta às injunções
ambientais, o que leva Navarro a considerar que o fenômeno emocional já existe, a nível celular, no
período embrionário (NAVARRO. 1991, p. 10/12).
Assim, o embrião já poderia ter uma experiência de medo (no sentido biológico da
experiência) mas, como ele ainda se encontra em estágio inicial de desenvolvimento, a única
manifestação comportamental de medo possível nesse momento seria a contração celular, pois o
embrião é basicamente um conglomerado de células-tronco, sem tecidos, órgãos ou sistemas já
formados.
Nessa perspectiva,
“o medo embrionário é inconsciente e está inscrito em nível celular; é um
medo de morte da própria célula em resposta a um perigo de morte real (por
exemplo, o aborto). Este medo conservado na memória celular provoca alteração
na cadeia do DNA e, conseqüentemente, a diminuição dos suportes vibratórios
celulares (os íons metálicos), desorganizando as estruturas evolutivas ao nível dos
tecidos.” (NAVARRO. 1991, p. 13)
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O estresse embrionário seria, portanto, o fator etiológico das malformações fetais e de outras
condições que produzem disfunções graves e morte prematura, configurando um suporte para o que
Reich denominava de biopatias primárias. O medo embrionário ocorre num período caracterizado
por Navarro como fusional entre mãe-embrião, e o terreno biológico sobre o qual ele se instala é
predominantemente hormonal.
A resposta à emoção medo durante o período embrionário caracteriza-se por uma defesa
celular, o que engendra um terreno energético de tipo hiporgonótico (baixa carga energética), pois a
defesa celular se expressa como uma
“...contração irreversível e crônica da actina e da miosina intracelulares para
assegurar a sobrevivência celular consumindo o mínimo de energia necessária.[...]
Esse dano embrionário é responsável pelo autismo, algumas neuropatias, tumores
malignos irreversíveis.” (NAVARRO. 1991, p. 14)

A hipótese de Navarro é intuitivamente plausível, pois a contração celular implica em
redução da superfície de contato com o ambiente e, portanto, a área exposta à agressão se torna
menor e a relação entre agressão e defesa se mostra mais favorável ao organismo sob pressão.
Abordando a questão pelo ponto de vista da dinâmica impulsional desenvolvida por Reich
com base nas contribuições de Hartmann (conforme a secção 3.1.1.), a expressão dialética se desloca
no sentido da autopreservação (IAc) em detrimento de uma posição erótica, produtora de trabalho e
prazer propriamente dito (Isex). No caso do medo embrionário, o impulso de autopreservação se
apresenta no seu plano mais elementar, o celular.
4.1.2.2.2. O medo no período fetal: No caso de uma experiência de vida geradora de medo
durante o período de feto, a defesa disponível ao organismo em desenvolvimento já seria de ordem
neurovegetativa e hormonal pois nesse estágio da vida os diversos órgãos e sistemas já se encontram
formados e progressivamente funcionais. Assim, “o medo vivido no período fetal determina como
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resposta de defesa uma hipersimpaticotonia geralmente irreversível e crônica, com a contração de
todo o organismo, que persiste depois do nascimento.” (NAVARRO. 1991, p. 14)
Reich demarcava o final do período fetal em torno do décimo dia de vida extra-uterina, pois
os primeiros dias de vida em ambiente aéreo se caracterizariam como um período de transição e
adaptação às novas condições de vida; daí a defesa dos partos harmoniosos e de uma boa recepção
ao recém-chegado bebê. Intuitivamente, sabemos que condições de parto estressantes disparam um
padrão de defesa contra o medo de acordo com os instrumentos disponíveis ao organismo do bebê,
alguém parido mas ainda não nascido, do ponto de vista psíquico. Ou, como sinaliza Navarro,
“alguém que existe, mas não é.” (NAVARRO. 1991., p. 99)
Na perspectiva energética de Navarro, o estresse faz com que a energia se desloque para a
zona diencéfalo-hipofisária do cérebro fetal a fim de assegurar-lhe a sobrevivência, pois é aí que se
encontram localizados os centros nervosos viscerais vitais para a homeostase. Navarro faz uma
analogia tosca entre o diafragma e a circulação placentária, argumentando que, com esse
deslocamento estratégico da energia vital para a base do cérebro, “O diafragma [...] torna-se
depauperado de energia apresentando-se hiporgonótico depois do nascimento...” (NAVARRO.
1991, p. 14).
A hiporgonia decorrente do estresse durante o período fetal engendraria um terreno
energético de tipo hiporgonótico-desorgonótico ou seja: uma baixa carga energética (o patrimônio
energético de base) irregularmente distribuída ao longo dos anéis funcionais da couraça
caracterológica. No caso do medo fetal, ter-se-ia, portanto, uma hiperorgonia (excesso de energia) do
anel ocular - pela concentração ‘estratégica’ da pouca energia disponível nos núcleos vitais da
homeostasia visceral para a preservação da existência - concomitantemente com uma condição
hiporgonótica ao nível diafragmático.

167

168

No modelo de resposta ao estresse fetal a contração celular é substituída, em termos
energéticos, pela concentração preferencial da pouca energia disponível em torno dos núcleos de
regulação autonômica localizados no tronco cerebral e no hipotálamo. Assim, adentra-se o domínio
neurovegetativo e o medo fetal “determina como resposta de defesa uma hipersimpaticotonia,
geralmente irreversível e crônica com a contração de todo o organismo, que persiste depois do
nascimento.” (NAVARRO. 1991, p. 14)
Segundo Navarro, o medo fetal cursa no plano da inconsciência, mas aparece no plano da
subjetividade como “o penoso e atroz sentimento angustiante de ‘desestruturar-se’ [...] ‘ficar em
pedaços’ – morcelement – típico de um núcleo psicótico.” (NAVARRO. 1991. p. 14, destaque no
original)
Do ponto de vista biofísico, Navarro atribui à incidência do medo fetal a etiologia das
biopatias secundárias ou “doenças neuropsicossomáticas, geralmente curáveis e [...] que, por fatores
regressivos, podem se transformar em doenças irreversíveis (do núcleo psicótico a certos tipos de
tumores).” (Idem, p. 15).
4.1.2.2.3. O medo no período neonatal: Navarro conserva o ponto de corte entre os
períodos fetal e neonatal proposto por Reich, caracterizando a janela temporal do período neonatal
entre o “décimo dia após o nascimento até o momento em que o sujeito passa da
impressionabilidade emocional (imprinting) ao uso da linguagem expressa (ou reprimida).” (Ibidem, p.
15).
O período neonatal compreende, portanto, todas as vivências de colo e de amamentação,
caracterizando-se por uma predominância do aspecto ‘temperamental’ (a impressionabilidade
emocional) no âmbito de uma relação materno-infantil de tipo simbiótico.
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Nesse período, segundo Navarro, “inicia-se a formação da identidade biológica e do
patrimônio imunológico” (NAVARRO. 1991, p. 15). O medo vivido neste período já é consciente e
dá origem às doenças ‘somatopsicológicas’ ou biopatias secundárias, pois, nessa fase,
“o stress do medo provoca como defesa uma reação aguda do sistema
simpático em um determinado nível do corpo, expressão do significado psicológico
do próprio nível em relação ao stress. Assim, o bloqueio energético é específico,
não-generalizado e difuso em todo o organismo.” (NAVARRO. 1991, p. 16)

Desse modo, a ocorrência de uma experiência de medo no período neonatal tem um impacto
menos profundo sobre o conjunto do organismo, revelando efeitos mais localizados e já
apresentando alguma referência ao aspecto psicológico da vivência, o que caracteriza um nível de
integração entre o campo da consciência e os ciclos de regulação organísmica e de interação
intersubjetiva (conforme expressos em VARELA e THOMPSON. 2001).
Navarro observa que a predominância dos aspectos defensivos transfere-se, no período
neonatal, do domínio neurovegetativo para a esfera neuromuscular e que a couraça se organiza em
termos mais superficiais, apresentando um menor impacto sobre os aspectos da organização
neurovegetativa e hormonal do sujeito. Assim,
“As biopatias que tem origem neste período são chamadas de biopatias
secundárias, tem uma base energética desorgonótica por causa de uma má distribuição
desta energia no organismo. [...] São exemplos, as personalidades borderlines e as
disfunções somatopsicológicas passíveis de tratamento que, porém, têm tendência à
cronicidade.” (NAVARRO. 1991, p. 16)

Navarro exemplifica as diferenças entre o estresse fetal e o neonatal através de manifestações
distintas de uma mesma patologia. Por exemplo, hipertensão arterial maligna (estresse fetal) e
hipertensão arterial benigna (estresse neonatal) ou diabete juvenil (estresse fetal) e diabete do adulto
(estresse neonatal).
O período neonatal se encerra por ocasião da aquisição da linguagem expressa, que
geralmente acompanha o período do desmame onde, segundo o autor, “é ativada a
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neuromuscularidade contemporaneamente à passagem da motilidade (involuntária) à mobilidade
(intencional), determinando o início da caracterialidade.” (NAVARRO. 1991, p. 15; parênteses
acrescido)
4.1.2.2.4. O medo no período pós-natal: Finalmente, o período pós-natal de Navarro
apresenta uma janela temporal extremamente larga, cobrindo desde o período que se segue ao
desmame e a entrada na linguagem até o final da puberdade. Neste período, o medo é consciente, de
tipo reativo, e dá origem às somatizações, “...onde o dano é prevalentemente funcional e [...] atinge
níveis específicos do corpo, segundo a caracterialidade do indivíduo.” (NAVARRO, Op. Cit., p.
16/17)
O período pós-natal caracteriza-se pela vivência do triângulo edípico, pelo processo de
individuação psicológica e pela prevalência das defesas de tipo neuromuscular e simbólicas, pois o
aparelho psíquico já constitui uma instância operatória disponível e pode engendrar defesas
imaginárias contra o estado de medo vivido, seja ele concreto ou imaginário. Assim, “o sujeito tenta
afastar o medo devido a sua conflituosidade através de uma conversão somática ou uma ‘cobertura’
como fuga da realidade. Em tais casos, a sintomatologia representa uma linguagem alegórica,
metafórica (não simbólica) do corpo.” (Idem, p. 17; destaques no original)
Assim, a verdadeira linguagem dos órgãos é remetida a condições de estresse mais primitivo,
como as que resultam de estresse embrionário e fetal, enquanto as somatizações constituem uma
linguagem metafórica. Ressalte-se aqui que o período pós-natal se caracteriza pela incidência de
temores imaginários referindo-se, portanto, à existência social do indivíduo (temor à castração, medo
de não ser amado, medo da exclusão social, etc.) e não mais à sua existência enquanto ente biológico.
Aqui a pessoa não só existe como é; o que denota a entrada na subjetividade.
Resumindo, a somatopsicodinâmica de Navarro se expressa nos termos do quadro sinóptico
a seguir, que inclui um quinto tipo de medo, pseudogenital ou de ansiedade orgástica, encoberta na
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vida sexual ativa do adulto e que o autor não desenvolve ao longo do texto, mencionando apenas que
“nas somatizações, a sexualidade pseudogenital desenvolve-se através de um papel compensatório.”
(NAVARRO. 1991, p. 18):
Quadro 4. 1: Sinopse da perspectiva somatopsicodinâmica de Navarro. Segundo Navarro, a experiência do medo
já pode ser observada desde o período embrionário, como defesa celular frente ao estresse. Observe-se que o autor
propõe um gradiente de gravidade decrescente, da esquerda para a direita. Assim, à medida que os eventos geradores
de medo acontecem em período mais tardio do desenvolvimento, o comprometimento do organismo e do aparelho
psíquico é relativamente menor e menos incapacitante. (Modificado de NAVARRO. 1991).
Medo
Medo
Medo
Medo
Medo
fetal
neonatal
pós-natal
Pseudogenital
Somatopsicodinâmica embrionário
Período do estresse

Campo energético
Estado energético

Da concepção Da 9ª semana de
até a 8ª semana gestação ao 10º
dia de vida
de gestação
extra-uterina
I campo
(fusional)
Hiporgonia
total

Do 11º dia de
Do 9º mês até a
vida extrapuberdade
uterina até o
final do 8º/9º
mês
I campo
I campo
II campo
(fusional)
(simbiótico)
(familiar)
Hiperorgonia
Desorgonia
Hiporgonia
desorgonótica
desorgonótica (má distribuição
(má distribuição
(má distribuição energética com
energética com
energética com níveis normais
excedente de
de energia)
baixa quantidade
energia no sistema)
de energia)
Biopatia
Biopatia
Doenças
secundária
secundária
somatopsicológicas

Da puberdade
em diante

III campo
(social)
Hiperorgonia

Patologia

Biopatias
primárias

Percepçâo

Inconsciente
(Eu que existe)
Autismo

Inconsciente
(Eu que existe)
Núcleo
psicótico

Consciente
(Eu que existe)
Borderline

Consciente
(Eu que é)
Psiconeurótico

Consciente
(Eu que é)
Neurótico

Prevalência
reptiliana
(R-complex)

R-complex >
límbico

Límbico > Rcomplex

Límbico >
Neocórtex

Neocórtex >
Límbico

Simpaticotonia
total
(couraça
autonômica
generalizada e
irreversível)

Simpaticotonia
aguda localizada
que se cronifica
(couraça
autonômica
estrutural)

Simpaticotonia
aguda que pode
localmente
cronificar-se
(couraça) ou ser
reativa

Reação
simpaticotonica
de um nível de
tipo reativo, isto
é, circunstancial.

Psicopatologia e
Tipos caracteriais
Prevalência
neurológica
(modelo dos 3 cérebros
de MacLean)

Mecanismo de defesa Alteração DNA
ao estresse
Contração total
do sistema
plasmático
celular
(couraça celular)

Somatização

Embora algo abstrusa e prejudicada pelo paradigma energético, de viés hidráulico,
reducionista e generalizante, a somatopsicodinâmica de Navarro oferece alguns elementos
potencialmente importantes para a reflexão e o futuro desenvolvimento de concepções
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neurodinâmicas acerca da construção da subjetividade ao longo das etapas do desenvolvimento
humano.

4.1.2.3. A caracterologia pós-reichiana: A contribuição de Navarro ao campo da clínica
reichiana prossegue com o desenvolvimento de uma nova nosologia, embasada nos terrenos
energéticos. Constituem elementos importantes na sua visada, a distinção entre caracterialidade e
temperamento e a articulação que se estabelece entre ambas instâncias ao longo das etapas do
desenvolvimento infantil.
Reich definia o caráter como uma formação complexa e estratificada, alinhada ao Eu e
agrupada em torno da barreira narcísica, “como transmutações permanentes de impulsos instintuais
primitivos em virtude de influências ambientais.” (FREUD. 1909)
Navarro ressalva que o termo caráter deveria ser reservado somente ao caráter maduro ou
genital: uma estrutura ideal, na medida em que teria completado o seu desenvolvimento sem carregar
em si ancoragens de tipo pré-genital; do contrário, fala-se de caracterialidade, ou seja: “...o conjunto
dos traços caracteriais que configuram a chamada normalidade do homem neurótico de hoje.”
(NAVARRO. 1995, p. 10).
Navarro quer, assim, apontar a característica dinâmica do processo e o fato que todos nós
apresentamos uma combinação de características ego-sintônicas que expressam as marcas de
memórias inconscientes referidas aos diversos estresses (isto é, estados de medo) vividos ao longo
das etapas evolutivas. Nesse sentido, as diferenças individuais repousam na participação relativa de
traços orais, anais, fálicos, uretrais e histéricos na composição da singularidade caracterial de cada
pessoa.
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A caracterologia delineada por Reich na década de 30 girava em torno da resolução do conflito
edípico e restringia-se, portanto, às vicissitudes enfrentadas durante o período pós-natal218. A
diferença colocada por Navarro entre temperamento e caracterialidade amplia a janela temporal da
formação da couraça, abarcando as vivências dos períodos pré-natal, fetal e embrionário e confere à
mesma um caráter de cobertura. Daí emerge a necessária distinção entre temperamento e
caracterialidade.
Navarro define o temperamento como o conjunto das “particularidades fisiológicas e
morfológicas que diferenciam os indivíduos [...] da soma de seus efeitos sobre a vida mental (e
afetiva) do metabolismo, das trocas químicas que se efetuam no organismo.” (NAVARRO. 1995, p.
11).
Nessa perspectiva, a singularidade temperamental é entendida como marcas de memórias ao
nível organísmico (o pano de fundo dos sentimentos que ocorrem entre as emoções conforme
Damásio), pois o período embrionário apresenta (no plano biológico) uma predominância hormonal
enquanto o período fetal já se caracteriza por uma predominância de resposta neurovegetativa ao
estresse.
Navarro (Op. Cit., p. 11) considera o período neonatal como uma etapa ainda
temperamental, pois o recém–nascido “apresenta mais uma reatividade do que uma
intencionalidade”, indicando a prevalência de respostas instintuais no plano motor (atividade reflexa,
que vai progressivamente cedendo terreno à atividade motora intencional) e a impressionabilidade
emocional característica do período neonatal.
Conforme visto anteriormente, a passagem ao período pós-natal é marcada pelo evento
biológico do desmame (que pode ser culturalmente prolongado até idades muito mais avançadas). A
marca naturalística dessa passagem se expressa pelo surgimento da primeira dentição, o que
Basicamente, Reich descreve em Análise do Caráter cinco tipos caracteriais básicos, organizados em torno da
resolução do conflito edípico: o passivo-feminino, o histérico, o (anal) compulsivo, o fálico-narcisista e o masoquista.
218
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configura a possibilidade biológica de migração de uma oralidade succional para a oralidade agressiva,
ativa, da mordedura. Concomitantemente, esta passagem caracteriza-se pela entrada na linguagem
expressiva, pois o final do período neonatal coincide com a passagem das lalações às primeiras
palavras do bebê. Segundo Navarro, o desmame “implica no começo do funcionamento intencional
da neuromuscularidade...” (Op. Cit. p. 11), o mesmo se podendo dizer da entrada na linguagem.
Assim,
“O ‘caráter é, definitivamente, a maneira habitual de agir e reagir de um indivíduo
por intermédio do seu comportamento; o comportamento é expresso sempre
mediante uma atividade neuromuscular e encontra as suas motivações no homem,
na atividade do cérebro límbico e reptiliano, com um relativo condicionamento da
parte do neocórtex.” (NAVARRO.1991, p. 11)

Navarro remete, portanto, a caracterialidade ao aspecto neuromuscular enquanto o aspecto
temperamental emerge das marcas de memórias organísmicas, ancoradas nos parâmetros de ordem
das flutuações hormonais, bioquímicas e neurovegetativas. Adicionalmente, ressalte-se a sua menção
ao ‘relativo condicionamento do neocortex’, o que sugere a formação de memórias de procedimento
psicomotor, um aspecto que será examinado por ocasião da secção dedicada aos princípios clínicos
da PN (secção 4.2.2).
Assim, encontra-se em Navarro que a “Personalidade é a soma dos efeitos do temperamento
e da caracterialidade [...] O temperamento tem necessidades, e a caracterialidade tem desejos. A
constância é temperamental e a coerência é caracterial.” (NAVARRO. 1995, p. 11/12)
A indução precoce ou forçada da neuromuscularidade promove uma entrada prematura na
caracterialidade e, segundo Navarro, a criança
“não terá a chance de viver os seus momentos biológicos e biográficos de
separação-aproximação [...] de uma maneira adequada. Isso determina a persistência
de elementos psicológicos insatisfeitos que estigmatizarão o seu comportamento.
Tais ‘resíduos’ tem uma importância emotiva muito marcante e determinam uma
imaturidade psicoafetiva.” (Op. Cit., p. 12)
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Desse modo, a caracterialidade se desenvolve tanto no plano biológico (os padrões de base
hormonais e autonômicos subjacentes) como no plano biográfico (memórias de procedimento
inconsciente), mas ela será sempre uma caracterialidade de cobertura, pois encobre os resíduos
psicológicos de insatisfação.
Articulando a perspectiva neurofisiológica tripartite do modelo de MacLean com a
perspectiva energética sistêmica - desenvolvida por seu colaborador italiano Genovino Ferri Navarro hipotetiza que no caso de estresse embrionário ou fetal observa-se uma “dissociação entre
os três cérebros” (NAVARRO. 1995. p. 13) com o nível reptiliano ganhando uma espécie de
autonomia e supremacia frente aos demais (límbico e neocortex). A dissociação dinâmica entre os
‘três cérebros’ engendraria uma condição de autismo ou psicose congênita, no caso embrionário, e
uma condição de ‘núcleo psicótico’, no caso do estresse em período fetal. Em ambas as condições,
segundo Navarro (Op. Cit.) encontrar-se-ia “uma função deficitária do Eu.”
Reich reputava a organização da defesa caracterológica como um evento ligado ao Eu e
alinhada a ele, isto é: a serviço das necessidades do Eu. Nessa direção, Navarro argumenta que “para
se ter um caráter, é necessário ter um ‘eu’ e a formação do ‘eu’ começa no período fetal e se completa
no período pós-natal.” (NAVARRO. 1995. p. 12). Portanto, condições que se fixam antes do
período pós-natal, caracterizam-se por “um eu que ‘existe’, mas que ainda não ‘é’.” (Idem) e ficam
subsumidas ao aspecto temperamental.
Apoiando-se em Spitz, Winnicott e Klein, Navarro reputa a fase oral (que cursa durante o
período neonatal) como o momento da estruturação inicial do Eu e, portanto, também da
caracterialidade: “Este [eu], que até então não se percebia como um ser existente, passa a fazê-lo
através do outro (a mãe é o ‘não-eu’ que serve para diferenciar a criança.)” (NAVARRO. 1995, p. 13;
colchete acrescido).
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Assim, conforme visto no capítulo dedicado às diferenças entre Freud e Reich (secção 3.4), a
atenção do Eu instala-se juntamente com a caracterialidade e caracteriza-se como uma atenção
substitutiva, pois a constituição da identidade do Eu é atravessada pelas injunções da relação
materno-infantil, com a mãe sendo o ambiente por excelência da criança de colo (ou I campo
funcional de Ferri) e os pais e educadores, os retransmissores da ideologia social (REICH.
1933/1972).
Além disso, atenção apresenta um íntima relação com a movimentação ocular e segundo
Navarro, dada a primazia da sensorialidade visual no caso humano, “...a constituição do eu está ligada
à função dos olhos.” (Op. Cit., p. 15). A atenção do Eu é, pois, um atributo ligado à autopreservação
- como a própria caracterialidade - e expressa, na sua linha de base, essa prioridade em detrimento da
atenção aberta. A atenção pilotada pelo Eu será sempre uma atenção atravessada pela caracterialidade
e comprometida com os impulsos em modalidade de autoconservação (IAc).
O processo de instauração da caracterialidade encontra o seu apogeu no curso do período
pós-natal, caracterizado pela passagem de uma prevalência hormonal e autonômica à primazia da
neuromuscularidade intencional e à entrada em ação das instâncias cognitivas superiores. Assim, um
eventual núcleo psicótico estabelecido por ocasião de vivências estressantes nos períodos prévios é
encoberto pela caracterialidade configurando, segundo a caracterologia de Navarro, uma estrutura de
tipo borderline.
Navarro exemplifica o processo em termos de uma situação de desmame precoce:
“O caráter é o caráter do eu; portanto, um desmame precoce determina a cobertura
de uma oralidade insatisfeita. Esta é transformada pela neuromuscularidade
prematura em oralidade reprimida (depressiva). Verifica-se então, a formação de
um núcleo psicótico bloqueado pela caracterialidade, característico da condição
border-line; neste caso, o temperamento da pessoa está sob controle, mas pode
sempre explodir se as condições existenciais negativas fizerem desabar a defesa do
ego (o self-control).” (NAVARRO. 1995, p. 14)
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Assim, a caracterologia pós-reichiana de Navarro articula os terrenos energéticos, o
temperamento e o encobrimento das marcas de memória temperamentais pela caracterialidade, o que
eclipsa as condições básicas de núcleo psicótico, borderline, psiconeurose e neurose atual.
Quadro 4.2. A caracterologia pós-reichiana de Navarro. As condições de base (núcleo psicótico, borderline,
psiconeurose e neurose atual) são encobertas pelas diversas combinações de traços caracteriais ligados às etapas do
desenvolvimento psicossexual descritas por Reich: oral, anal, uretral, fálico e histérico.
Período
Campo
Instância
Terreno energético
Caracterologia de
base
Embrionário
Fusional
Temperamento
Hiporgonia
Autismo
(hormonal)
Fetal
Fusional
Temperamento
Hiporgonia
Núcleo psicótico
(autonômico)
desorgonótica
Hiporgonia
Núcleo psicótico
Neonatal
Fusional/simbiótico
Temperamento
(imprimadura emocional)
desorgonótica
Borderline (NP coberto)
apenas desorgonia
Pós-natal
Simbiose/individuação
Caracterialidade
hiperorg.desorgonótica
Psiconeurose
(cobertura neuromuscular)
apenas hiperorgonia
Neurose (atual)

4.1.2.4. O aspecto semântico: Embora parcimoniosa no aspecto da elaboração verbal, a
técnica de Navarro enfatizava a semântica das verbalizações enquanto critério de identificação da
condição caracterológica inferida a partir do conteúdo emergente dos ‘actings’. Segundo Navarro
(1996. p. 87; parênteses acrescidos), “A maneira habitual de um indivíduo se expressar
(lingüisticamente) é manifestação da sua caracterialidade, à qual estão ligados [...] os seus valores
existenciais.” A decodificação da linguagem utilizada remete o terapeuta à importância presumida do
trabalho corporal sobre um determinado segmento corporal. Por exemplo,
“...aquele que repete muito (a expressão) ‘como se’ está comunicando a
temática da ilusão, cuja solução está ligada ao quarto acting ocular (rotação do olhar
no limite do perímetro visual) [....] um outro, que diz com freqüência ‘não consigo’
está expressando sua depressividade, ligada ao segundo acting ocular-oral, o qual,
portanto, deve ser continuado ou retomado pelo terapeuta para superar essa
condição.” (NAVARRO. 1996, p. 87; parênteses acrescidos).

Assim, “a possibilidade de decodificar o modo de falar de um paciente em seu
correspondente somático dá ao terapeuta uma chance de intervenção para ‘trabalhar’ determinados
níveis corporais.” (NAVARRO. 1996, p. 87)
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Voltemos por um instante ao registro recolhido durante a terapia de Dolores (f. 162):
“Quando fazia contato (com o ponto de mirada), sentia o corpo todo crispado, mas na cabeça sentia
a situação de contato como agradável... A luz parecia fazer parte de mim”. O auto-relato de Dolores
dava ao terapeuta margem para leituras diversas:
1. sempre que conseguia atrelar a atenção à atualidade da experiência, Dolores mostrava-se
capaz de reportar a consciência de um estado de corpo compatível com o sentimento de
medo, embora o seu auto-relato não permitisse concluir que ela estivesse efetivamente
experimentando o sentimento de medo;
2. ao relatar que ‘na cabeça sentia a situação de contato como agradável’, Dolores tanto
podia estar reportando uma condição de negação da sensação corporal evidenciada pela
experiência como uma interpretação distorcida da mesma;
3. alternativamente, Dolores poderia estar se referindo ao fato de que a capacidade de
orientar a sua atenção para a atualidade da experiência lhe era algo agradável, o que
poderia ser entendido como um estado duas consciências concomitantes ou aspectos dela
- cognitivo e emocional - (WATT e PINCUS. 2004) que não convergiam para uma
experiência integrada219.
De qualquer modo, no modelo da vegetoterapia de Navarro, a reportabilidade do paciente
serve mais ao terapeuta como um instrumento de rastreio de resposta ao acting e ‘afinação’ do
seguimento das ações clínicas (que segmento estimular, que novo acting utilizar ou não, etcetera) do
que como um instrumento produtor de insight, a menos que o paciente o faça por si mesmo. Assim, a
consciência reflexiva não é considerada um instrumento fim para o sucesso do processo terapêutico

a consciência afetiva do estado de corpo e a consciência cognitiva do caráter agradável de poder orientar a atenção
para a experiência atual, conforme se verá no capítulo 5.
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A parte ‘verbal’ da psicoterapia de Navarro acaba por aí, pois a ênfase de seu método repousa
fortemente sobre a capacidade dos ‘actings’ em mobilizar e desfazer as defesas psíquicas,
neuromusculares e autonômicas da estrutura caracterológica.
De Navarro, a PN conserva a sistematização da técnica dos actings, em especial a característica
recursiva de suas aplicações, e alguns aspectos da sua somatopsicodinâmica referenciada em termos
neurodinâmicos. Preserva-se também o aspecto da semiologia semântica enquanto instrumento de
rastreio do efeito dos auto-estímulos complementar à leitura dos sinais não-verbais; mas o eixo da
linguagem é ampliado de forma que a PN concede igual importância tanto aos aspectos experienciais
do processo terapêutico como aos aspectos da interação intersubjetiva entre o terapeuta e o paciente.

4.2 – A ATUALIDADE DO MÉTODO: A PSICOTERAPIA NEURODINÂMICA (PN)
Como aludi anteriormente, a ênfase nos aspectos neurocientíficos e a minha visão crítica em
relação ao dogmatismo bioenergético inviabilizaram a minha permanência junto ao grupo de
Navarro. O afastamento desse grupo de referência liberou a minha trajetória em direção ao
aprofundamento da fundamentação neurocientífica da clínica corporal (XAVIER. 1998; 1998a) e me
conduziu aos estudos acadêmicos (XAVIER. 2000). Ao longo da pós-graduação, a perspectiva de
revisão da clínica reichiana pela ótica da neurociência confirmou-se um caminho consistente.
Em agosto de 2000, à procura dos fundamentos neurocientíficos dos processos emocionais e
suas interações com os processo cognitivos, participei do XV Congresso Internacional de Etologia
Humana, realizado na Universidade de Salamanca sob os auspícios da ISHE220, cujo tema central
eram as emoções e tinha como conferencista principal Jaak Panksepp, que publicara dois anos antes
o volume Affective Neuroscience (1998) onde reportava todo o seu estudo de décadas sobre os
fundamentos dos circuitos subcorticais responsáveis pelas emoções.
220
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Sob a lua cheia da noite de Salamanca, em torno de uma mesa que reunia cerca de cem
pessoas no subsolo de uma taverna rural, a sorte me acomodou exatamente em frente a Panksepp e,
de imediato, estabeleceu-se uma boa e cúmplice relação entre nós. Para a minha grata surpresa,
Panksepp conhecia o trabalho de Reich, reputou-o como um grande defensor dos direitos das
crianças e considerava que a sua contribuição merecia ser devidamente reapreciada. De volta ao
Brasil, enviei a Panksepp um registro em vídeo de uma sessão clínica e trocamos algumas idéias pela
internet acerca de meu projeto de refundamentação neurocientífica da clínica corporal.
No início de 2002, recebi um e-mail de Sean Haldane, poeta, Ph.D. em Psicologia Clínica e
neuropsicólogo-chefe do Serviço de Neuropsicologia para a Terceira Idade do Newham Hospital,
unidade do serviço público de saúde do Reino Unido. Haldane também tivera formação prévia em
técnicas reichianas com Jean Ambrosi e Myron Sharaf e me procurava por indicação de Panksepp,
que identificara pontos de contato entre os nossos projetos independentes de integração da
perspectiva reichiana com o modelo da neurociência.
Começamos a nos corresponder via internet e o prolífico intercâmbio com Haldane tem nos
encaminhado no sentido de construir um modelo teórico livre de reducionismos energéticos para a
clínica corporal. Como descreve o próprio Haldane:
“Trocando e-mails em inglês e português, Xavier e eu logo descobrimos
que embora tivéssemos experiências clínicas muito diversas e diferentes
treinamentos em métodos reichianos, concordávamos em um ponto primordial.
Com todo o respeito que tínhamos pelo trabalho de Reich, não podíamos aceitar
integralmente aquilo que o próprio Reich colocava como o centro do seu trabalho:
‘a energia vital’.” (HALDANE. 2004, p. 47/48)

4.2.1. Princípios gerais.
A perspectiva de uma psicoterapia neurodinâmica não é um projeto novo, pois já em 1927
Luria sugeria que “...a psicoterapia adotasse uma abordagem ‘neurodinâmica’, pretendendo dessa
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forma realizar o desejo inicial, posteriormente abandonado por Freud, de integrar psicanálise e
neurologia.” (HALDANE. 2004, p. 45).
O sonho de Freud, abandonado desde o inconcluso Projeto de 1895221 foi retomado nos
últimos anos por psicanalistas e neurocientistas que, interessados nessa interface, criaram em 1999 a
Sociedade Internacional de Neuropsicanálise. Observa Haldane que, “embora a neuropsicanálise
reconheça sua dívida para com Luria, não se autodenomina ‘neurodinâmica’. Também não prestou
ainda a atenção necessária ao trabalho de Wilhelm Reich.” (HALDANE. 2004, p. 45).
Segundo Haldane, a negligência em relação a Reich é surpreendente, mas não de todo; pois,
embora Reich tenha se concentrado mais do que Freud no estudo do sistema nervoso e o seu
trabalho apresentasse uma importante base biofísica e neurológica, este caminho fora abandonado a
partir do “momento em que ele contraiu o micróbio da ‘energia orgônica’.” (HALDANE. 2004, p.
46).
Haldane reputa o momento atual como apropriado para a criação de uma psicoterapia
neurodinâmica contemporânea, “capaz de tornar-se parte da psicoterapia dita ‘normal’, junto com o
melhor dos métodos reichianos e pós-reichianos.”(Idem). Cozzolino (2002) por sua vez, cita
inúmeras evidências demonstrando que os danos causados à rede neuronal por estresse ou trauma
podem ser recuperados tanto por meio de psicoterapia como através de intervenções farmacológicas,
e que o funcionamento dos sistemas da rede de neurônios pode ter suas modificações objetivamente
mensuradas.
Segundo Cozzolino, tanto a relação com o terapeuta como o ato de despertar a atenção do
paciente para áreas negligenciadas de sua experiência provocam mudanças no cérebro. Descrevendo
a perspectiva reichiana pela ótica da neurociência, Cozzolino observa que
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Objeto de exame no capítulo anterior, à secção 3.3.1.
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“... as defesas precoces tomam forma em todos os níveis do sistema
nervoso, tornam-se codificadas em todo o nosso ser e são, como o ar que
respiramos, completamente invisíveis. As defesas identificadas por Reich refletem
memórias emocionais das experiências pré-verbais primitivas que se encontram
armazenadas nas redes das memórias sensoriais, motoras e emocionais
precoces.”222 (COZZOLINO. 2002, p. 60)

De acordo com Cozzolino, a compreensão intelectual de um problema psicológico não
resulta em mudança se ela não vier acompanhada de uma maior integração com as emoções, com as
sensações e com o comportamento. Assim, atualmente se reconhece que “a evocação da emoção
acoplada à atenção consciente é o que mais parece resultar em redução de sintomas e crescimento
pessoal.”223 (COZZOLINO. 2002, p. 62)
Portanto, é necessário que o processo terapêutico envolva tanto o afeto como a cognição a
fim de criar o contexto apropriado para a integração de circuitos neurais dissociados. Nessa
perspectiva,
“...‘a compreensão é o troféu do bobo’: trata-se de uma vitória vazia que
desemboca na mera explicação psicológica de problemas que permanecem
intocados. Por outro lado, a catarse sem a cognição também não resulta em
integração.”224 (COZZOLINO. 2002, p. 63)

O funcionamento neural ótimo requer, assim, a participação mútua do afeto e da cognição,
confirmando a máxima de Hebb, ponto de partida da ênfase neurodinâmica: “Neurônios que
disparam juntos permanecem unidos, neurônios que disparam em separado perdem o contato.”
Este objetivo foi perseguido e alcançado por Reich a partir do caso fundador da análise do
caráter em 1925, quando ele obteve a reversão do bloqueio do afeto (Afeksperre) em seu paciente
super bem-educado (examinado na secção 3.2). Infelizmente, a partir da descoberta do orgone em
222 No original: “According to Reich, early defenses take shape at all levels of the nervous system, become encoded in our entire being, and
are, like the air we breathe, utterly invisible. The defenses identified by Reich reflect emotional memories from early preverbal experiences that
are stored in sensory, motor, and emotional networks of early memory.” Tradução do autor.
223 No original: “There is a recognition that the evocation of emotion coupled with conscious awareness is most likely to result in symptom
reduction and personal growth.” Tradução do autor.
224 No original: “...’understanding is the booby prize’: It is a hollow victory to end up with a psychological explanation for problems tha
remain unchanged. On the other hand, catharsis without cognition does not result in integration, either.” Tradução do autor.
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1939 a ponte integrativa entre a neurofisiologia e a psicanálise, em construção por Reich, foi
abandonada em favor do viés energético, o que esvaziava a participação da cognição no processo a
ponto dele declarar em 1945:
“A forma da expressão é muito mais importante que o conteúdo ideativo.
Atualmente, usamos apenas a forma da expressão para chegar às experiências
infantis de importância decisiva. É a forma da expressão e não o conteúdo ideativo
que nos conduz às reações biológicas que se encontram na base das manifestações
psíquicas.”225 (REICH. 1945/1972, nota de rodapé, p. 49)

Embora a forma da expressão possa, efetivamente, constituir uma via mais direta de acesso à
orrganização biológica na raiz dos processos psíquicos, a negligência progressiva de Reich em relação
ao conteúdo ideativo tornou a sua vegetoterapia tão manca de uma perna como a psicanálise, com a
única diferença estando em qual das pernas faltava.
Além dessa limitação, a teoria orgônica de Reich perpetuava a perspectiva de uma libido
mecânica e hidráulica que vinha de Freud; um viés não superado por Navarro conforme acabamos
de ver. Havia ainda uma contradição importante, como observa Haldane:
“...embora Reich proclamasse haver ultrapassado os limites tanto do
mecanicismo como do misticismo, ele era capaz de, por um lado, definir o orgon
mecanicisticamente em termos de tensão/relaxamento, e por outro o definia
misticamente como o ‘Primum Mobile’ e origem da vida – violando desse modo as
leis da Física, para a qual a energia é sempre secundária ao movimento.”
(HALDANE. 2004, p. 48)

Haldane tem procurado desenvolver aspectos neurodinâmicos que evitem o mecanicismo;
para tanto, busca suporte nas idéias do físico teórico Julian Barbour que, a partir das idéias de
Leibniz e Mach propõe um novo tipo de dinâmica relacional, livre de tempo e de energia, na qual “os
corpos não se movem na camisa de força do espaço absoluto newtoniano, mas relativamente uns aos

No original: “The form of expression is far more important than the ideational content. Today we use only the form of
expression to arrive at the decisively important experiences of childhood. It is the form of expression and not the ideational content that leads
us to the biological reactions which lie at the basis of the psychic manifestations.” Tradução do autor.
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outros, e o ‘universo não se encontra em expansão, mas constantemente mudando de forma’.”
(HALDANE. 2004, p. 48/49).
Haldane propõe o recurso à dinâmica relacional para que a psicoterapia possa incorporar as
descobertas da neurociência e ultrapassar a barreira do behaviorismo e da psicanálise do século XX
sem cair na armadilha mecanicista. Caso contrário, alerta Haldane, “teremos mais um século da assim
chamada manipulação ‘terapêutica’ de pessoas por outras pessoas.” (Idem, p. 49)
Para que o mecanicismo e a manipulação terapêutica sejam evitados é necessária uma
dinâmica relacional que leve em conta “as relações que ocorrem não apenas entre terapeuta e
paciente, ou entre o paciente e outros indivíduos, mas entre os sistemas operacionais cognitivos e
emocionais do paciente enquanto organismo humano.” (Op. Cit., p. 49), pois a perpetuação de
posições unilaterais e ideológicas por parte dos psicoterapeutas produz um viés que não congrega a
cognição, os sentimentos e as experiências sensoriais e motoras.
Como se verá no próximo capítulo, Panksepp (1998) demonstra que os sentimentos das
emoções podem emergir de níveis bastante primitivos da organização cerebral, sendo que a emoção
tende a suplantar a cognição na vigência de estados emocionais cheios. A neurociência afetiva de
Panksepp, entretanto, ainda não atingiu o ponto de poder explicar o que acontece no cérebro quando
dois ‘sistemas emocionais em operação’ (SEOs)226 entram em conflito, exceto nos casos elementares
de conflitos simples como aproximação versus afastamento. Mas os conflitos característicos da
subjetividade humana são mais difíceis de delinear.
Haldane observa que tais conflitos envolvem sistemas outros que não os sistemas de
expressão emocional canalizados por neurotransmissão (SEOs de Panksepp). Segundo Haldane
(2004, p. 49), “Tais conflitos envolvem o que Candace Pert denomina ‘moléculas da emoção’,
neuropeptídeos encontrados no fluido que banha a rede neuronal.” Além disso, o volume de
Emotional Operating Systems (EOS), descritos por Panksepp em Affective Neuroscience (1998) e que serão objeto de
exame na secção dedicada às emoções, no próximo capítulo.
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transmissão ou intensidade de sinal (CITOWIC. 1995 apud HALDANE; LINKE. 1998) da
informação química no cérebro é tão importante quanto a própria rede neuronal.
Assim, estabelece-se uma distinção operacional entre os estados de expressão emocional (os
estados de corpo ligados aos sistemas de ação motora) mediatizados pelos SEOs de Panksepp e os
sentimentos experienciados subjetivamente, que são mediados pela ação dos neuropeptídeos e cujos
“receptores celulares [...] encontram-se presentes nos sistemas emocionais operacionais e em quase
todos os demais lugares, ‘acionando todo e qualquer sistema no corpo’, como observa Pert.”
(HALDANE. 2004, p. 50)
Assim, ao contrário do que Reich pensava, “Conflito não é o embate entre dois fluxos de
energia, e sim o contato entre dois conjuntos de informação emocional conflitantes, mediados pelos
neuropeptídeos, nos estados emocionais, e pelos neurotransmissores na expressão emocional.”
(HALDANE. 2004, p. 50)
Assim como o conflito entre diferentes sentimentos ou entre idéias e sentimentos não é um
fenômeno hidráulico, também a noção de resistência ou bloqueio (como preferia Navarro) tem outro
papel na perspectiva neurodinâmica. A resistência aparece aqui não como um fenômeno defensivo,
mas como uma propriedade emergente da tríade característica das operações da rede de neurônios,
descritas como filtros de omissão, generalização e distorção. Segundo Franco227, o filtro de
generalização opera derivando uma regra a partir de uma observação ou duas da realidade; o filtro de
omissão deve-se ao constrangimento perceptivo ou atencional, enquanto o filtro de distorção é um
filtro emocional dependente da aprendizagem.
A resistência comparece, portanto, como um elemento partícipe da vida e não como algo que
necessariamente atenta contra ela. No plano biofísico, ela é descrita por Haldane como um evento
dinâmico complexo referido à tensão de superfície ou ao fenômeno de membrana, no caso dos
Aula do Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva Franco em 19/04/2001. Disciplina IPG 728: Tópicos Especiais em
Psicologia Cognitiva I; Curso de Pós-graduação em Psicologia. IP/CFCH-UFRJ.
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organismos vivos (examinado na secção 3.1.1.), e encontra a sua expressão na clínica neurodinâmica
enquanto um evento de in-consciência que participa dos distintos níveis de seletividade implicados
no mecanismo da atenção (attention) e do dar-se conta (awareness), que serão objeto de exame por
ocasião da secção 5.4.4.
A teoria energética de Reich supunha que a cisão de forças - posteriormente a divisão em
correntes orgonóticas - era devida a uma resistência contra o fluxo da vida que transtornava a
pulsação orgonótica e engendrava o que ele denominou de DOr (Deadly Orgone radiation): o orgone
sobre-excitado pela obstaculização ao seu livre fluxo tornava-se então uma força destrutiva e antivida, constituindo o correlato reichiano da pulsão de morte secundária. Segundo Haldane, a teoria
energética de Reich implicava “...em que ele pensasse em termos de acompanhar o fluxo. Resistência
era igual a ‘couraça’ – uma defesa contra o fluxo.” (HALDANE. 204, p. 53)
Assim, a perspectiva mecanicista de uma libido hidráulica herdada de Freud é reproduzida
por Reich mesmo durante o período orgonômico e as terapias corporalistas ainda se baseiam
largamente em estratégias de mobilização corporal visando à catarse: ‘descarregar’ a raiva, ‘soltar’ as
lágrimas e então se deixar ‘invadir’ pela alegria. Como visto em Cozzolino, um processo terapêutico é
tão mais eficaz quanto mais ele promove a integração entre a cognição e as emoções.
Assim, embora não as recuse, a psicoterapia neurodinâmica (PN) não toma nem a catarse
nem o sofisticado trabalho da ‘perlaboração’228 psicanalítica como princípio de fundo. O essencial
para a PN é que a experiência terapêutica possa contemplar a integração entre os diversos ciclos
componentes da vida, definidos por Thompson e Varela (2001) como: 1. ciclos de regulação
organísmica; 2. ciclos de acoplamento sensoriomotor com o ambiente, e 3. ciclos de interação
intersubjetiva.
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A neurodinâmica repousa, portanto, nas relações entre as sinalizações provenientes do corpo
através do núcleo dorsal do vago - funil de entrada de toda a informação visceral - que se projeta nas
estruturas baixas do tronco cerebral e dos circuitos emocionais subcorticais de Panksepp, entre estes
e a superestrutura cognitiva-neocortical e entre os estados emocionais e as memórias de emoções e
pensamentos. Todas estas relações compõem, nas palavras de Haldane “um continuum dinâmico de
nossos cérebros e mesmo de nossos corpos, em que as estruturas anatômicas e celulares canalizam
informação que também satura o fluido na qual elas vivem – uma espécie de oceano interior.”
(HALDANE. 2004, p. 51)
O alinhamento da PN com o modelo dos sistemas complexos e não-lineares supera a
necessidade de uma moldura mecanicista ou de conceitos obsoletos e reducionistas como o da
‘energia vital’ mas não descarta o método experimental. Assim, Haldane defende que, ao contrário de
conceitos vagos como saúde mental, “a pulsação [...] é passível de observação e mensuração, embora
não revele toda a história da pessoa que a sente.” (HALDANE. 2004, p. 52)
A pulsação era um conceito nuclear na teoria de Reich e expressava a faceta objetiva e
quantificável do grau de liberdade do organismo frente ao encouraçamento caracterológico. Durante
o orgasmo, o reflexo do orgasmo é uma convulsão que cursa com perda momentânea da
consciência, mas ele também pode aparecer na ausência do clímax sob a forma de um movimento
ondulatório ampliado do corpo durante a respiração (como a letra S) e constitui um índice clínico de
ausência de restrição à pulsação; um fenômeno que se observa naturalmente na respiração dos bebês,
antes que as defesas musculares crônicas sejam erigidas pela experiência, quando o corpo todo
ondula suavemente, da cabeça aos pés, a cada inspiração.
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Segundo Haldane:
“medir a vida através da pulsação não é tautologia embora possa parecê-lo,
afinal de contas a vida está sendo medida pela vida: isto significa , simplesmente,
que o processo alternante e assimétrico de expansão/contração que chamamos de
pulsação fornece uma medida visível de sua presença e, talvez, até mesmo de uma
outra dimensão que poderíamos chamar de ‘intensidade’. Definir e quantificar a a
vida desse modo pode prover uma saída para o pecado do ‘vitalismo bruto’ (na
expressão de Eugenio Montale) que predomina quando alguém [...] começa a falar
de ‘energia vital’, ‘espaço vital’ ou ‘força vital’.” (HALDANE.2004 p. 54),

Na medida em que se caracteriza por uma condição de assimetria de fase, a pulsação é um
fenômeno distinto da oscilação e da vibração que são fenômenos de expansão/contração em fase
simétrica ou em padrão de onda senoidal. Assim, Haldane propõe que a presença de pulsação
assimétrica seja uma definição essencial da vida, e a validade clínica do conceito “pode estar em sua
capacidade para quantificar a vida – ou ‘vivacidade’ ou até mesmo ‘saúde’ – de forma mais acurada
do que através de conceitos como temperatura ou variações na cor da pele.” (HALDANE. 2004, p.
55)
A pulsação expressa a relação entre fluxo e resistência e pode constituir um índice de rastreio
da relação entre essas propriedades num organismo vivo; na clínica, ela pode constituir um indicador
confiável, ainda que indireto, das relações atuais entre a hereditariedade e o meio, uma oposição que
não passa de mero mecanicismo, pois em termos dinâmicos um aspecto modifica o outro. Como?
Haldane explicita a relação entre os termos argumentando que
“Pode-se considerar o ‘hardwiring’ ou cabeamento filogenético inato como
condição inicial e o ‘softwiring’ como condição secundária – ou (mais simples
ainda) nossas características inatas de animais humanos (a etologia que herdamos)
como condição inicial, e nossas experiências como humanos (nossa história
individual cumulativa) como condições subseqüentes.” (HALDANE. 2004, p.
56/57)

Em termos neurodinâmicos, a biologia e a sociedade interagem no cérebro, conforme a
demonstração por Ford e Beach (1951), citada em Haldane: “...se você coloca um rato macho perto
de fêmeas a condição inicial de seu nível de testosterona se modifica (até mesmo seu cérebro muda
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de configuração; isso afeta seu comportamento, que por sua vez afeta sua testosterona e assim por
diante.” (HALDANE. 2004, p. 57)
Uma perspectiva efetivamente neurodinâmica deve, portanto, considerar de que maneiras a
excitação e a inibição afetam-se mutuamente provocando mudanças nos ciclos de regulação
organísmica, de acoplamento sensoriomotor com o ambiente e de interação intersubjetiva; assim,
dependendo do ângulo que se queira rastrear a flutuação dos parâmetros os índices parecem ser:
1. a pulsação, para a neurodinâmica dos ciclos de regulação organísmica;
2. a dinâmica corporal durante a realização das MeSAs, para a neurodinâmica dos ciclos de
acoplamento sensoriomotor com o ambiente, e
3. a flutuação da atenção e a emergência de conteúdos reportáveis, para a neurodinâmica dos
ciclos de interação intersubjetiva, que apresenta dois planos simultâneos: o plano
intrasubjetivo, isto é: da pessoa consigo mesma, que aparece no exame dos auto-relatos, e o
plano da intersubjetividade propriamente dita que, na clínica, remete ao eixo da elaboração
intersubjetiva ou fase relacional do processo da PN.
O último aspecto remete à presença do observador (o terapeuta) e como a PN concebe a
perspectiva relacional. O terapeuta faz ambiente para o paciente e vice-versa e, embora a PN
apresente um projeto claro e delineado para a fase corporal do processo, o ciclo de interação
intersubjetiva – ou fase de elaboração intersubjetiva, que complementa o processo das MeSAs – não
é unidirecional, pois “a relação entre observador e observado modifica a ambos.” (HALDANE.
2004, p. 57). Assim,
“A psicoterapia que defende a relação unilateral, na qual o terapeuta
‘interpreta o material do inconsciente’, ‘ensina o paciente a manter um diário ACC
(Antecedentes, Comportamentos, Conseqüencias) ou ‘estimula o auto-relato’ da
vítima de uma catástrofe só pode ser uma ilusão – uma espécie de mecaniscismo
obsoleto. Há duas consciências (ou inconsciências) no consultório, dois
comportamentos – até mesmo duas vítimas: uma de fato, outra na imaginação.”
(HALDANE. 2004, p. 57)
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A perspectiva neurodinâmica, portanto, caracteriza-se por priorizar a atenção consciente ou o
‘dar-se conta’ (awareness) em detrimento da mera interpretação de conteúdos (a compreensão vazia,
conforme Cozzolino) ou da busca ativa de uma mudança no padrão da subjetividade do paciente
através de intervenções unilaterais do terapeuta.
A neurodinâmica é relacional e interativa, não apresenta linhas divisórias entre emoção, ação
e cognição e preserva o método experimental tanto como instrumento de rastreio da evolução do
processo terapêutico como uma ferramenta necessária à construção da epistemologia da psicoterapia
neurodinâmica e ao desenvolvimento e aprimoramento da sua técnica clínica.
Finalmente, a psicoterapia neurodinâmica (PN) objetiva a integração entre corpo,
sentimentos e cognição tendo como foco a abertura da atenção, no plano cognitivo, a recuperação da
pulsação no plano da auto-regulação organísmica e a horizontalidade no plano da elaboração
intersubjetiva, procurando evitar o mecanicismo e as relações de poder terapêutico que desembocam
na manipulação de pessoas por outras pessoas.

4.2.2. Princípios clínicos
Em complemento aos princípios gerais em desenvolvimento por Haldane, a minha
contribuição ao paradigma neurodinâmico tem se dado no sentido de reformular as bases teóricoclínicas da vegetoterapia caractero-analítica de Navarro (VCA-N). Nesse trânsito, preserva-se a
dinâmica recursiva da aplicação dos estímulos corporais estabelecida por Navarro, a leitura das
sinalizações não-verbais e o seu cotejo com os auto-relatos dos pacientes, objetivando tanto a
construção de hipóteses neurodinâmicas para cada caso como o delineamento dos passos futuros de
cada processo individual; o assim chamado projeto terapêutico por Navarro.
A partir de agosto de 1989, comecei a trabalhar dentro do paradigma da VCA-N e passei a
anotar do modo relativamente sistemático tudo o que era capaz de observar no transcurso da
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aplicação dos actings assim como os auto-relatos oferecidos pelos pacientes imediatamente após a
experiência dos mesmos; dessa forma recolhi material clínico de modo mais ou menos extensivo em
vinte e dois casos de minha clínica particular, de onde se originam os registros que ilustram diversas
secções desta tese.
A fim de situar o leitor no trânsito entre o paradigma energético da VCA-N e o paradigma
neurodinâmico proposto para a PN, apresento um pequeno cotejo das diferenças entre ambas. As
principais diferenças encontram-se nas bases teóricas que referenciam a prática clínica e na ênfase
conferida pela PN em relação aos aspectos da interação intersubjetiva entre paciente e terapeuta, para
além da mera importância semiológica proposta por Navarro, como se pode ver no quadro
comparativo a seguir:

Quadro 4.3– Diferenças entre a VCA-N (NAVARRO. 1996) e a PN (XAVIER. 2000; HALDANE. 2004)

VCA-N

PN

Paradigma energético:
bioenergética da subjetividade
Fluxos e bloqueios de 'energia' regulando o
funcionamento da personalidade

Paradigma neurodinâmico:
neurociência da subjetividade
Sinapses excitatórias e inibitórias e sistemas de
transmissão humoral (neuropeptídeos) regulando o
funcionamento da personalidade

Cérebro 'triuno' de MacLean
(Rcomplex/límbico/neocortex)
Dinâmica linear de conflito entre os 3 cérebros
Ênfase periférica (SNA)

Redes neurais acentradas com processamento em
paralelo
Dinâmica caótica, não-linear de competição x
cooperação entre os SEOs (Panksepp), o sistema de
transmissão neuropeptidérgica e os módulos
cognitivos
Ênfase central (SNC)
Traços de caráter:
memória emocional reverberante nos circuitos frontosubcorticais (memória de procedimento).
Interação dinâmica entre o ‘Softwiring’ (acervo de
memórias pessoais) e o ‘Hardwiring’ (etologia humana)
Foco na experiência corporal, na linguagem e na
relação entre a dupla terapêutica
Interpretação cognitivo-psicodinâmica
(neurodinâmica)

Traços de caráter:
memória emocional ancorada no corpo; memória
intelectual ancorada no cérebro.
Dualismo razão x emoção
Foco na experiência corporal
Interpretação analógica
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O método clínico da PN se desdobra ao longo de três eixos fundamentais: a experiência
corporal direcionada pelas MeSAs (actings, em Navarro), a comunicação lingüística e metalingüística, e
a interação interpessoal de caráter não-verbal. Os aspectos lingüísticos e de interação interpessoal
compõem a fase de elaboração intersubjetiva, enquanto o recurso às MeSAs constitui a fase corporal
do processo terapêutico.

4.2.2.1 O eixo corporal. A fase corporal da PN objetiva a facilitação de experiências do tipo
causalidade ascendente (bottom-up) de modo a produzir uma brecha de reentrada para conteúdos
referidos à auto-imagem corporal. A via de acesso ascendente se justifica, como vimos ao longo do
capítulo 3, pela constatação reichiana de que a inibição do ato motor é condição necessária (embora
não suficiente) para o desvio da atenção e o seu engessamento num modo de contato defensivo ou
falso contato.
Em termos neurodinâmicos, essa ‘via de acesso baixa’ aborda o plano da subjetividade a
partir dos campos somatossensoriais receptivos (córtices somestésicos primários) distribuídos em
diversos níveis do sistema nervoso central e que parecem responder pelo sentido do SELF229
(Panksepp. 1998). Os estímulos entrantes por essa via aportam sensações (e sentimentos correlatos)
normalmente negligenciadas pelo campo de trabalho global da consciência, o que parece provocar a
flutuação dos parâmetros de ordem na linha de base da atenção para além dos seus habituais valores
de limiar.
Por exemplo, observe a evolução da capacidade atencional nessa seqüência de registros
coletada num intervalo de sete sessões consecutivas do tratamento de ‘Luiza’, 45 anos, produtora freelancer de eventos de moda.

229 SELF ou Simple Ego-Life Type Form, um dos Sistemas Emocionais em Operação (SEOs) subcorticais descritos por
Panksepp (1998) e cujo papel parece ser o de constituir um ponto de referência central para a integração das emoções,
dos sentimentos e das cognições, de modo que as mesmas são percebidas como pertencendo à experiência privativa ao
próprio sujeito (ownership).
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Na ocasião, o tratamento de Luiza encontrava-se ainda na fase inicial do processo (fase facial)
e a MeSA em voga era a segunda do grupo facial, correspondente à metáfora do aleitamento ou
Grupo MeSA 2 (secção 4.3.2). Foram selecionados apenas os fragmentos referentes à estimulação
ocular, que consistem em acompanhar o referente luminoso no trajeto entre um ponto cerca de
20cm distante de sua face e a ponta do próprio nariz (sub-MeSA NL). Alternativamente, Luiza
realizava a auto-estimulação por conta própria, isto é, sem auxílio do referente luminoso; nesse caso,
ela alternava o ponto de mirada na superfície do teto da sala e a ponta do próprio nariz (sub-MeSA
NT). No primeiro registro da série, o terapeuta observa que Luiza torna-se sonolenta a partir do
décimo minuto. Ao final do estímulo, Luiza relata:
Luiza (após NL 15’): “Pernas cansadas, pontadinha perto do ânus, no
lado esquerdo. Via bem a ponta do nariz (em casa eu não havia conseguido), mas
depois de um tempo fico hipnotizada; aí quando vejo a luz aqui no nariz eu tomo
um susto”. (Caso 5 – Luiza. Registro 159; Grupo MeSA 2)
Luiza (após NL 10’): “Sinto que há algo de concreto no meu olhar”.
(Caso 5 – Luiza. Registro 161; Grupo MeSA 2)
Luiza (após NT 10’): Aparentemente inócuo. “Dois modos de olhar: um
mais mecânico (salta de um ponto ao outro) e outro mais comprido (percorre o
trajeto); tenho mais foco no mecânico; fico pensando se isso tem a ver com a
minha dispersão. Barriga roncando… Lembrei de meu irmão mais velho, o J. [seu
novo namorado] assemelha-se fisicamente a ele”. (Caso 5 – Luiza. Registro 162;
Grupo MeSA 2; colchete acrescido)
Luiza (após NT 20’): “Mais desperta, era mais fácil olhar o teto que o
nariz”. Recordação do amigo morto, evocada por sensação de peso e ausência da
mão esquerda. “Agora angústia está aqui [aponta o ventre]”. “Preocupação em
fazer certo… minha mãe era (é até hoje) uma pessoa exigente”. (Caso 5 – Luiza.
Registro 165; Grupo MeSA 2; colchete acrescido)

Além disso, as auto-estimulações somatossensoriais ou MeSAs mostram-se capazes de
produzir flutuações também nos parâmetros de ordem organísmicos de um modo que a simples
interação interpessoal ou mesmo a orientação da atenção para a atualidade da experiência em curso
não podem fazê-lo, como se pode ver nos auto-relatos de Luiza. A característica etológica das
MeSAs parece produzir eventos específicos, pois a reprodução de padrões de comportamentos
193

194

motores emocionais ancestrais é, no contexto clínico, uma propriedade intrínseca e privativa das
auto-estimulações somatossensoriais.
A etologia humana (ou sociobiologia) é uma disciplina que se dedica ao estudo dos universais
do comportamento humano, descritos inicialmente por Darwin (1872/2000). Em 1974, EiblEibesfeldt (1974/1979) descreveu a presença de expressões emocionais em crianças surdas e cegas
desde o nascimento idênticas àquelas observadas no grupo-controle, constituído por crianças que
viam e ouviam normalmente; uma robusta evidência a favor da existência de invariantes do
comportamento emocional humano, independentes de época ou cultura.
Pelo lado da psicologia do desenvolvimento, os estudos de Bowlby, Spitz e Mahler, entre
outros, também descrevem padrões típicos de interação emocional entre a criança e os adultos
cuidadores e mesmo entre as próprias crianças.
Quando utilizados no contexto clínico, os universais não-verbais do comportamento
emocional humano ganham a denominação de Metáforas Somáticas Ativadoras (MeSAs). Tal
discriminação se faz necessária na medida em que o termo cunhado por Navarro (actings), além de
genérico e alinhado ao paradigma energético, pode ser confundido com a atuação ou acting out no
sentido consagrado pela psicanálise e que indica um grave entrave ao processo terapêutico. Além
disso, a experiência das MeSAs em contexto clínico não está referida à experiência corporal ordinária
que ocorre durante a interação entre membros da mesma espécie.
A utilização das MeSAs é feita sob condições estáveis e específicas com o paciente deitado
sobre o divã; o terapeuta solicita que ele execute um dado movimento ou postura, permanecendo
com a atenção consciente voltada para a atualidade da experiência de Si e do entorno ambiental.
A perspectiva neurodinâmica propõe que a ativação de padrões inatos do comportamento
de ligação acione, a partir dos circuitos motores de ação voluntária, as memórias emocionais ligadas
àquela experiência corporal e que permanecem ‘encapsuladas’ pela ação inibitória da alça fronto194
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subcortical ou alça executiva pré-frontal, responsável pela inibição do comportamento, pela seleção
atencional, e pela manutenção de um cenário interno que faz projeções a futuro para a seqüência dos
acontecimentos.
Reich considerava que as tendências pré-genitais permanecem ‘isoladas em algum lugar do
inconsciente’, de onde exercem influência sobre o comportamento – as memórias de procedimento e sobre a cognição; no caso, o efeito sobre a cognição parece ser de tipo negativo230 ou seja: pela
produção de inibição ativa de memórias declaratórias que poderiam emergir das interações
neurodinâmicas entre o hipocampo e os córtices entorrinais e parahipocampais, ou de transição entre
o córtex cognitivo e as instâncias subcorticais de memórias, emoções e ações motoras.
Na medida em que acionam os programas motores relativos a comportamentos emocionais
primitivos (o equipamento etológico de ligação, conforme BOWLBY. 1958), as MeSAs parecem
facilitar o desencapsulamento de certos conteúdos através da promoção de ressonâncias
neurodinâmicas subcorticais entre os sistemas de ação e os sistemas de memória de procedimento
(ativada pelas MeSAs), e destes com o sistema de memória declaratória; a memória declaratória, por
sua vez, promove a integração ascendente desses conteúdos ao campo cognitivo, o que amplia a
ressonância neurodinâmica. O conjunto desses eventos simultâneos (descritos em seqüência por uma
mera limitação da nossa capacidade lingüística) pode incrementar a eficácia terapêutica, conforme se
viu em Cozzolino (2002).
A aplicação das MeSAs como recurso mobilizador da couraça caracterológica a partir da
experiência corporal é feita de acordo com o método de Navarro, atendendo às premissas da
orientação céfalo-caudal, da temporalidade progressivamente maior da experiência das MeSAs e da
estimulação recursiva, que é mantida ao longo das quatro etapas do fase corporal. O argumento para

230

A assim chamada memória negativa ou LTD (depressão de longo prazo), que será objeto de exame na secção 5.3.2.
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a preservação dessas premissas, entretanto, é de ordem neurodinâmica e não mais energética, como
se segue:
1. orientação céfalo-caudal. Por exemplo, não se utiliza uma MeSA que implique em
ativação cervical antes que tenham sido trabalhados os anéis superiores da couraça caracterológica
(ocular e oral). A premissa reichiana diz que o trabalho deve começar o mais longe possível dos
genitais, a fim de evitar um ‘recuo’ a posições pré-genitais defensivas caso a experiência seja por
demais intensa do ponto de vista das sensações emocionais.
Em termos neurodinâmicos, o argumento de Reich pode ser preservado, pois o
desenvolvimento neuropsicomotor segue a mesma orientação céfalo-caudal: ao nascer, os bebês
apresentam reflexos de orientação ocular e de sucção já completamente maduros e a observação de
bebês documenta de forma abundante o papel estruturante do contato visual entre a mãe e o bebê,
assim como do contato corporal próximo e do aleitamento no seio.
Além disso, como a PN é uma psicoterapia eminentemente atencional, faz sentido que o
trabalho corporal comece pelo nível dos olhos, pois é preciso desde o início trabalhar a barreira de
contato atencional para que o trabalho subseqüente possa ser devidamente apreciado pelo paciente.
Um quarto argumento, de ordem prática, é que o trabalho corporal que começa pela face é
menos ameaçador do ponto de vista psicológico do que auto-estimulações que comecem a acionar
níveis inferiores do território corporal. Por ser a atenção um elemento de superfície da subjetividade,
por assim dizer, e também porque os estímulos começam mais perto do Eu o paciente sente-se mais
seguro de experimentar as MeSAs. Segundo Navarro o Eu se organiza em torno do rosto,
especialmente em torno da função visual, e a extremidade cefálica, numa analogia com os anelídeos,
caracteriza-se como a extremidade do organismo especializada em fazer contato com o ambiente.
Do ponto de vista neurodinâmico, a importância da estimulação inicial a partir da
extremidade cefálica se justifica tanto pelas razões psicológicas expostas acima (segurança,
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compatibilidade com o neurodesenvolvimento) como pelo fato de que as MeSAs de face exigem o
concurso dos pares cranianos, cujas fibras emergem e chegam diretamente em território do sistema
nervoso central, nomeadamente nos diversos níveis da organização do tronco cerebral.
Adicionalmente, como vimos em Cozzolino (2002), as memórias pré-verbais primitivas
identificadas por Reich ficam registradas nos sistemas sensoriais, motores e emocionais e é em torno
das experiências da extremidade superior do corpo que as memórias (e as barreiras de contato)
primitivas se engendram.
A atividade dos nervos faciais, além de responder pelas experiências sensoriais e motoras da
cabeça e do pescoço (com exceção do nervo vago, que é o grande nervo visceral do organismo)
encontra-se extensivamente implicada com as atividades da vida de relação em estado de vigília e
podem constituir o ponto de ancoragem neurodinâmica para a noção de couraça sensorial, proposta
tanto por Haldane (1977, apud HALDANE. 2004. p. 58) como pelo próprio Navarro e por Ambrosi
(apud HALDANE.2004), que sempre enfatizaram a importância da atenção consciente para o
sucesso da terapia.
Finalmente, o início do processo corporal pela extremidade cefálica oferece a vantagem de
promover uma auto-estimulação somatossensorial que é mais facilmente apreensível pelo paciente,
mesmo numa condição de atenção engessada, pois a área de representação da cabeça nos córtices
somtossensoriais primários é bastante extensa e o mapa somestésico da cabeça é, portanto, bem mais
detalhado (fine grained) do que o do restante da superfície corporal.
2. utilização das MeSAs faciais conforme a seqüência evolutiva em que se
manifestam no desenvolvimento infantil. Baseia-se no respeito ao princípio do desenvolvimento
neuropsicomotor enunciado antes. Por exemplo, não se aplica a MeSA referente ao desmame
(morder ativamente e olhar lateralizado) antes que se tenha trabalhado o período succional
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(movimento de sugar, projetando os lábios adiante ao mesmo tempo em que o olhar alterna entre
mirar um ponto distante e mirar a ponta do próprio nariz).
Segundo o princípio defensivo da couraça enunciado por Reich, a mobilização de uma
memória emocional de um período arcaico (como o desmame, por exemplo) sem que as marcas
mnêmicas referentes ao período que lhe é prévio (p. exemplo, o aleitamento) tenham sido
trabalhadas, pode fazer com que a libido liberada seja recapturada pelas defesas do Eu, gerando uma
dificuldade ainda maior de acesso à memórias mais antigas. Nesse caso, uma memória traumática
anterior ativaria ainda o sistema subcortical de medo e a experiência de recuperação da libido liberada
pelo acesso à memória posterior ficaria passível de captura pelo Eu, reforçando-o.
Assim, o esforço terapêutico seria inútil e, possivelmente, é dessa dinâmica libidinal que
Reich extrapola o princípio dos anzóis bioenergéticos num momento posterior. Por via das dúvidas,
até que estudos quantitativos e qualitativos demonstrem que a ordem das MeSAs da etapa facial é
irrelevante, a PN se mantém dentro das premissas de ordenação das experiências corporais
preconizadas por Reich e Navarro.
3. estimulação recursiva e o tempo das MeSAs. Segundo Cozzolino (2002), qualquer tipo de
psicoterapia implica na geração de estresse, mas o mesmo deve ser balanceado para que o processo
possa cumprir seu objetivo de redução sintomática e crescimento pessoal. Caso contrário, ou ele será
inócuo e não promoverá a integração entre emoções e cognição (‘a compreensão é o troféu do
bobo’) perpetuando-se o padrão neurodinâmico prévio ao tratamento ou, no caso do estresse ser
demasiado, pode promover um reforço do padrão de dissociação entre os circuitos emocionais e
cognitivos, piorando a condição inicial do paciente; um desfecho contraprodutivo e iatrogênico que
parece um possível correlato neurodinâmico para a noção de anzol caracterológico de Reich).
Como as MeSAs atuam diretamente sobre os estratos autonômicos e músculo-esqueléticos
do padrão da estrutura, esse cuidado deve ser redobrado. Adicionalmente (como se verá por ocasião
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da secção 5.4.4.) a possibilidade de acesso de conteúdos ao nível do ‘dar-se conta’ (awareness) implica
na competição pelo campo da memória operacional, e o cérebro apresenta um viés inercial e
recursivo, expresso pelos fenômenos de expansão anterógrada (feedforward sweep) e processamento
recorrente (recurrent processing) (LAMME. 2003).
Assim, para que a experiência das MeSAs possa surtir o efeito terapêutico a que se propõe é
importante que as auto-estimulações sejam experimentadas em períodos de tempo progressivamente
maiores, o que permite ao terapeuta graduar o nível de estresse de acordo com as condições da
pessoa. Igualmente importante é a recursividade dos estímulos, empiricamente estabelecida por
Navarro, a fim de que o viés inercial da rede de neurônios possa ser revertido de modo a que se
estabeleça um padrão alternativo capaz de sobreviver à tendência inercial.

4.2.2.2 O eixo da linguagem. Na PN nem todas as sessões requisitam o uso das MeSAs e
eventualmente processos inteiros podem ser conduzidos sem a fase corporal. Algumas pessoas
simplesmente não a desejam.
Em face de tudo o que já foi adiantado até aqui, bem como do que ainda será elaborado por
ocasião do capítulo dedicado à neurodinâmica da subjetividade, parece plausível que um processo
terapêutico que atue nas três frentes do processo seja um processo mais completo e, portanto, mais
produtor de redução sintomática e crescimento pessoal.
Quer se trate de um processo PN cheio ou de uma PN restrita à dimensão relacional nos
planos da linguagem e da elaboração intersubjetiva, as características desses eixos não se modificam
significativamente.
Do ponto de vista da linguagem, o processo é balizado pelo cognitivismo lingüístico ou
realismo experiencial de Lakoff e Johnson, pela semiologia semântica de Navarro e pelo enfoque na
metalinguagem da relação transferencial, pois embora a concepção de inconsciente em Reich se
199

200

aproxime da noção de inconsciente cognitivo, um ‘inconsciente adjetivo’ como define Navarro
(1995, p. 25), isso não implica na inexistência de fenômenos de transferência, que serão abordados
aqui pelo ponto de vista da neurodinâmica.
1. Cognitivismo lingüístico de Lakoff e Johnson (realismo experiencial): Segundo
Lakoff e Johnson (1980) nosso modo de agir e de pensar são essencialmente metafóricos. Os autores
apontam para o papel do corpo enquanto gerador da superestrutura básica, a ‘mão invisível’ que
modela o inconsciente cognitivo e se encontra por trás da cena lingüística e imaginária da
subjetividade (LAKOFF e JOHNSON. 1999). Tal ponto fica aqui apenas esboçado em linhas
rudimentares, devendo ser objeto de estudo posterior enfocando exclusivamente a questão da
linguagem no âmbito da PN.
A visão tradicional da filosofia e da ciência acha-se dominada, segundo os autores, pelo
‘espírito objetivo absoluto’, que considera a razão como abstrata e desvinculada do corpo
(disembodied). Reich, assim como Lakoff e Johnson, também questionou ao longo de sua obra tal
ponto de vista, que estaria na origem de um modo de pensar qualificado por ele como mecanicista.
As correntes tradicionais argumentam que a capacidade para o pensamento significativo
(meaningful tought) e para a razão é abstrata e não necessariamente enraizada no corpo. Desta maneira,
os conceitos significativos (meaningful concepts) e a racionalidade são transcendentais, indo além das
limitações físicas de qualquer organismo. Tais conceitos e a razão abstrata até poderiam estar
vinculados à matéria (embodied) em seres humanos ou em máquinas ou, ainda, em outros organismos
mas existem de modo abstrato e independente de qualquer vínculo corporal (embodiment) em
particular.
No entendimento de Lakoff, que cita outros cientistas da linguagem e da cognição em seu
apoio, a razão possui uma base corporal e o significado depende daquilo que é significativo para os
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seres vivos e pensantes: “A natureza do organismo pensante e seu modo de funcionar no ambiente
são de importância central para o estudo da razão.” 231 (LAKOFF. 1987, p. xi)
Seja na visada tradicional seja na perspectiva do realismo experiencial, a formação de
categorias é a principal maneira de tornar a experiência dotada de sentido, mas na nova concepção a
experiência corporal e a maneira como utilizamos os mecanismos imaginativos são centrais para o
modo de construção das categorias que conferem sentido à experiência.
De acordo com Lakoff, a visão tradicional decorre da visada filosófica que remonta à
Grécia antiga, “Resulta de dois mil anos de filosofia acerca da natureza da razão e ainda hoje é
automaticamente tomada não como mera verdade, mas como uma óbvia e inquestionável verdade;
uma crença amplamente difundida apesar da enorme quantidade de evidências empíricas em
contrário.”232 (LAKOFF. 1987, p. xii)
A primeira razão para tal hegemonia é de caráter inercial: o peso de dois mil anos de tradição
filosófica é algo que não desaparece da noite para o dia, pois “Todos fomos educados para pensar
naqueles termos”233 nos diz Lakoff. (1987, p. xii).
A segunda, e mais importante, razão apontada pelo autor é a inexistência até pouco tempo
atrás de uma abordagem alternativa e bem elaborada que permitisse preservar o que é correto na
visão tradicional ao mesmo tempo em que a modificasse de acordo com os novos dados
descobertos. Lakoff qualifica a visão tradicional como ‘objetivista’ uma vez que

231 No original: “the nature of the thinking organism and the way it functions in its environment are of central concern to the study of
reason.” Tradução do autor.
232 No original: “It has come out of two thousand years of philosophizing about the nature of reason. It is still widely believed despite
overwhelming empirical evidence against it.” Tradução do autor.
233 No original: “We have all been educated to think in those terms.” Tradução do autor.
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“As modernas tentativas de fazê-la funcionar assumem que o pensamento racional
consiste na manipulação de símbolos abstratos e que estes símbolos tomam seu
significado via correspondência com o mundo objetivamente construído, isto é,
independente da capacidade de entendimento de qualquer organismo.”234
(LAKOFF. 1987, p. xii; grifo do autor).

O quadro 4.4, a seguir, descreve as principais características da perspectiva objetivista,
conforme se encontra em Lakoff (LAKOFF. 1987. p. xii-xiii):
Quadro 4.4. Características do ponto de vista objetivista, segundo Lakoff (1987).

• o pensamento é a manipulação mecânica de símbolos abstratos;
• a mente é uma máquina abstrata, manipulando símbolos de modo essencialmente igual ao de um
computador, pela computação algorítmica;
• símbolos (p. ex. palavras e representações mentais) tomam seus significados via correspondências a coisas
no mundo externo; sendo este o caráter de todo e qualquer significado;
• símbolos que correspondem ao mundo externo são representações internas da realidade externa;
• símbolos abstratos podem estar em correspondência com coisas no mundo independentemente das
propriedades peculiares de quaisquer organismos;
• uma vez que a mente humana faz uso de representações internas da realidade externa ela é um espelho da
natureza; e a razão correta espelha a lógica do mundo externo;
• é portanto meramente incidental para a natureza dos conceitos significativos e da razão que os seres
humanos tenham os corpos que tem e que funcionem em seu ambiente do modo como o fazem;
• o pensamento é abstrato e desvinculado do corpo (disembodied), uma vez que é independente de quaisquer
limitações do corpo humano, do sistema perceptual humano e do sistema nervoso humano;
• máquinas que não fazem mais do que manipular mecanicamente símbolos que correspondem a coisas no
mundo são capazes de pensamento significativo (meaningful thought) e entendimento (reason);
• o pensamento é atomístico, ou seja, pode ser completamente quebrado em ‘blocos de armar’ - os símbolos
utilizados no pensamento - que são combinados em complexidades e manipulados por regras (manipulated
by rule);
• o pensamento é lógico no estrito senso técnico utilizado pelos lógicos filosóficos, ou seja, pode ser
acuradamente modelado por sistemas da mesma sorte dos utilizados na lógica matemática. Estes são
sistemas simbólicos abstratos definidos por princípios gerais da manipulação de símbolos e mecanismos
para a interpretação de tais símbolos em termos de ‘modelos do mundo’.

Ainda na década de 80, as categorias conceituais foram objeto de estudos intensivos e
detalhados por parte de um número de ciências cognitivas e, segundo Lakoff, as evidencias se
acumulam contra o ponto de vista ‘objetivista’ da mente. Segundo o autor, as categorias conceituais,
em seu conjunto, diferem bastante dos requisitos delas exigidos pelo ponto de vista objetivista.

No original: “Modern attempts to make it work assume that traditional thought consists of the manipulation of abstract symbols and
that these symbols get their meaning via a correspondence with the world, objectively structured, that is, independent of the understanding
of any organism.” Tradução do autor.
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Para Lakoff (1987. pp. xiv/xv) as evidências acumuladas sugerem uma visão muito diversa,
não só a respeito das categorias mas da razão humana em geral, e apontam na direção de um ponto
de vista experiencialista (ou realismo experiencial), onde o pensamento e a razão - e, por extensão, a
linguagem - apresentam as seguintes características, sumarizadas no Quadro 4.5, a seguir:
Quadro 4.5. Características do realismo experiencial, segundo Lakoff (1987)

• o pensamento é vinculado ao corpo (embodied); as estruturas utilizadas na formação do conjunto de nossos
sistemas conceituais brota da experiência corporal e fazem sentido em termos desta mesma experiência. O
cerne de nossos sistemas conceituais está diretamente enraizado (grounded) na percepção, no movimento
corporal e numa experiência de caráter físico e social;
• o pensamento é imaginativo naqueles conceitos que não estão diretamente embasados na experiência e
empregam a metáfora, a metonímia e a formação de imagens mentais - todas estas indo além de um mero
espelhamento literal, ou representação, da realidade externa. É esta capacidade imaginativa que possibilita o
pensamento ‘abstrato’ e conduz a mente para além do que podemos ver e sentir. A capacidade imaginativa
também está indiretamente vinculada ao corpo (embodied), uma vez que as metáforas, as metonímias e as
imagens estão baseadas na experiência, freqüentemente na experiência corporal;
• o pensamento tem propriedades gestálticas e desta forma não é atomístico; os conceitos tem um
superestrutura que vai além da mera ‘construção de blocos’ conceituais a partir de regras gerais;
• o pensamento tem uma estrutura ecológica. A eficiência do processamento cognitivo, como no
aprendizado e na memória, depende da superestrutura do sistema conceitual e do significado dos próprios
conceitos. O pensamento é, assim, mais do que apenas a manipulação mecânica de símbolos abstratos;
• a estrutura conceitual pode ser descrita pela utilização de modelos cognitivos que tenham as propriedades
acima;
• a teoria dos modelos cognitivos incorpora o que está correto na visão tradicional da categorização, do
significado e da razão, enquanto acumula dados empíricos acerca da categorização e constrói uma nova
visão superestrutural.

Lakoff observa então o caráter holístico e integrativo do novo paradigma, onde a razão é uma
propriedade emergente da imanência:
“Na visão experiencialista a razão é tornada possível pelo corpo - isto inclui a
razão criativa e abstrata, bem como o raciocínio acerca das coisas concretas. A
razão humana não é uma instância da razão transcendental; ela brota da natureza
do organismo e de tudo aquilo que contribui para a sua experiência individual e
coletiva: sua herança genética, a natureza do ambiente em que vive, a maneira
como funciona neste ambiente, a natureza de seu funcionamento social, etc.”235
(LAKOFF. 1987, p. xv)

235 No original: “On the experientialis view, reason is made possible by the body – that includes abstract and creative reason, as well as
reasoning about concrete things. Human reason is not na instantiation of transcendental reason; it grows out of the nature of the organism and
all that contributes to its individual and collective experience: its genetic inheritance, the nature of the environment it lives in, the way it
functions in that environment, the nature of its social functioning and the like.” Tradução do autor.
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O continente corporal parece, pois, ter importância decisiva nos processos geradores da
linguagem e da razão. O que parece ir ao encontro da posição de Kastrup (1999, p. 52), que aborda a
questão desde outro ângulo: “...O contato com a matéria se dá por meio de ações, não sendo
intermediada por qualquer representação. Contato, portanto, inventivo e não representativo.”
Ao salientar a importância das ações como ponto de contato com a matéria ao nosso redor, a
autora remete à importância de nossa experiência corpórea enquanto origem da subjetividade. É o
contato da matéria, nosso corpo, com outra expressão da matéria, o ambiente em sua múltipla
expressão de materialidades, que fornece as bases experienciais que originam as construções
imediatas que fazemos de nós mesmos e do mundo.
Poder-se-ia argumentar que, no caso humano, tal contato já viria revestido previamente de
representações, visto ser o corpo investido simbolicamente pela cultura e pela linguagem. Entretanto,
desde uma perspectiva científico-natural contemporânea, tal não se configura como um dado a priori.
O que nos é dado, inicialmente, é a experiência de um corpo dotado de sensações e sentidos internos
e externos que o tornam aberto à subjetivação, um produto complexo da neurodinâmica global do
sistema nervoso. Um corpo que é colonizado pela cultura desde a sua chegada no mundo, ou mesmo
antes dela, conforme se viu na somatopsicodinâmica de Navarro, e cuja vanguarda colonizadora se
materializa na figura do adulto-mãe; um corpo, por sua vez, previamente colonizado, que irá
introduzir o bebê no universo humano, da forma que lhe seja possível.
Desde uma perspectiva materialista, as representações ou construções de si e do mundo só
podem se fazer a posteriori da experiência, já que não se pode representar ou construir a imagem de
algo que não tenha sido previamente experienciado.
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Entretanto, observa Kastrup (1999. p. 52),
“A matéria não se confunde com a forma dos objetos, mas é algo amorfo,
ao mesmo tempo pré-objetivo e pré-subjetivo. A experimentação, por sua vez, não
é subjetiva, mas a condição de constituição tanto do sujeito cognitivo quanto do
mundo conhecido Dessa perspectiva, sujeito e objeto são formações experimentais,
inventadas”.

A subjetividade, entretanto, encontra-se presente em todo o território do vivo e tem como
corolário a formação de categorias, que irá encontrar a sua expressão tanto no plano da comunicação
não-verbal como no domínio da linguagem.
Como observam Lakoff e Johnson, mesmo as amebas são capazes de categorizar, já que
possuem a habilidade de distinguir dentre os eventos ambientais aqueles que constituem alimento e
aqueles que constituem perigo à sua sobrevivência. Assim, a capacidade para a produção de
categorias parece independer da razão transcendental, pois
“A ameba não pode escolher se categoriza ou não; ela apenas o faz. O
mesmo é verdadeiro em qualquer nível do mundo animal. Animais categorizam
alimento, predadores, possíveis parceiros, membros de sua própria espécie, etc.”236
(LAKOFF e JOHNSON. 1999, p.17).

Nessa visada, a metafóra e a metonímia são corporalmente originárias e a linguagem - uma
produção neurodinâmica integrada aos demais domínios da existência - opera como uma usina
adicional (‘usina alta’) conceitualizadora de experiências que emergem do organismo, da própria
experiência de estar vivo e em acoplamento estrutural com o ambiente. Tal como os anéis do tronco
de uma árvore, a linguagem guarda viva em seu núcleo as modalidades de um modo precedente de
operações (a usina conceitualizadora ‘baixa’, que compartilhamos até mesmo com as amebas) a partir
do qual estabelecerá um registro categorial que irá engendrar a percepção, a linguagem e a própria
experiência de nossa corporalidade.

No original: “The amoeba cannot choose whether to categorize; it jus does. The same is true at every level of the animal world. Animals
categorize food, predators, possible mates, members of their own species, and so on.” Tradução do autor.
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Observe-se aqui a similitude entre a antecipação reichiana do realismo experiencial através de
sua noção de unidade somatopsíquica e a perspectiva lingüística de Lakoff e Johnson:
Os conceitos que governam nosso pensamento não são apenas aspectos do
intelecto... Nossos conceitos estruturam o que percebemos, como nos colocamos
no mundo e como nos relacionamos com os demais. Assim, nosso sistema
conceitual desempenha um papel central na definição de nossas realidades diárias.
Se estamos certos ao sugerir que nosso sistema conceitual é extensamente
metafórico, então o modo como pensamos, o que experienciamos e o que fazemos
a cada dia são essencialmente metáforas.”237 (1980, p. 3)

As escolas reichianas ortodoxas, e mesmo algumas neo-reichianas, valem-se da interação
discursiva no modelo da análise caracterial praticada por Reich antes do advento da vegetoterapia,
que consiste basicamente em centrar o foco da linguagem na análise da atitude global do sujeito mais
do que na escuta dos significantes lingüísticos por ele aportado.
Embora a técnica da análise do caráter tenha se revelado um caminho consistente e produtor
de resultados terapêuticos em casos refratários à psicanálise convencional, a técnica é geradora de
intensa ansiedade e pode se revelar uma faca de dois gumes, especialmente quando não se sabe
diagnosticar a estrutura oculta por detrás da estrutura - em especial as condições de núcleo psicótico
e borderline – e que constitui a valiosa contribuição de Navarro à caracterologia reichiana.
Assim, o processo verbal na PN orienta-se por um diagnóstico caracterial através do discurso
e uma intervenção sobre a estrutura mas não em termos da fenomenologia somática e da orientação
do paciente para a mesma através da intervenção verbal, como o faria a análise do caráter.
Na PN, o terapeuta - apoiado no conhecimento da psicodinâmica orientada pela teoria da
libido - identifica através da produção discursiva a organização libidinal, e se vale das posições
ancoradas na genitalidade (Isex) para fazer frente aos bastiões da organização pré-genital (IAc). Isto
é, o terapeuta estabelece uma aliança com as posições libidinais de confiança e atividade produtiva
No original: “the concepts that govern our thought are not just matters of the intellect...Our concepts structure what we perceive, how we get
around in the world and how we relate to other people. Our conceptual system thus plays a central role in defining our everyday realities. If we
are right in suggesting that our conceptual system is largely metaphorical, then the way we think, what we experience and what we do every day
is very much a matter of metaphor.” Tradução do autor.

237

206

207

exibidas através do discurso para alavancar intervenções lingüísticas a partir desses pontos ‘fortes’
exibidos pelo paciente e - como uma sonda espacial que pega carona na órbita de Júpiter para ganhar
impulso e poder ir além do sistema solar - ajudá-lo a encarar aqueles pontos de subjetividade que lhe
são problemáticos e paralisantes.
Como se sabe que a organização discursiva reflete a organização caracterológica de base, o
processo lingüístico é um equivalente das MeSAs numa orientação top-down, pois a atividade cognitiva
também interfere com os níveis básicos de organização emocional e organísmica, conforme se verá
por ocasião da seção dedicada à atenção e ao campo da consciência, no próximo capítulo.
2. Semiologia semântica de Navarro: Como se viu anteriormente, a interpretação
semiótica do discurso por Navarro segue um modelo reducionista e linear, ancorando as nuances do
discurso a cada um dos sete anéis da couraça caracterológica.
Embora as evidências empíricas sugiram que esta ligação possa ser parcialmente correta, é
preciso ter em mente que os investimentos metafóricos e metonímicos sobre as partes do corpo
variam conforme os aspectos da experiência subjetiva ao longo do desenvolvimento. Assim, o
narcisismo que aparece na linguagem não necessariamente remete ao segmento cervical (embora esta
possa ser considerada a ancoragem invariante do narcisismo em termos etológicos) e o terapeuta
precisa estar atento a essas possíveis e esperadas variações individuais.
Para Navarro (1996. p. 88), “...a verbalização ‘reichiana’ não precisa de interpretação
simbólica, mas da interpretação analógica, uma vez que está ligada a situações existenciais emocionais
do paciente...” A PN, embora preserve este fundo etológico da linguagem, ligado aos invariantes da
experiência corporal, contempla também a interpretação e elaboração dos conteúdos emergentes em
termos dinâmicos (psicodinâmica orientada pela teoria da libido) e cognitivos: o reconhecimento e
elaboração de crenças cognitivas disfuncionais que emergem como o efeito da barragem
caracterológica sobre a atividade cognitiva.
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Assim, no caso de um paciente depressivo, espera-se que a linguagem emergente acompanhe
essa condição emocional de base, conforme o modelo de Lakoff e Johnson (embora os autores não
façam menção à participação das emoções). Navarro (1996. p. 87), por exemplo, sinaliza que uma
pessoa “que diz com freqüência ‘não consigo’ está expressando sua depressividade.”
Suponhamos que essa pessoa recuse engajar-se na fase corporal do processo da PN; afinal de
contas, ela é depressiva e acha que nada vai funcionar mesmo.... Como se poderia tratar dessa pessoa
pelo plano da linguagem? Estimulando a reorientação de sua atenção para as fontes dessa convicção
ou sobre o automatismo lingüístico que aparece como índice de uma condição depressiva: “O que é
que te leva a ter essa certeza?” ou “Baseado em que você afirma com essa certeza toda que não
consegue?” ou, ainda: “Como é que você chegou a construir essa conclusão acerca das tuas
possibilidades? Afinal, ninguém nasceu não podendo mais do que os outros...”
A abordagem pela via da linguagem assemelha-se ao processo de ‘dar-se conta’ produzido
pelas auto-estimulações somatossensoriais mas, nesse caso, o processo é desencadeado pela flutuação
produzida a partir da fala do terapeuta sobre outro campo receptivo primário: o auditivo.
3. Metalinguagem da relação transferencial: a articulação entre o cognitivismo lingüístico
de Lakoff e Johnson, a semântica reichiana de Navarro e a psicodinâmica referenciada na teoria da
libido abre a possibilidade de novas leituras interpretativas da relação transferencial.
Nesse contexto, a transferência é entendida como a expressão de memórias emocionais de
procedimento inconsciente que pegam ‘carona’ em contextos ambientais semelhantes às experiências
originais e servem ao terapeuta como uma espécie de ‘bússola relacional’ que ajuda a guiá-lo na
condução do processo terapêutico.
Na PN, as verbalizações do terapeuta poderão se orientar para um determinado aspecto do
conteúdo verbalizado em razão do momento histórico do processo terapêutico, de que MeSA aquele
conteúdo cognitivo está emergindo e que relação esse material apresenta com a história de vida
208

209

daquela pessoa. Por exemplo, ‘Mariana’, uma das pacientes da amostra trouxe, ao início de uma
sessão o seguinte relato de sonho:
Mariana: “Eu estava no alto de um edifício; era um terraço sem bordas
por onde escorria água por todos os lados. Fiquei com medo e peguei o elevador;
quando cheguei ao nível da rua, ela estava completamente alagada por esgoto.”

Mariana trouxe esse sonho durante o período de trabalho sobre o segmento cervical (segunda
etapa do processo corporal) e era uma pessoa muito controlada e formal. O terapeuta interpretou o
sonho como um indício de que o desbloqueio do nível cervical estava fazendo com que ela ‘saísse da
cabeça’ ou seja, que as defesas cognitivo-formais que caracterizavam o seu modo típico de ser
estavam sendo flexibilizadas (a água que escorria por todos os lados do terraço do edifício) e que ela
estava começando a entrar em contato com as suas emoções, embora que ainda em sonho (descendo
pelo elevador em direção ao térreo, que se encontrava alagado por esgoto). A hipótese presumida é
que em breve Mariana entraria em contato com conteúdos emocionais significativos (o esgoto que
alagava o nível da rua) e que o desbloqueio cervical estava progredindo satisfatoriamente. Mas a
devolução feita ao relato do sonho foi o seguinte (dada a sua condição de excessivo formalismo e
rigidez ainda presentes):
Terapeuta, interpretando o sonho de Mariana de acordo com a sua
condição atual: “Parece que você está me dizendo que o trabalho sobre o pescoço
está fazendo com que você entre mais em contato consigo mesma, pois você desce
pelo elevador, rumo aos andares mais baixos, e o trabalho aqui está progredindo
rumo ao tórax”

Assim, os presumidos conteúdos transferenciais eróticos em relação ao terapeuta (as águas
‘sujas’ no andar térreo, isto é, fantasias de erotismo genital com a figura paterna representada pelo
terapeuta) não foram tocados, ficando como um indicativo da condição dinâmica a qual o terapeuta
deve ficar atento na condução do processo terapêutico. Evidentemente, o manejo da metalinguagem

209

210

da relação transferencial ocorre simultâneo com os eventos relacionais em curso entre a dupla
terapêutica, o que remete ao eixo relacional do processo da PN.

4.2.2.3 O eixo relacional. O eixo relacional estabelece as linhas de força que constituem o campo
terapêutico, em cujo ambiente irá desdobrar-se a neurodinâmica relacional emergente da fase
corporal das MeSAs e das interações lingüísticas. Este eixo é engendrado basicamente pelas relações
empáticas que constroem o sentimento de confiança básica mutuamente estabelecida entre o
terapeuta e o paciente.
Do ponto de vista técnico, o eixo relacional é balizado pela psicodinâmica orientada pelo
paradigma da teoria da libido, que encaminha o raciocínio clínico do terapeuta tanto na fase corporal
como na fase de elaboração intersubjetiva do processo da PN.
Num plano mais superficial do processo, o eixo relacional visa o reconhecimento e a
elaboração das crenças cognitivas que expressam a organização caracteorlógica no domínio da
cognição.
1. Psicodinâmica de tipo psicanalítico, orientada na perspectiva da teoria da libido:
Constitui a ‘bússola’ do terapeuta, sem a qual não podemos nos mover no campo da clínica sem risco
de criar situações caóticas e desestruturantes, já que as MeSAs agem diretamente sobre os alicerces da
couraça caracterológica e da subjetividade, conforme se pode ver no relato de sonho apresentado
acima e nos casos que ilustram o próximo capítulo.
2. Reconhecimento e elaboração de crenças cognitivas disfuncionais: Como o próprio
Navarro costumava dizer, a psicoterapia corporal tem um caráter pedagógico importante. Assim, se
agrega ao conjunto da prática, uma espécie de manejo cognitivo que auxilia o reconhecimento e a
modificação de crenças cognitivas disfuncionais ancoradas no pano de fundo da experiência
emocional. A diferença em relação às técnicas cognitivo-comportamentais reside no caráter não210
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adaptativo de tais intervenções, que visam antes reforçar as capacidades do indivíduo para a cognição
inventiva.

4.3 UMA BREVE DESCRIÇÃO DA FASE CORPORAL DA PN

Apresento, a seguir, uma breve descrição da técnica de aplicação das MeSAs, válida para
todas as auto-estimulações somatossensoriais que formam a primeira etapa do tratamento, ou etapa
facial.
Usualmente o processo terapêutico envolve uma fase inicial de formação do vínculo
terapêutico. Consolidada esta fase inicial, de ‘estudos’, e estabelecido o vínculo de confiança com o
terapeuta, o paciente começa a parte corporal do processo terapêutico que consiste, inicialmente, na
aplicação de alguns estímulos de caráter prospectivo, com o objetivo de formular ou confirmar o
diagnóstico estrutural.
As MeSAs, mesmo as da fase prospectiva, são sempre aplicadas a partir de uma posição
padrão por parte do paciente: este permanece deitado no divã em decúbito dorsal, com os joelhos
flexionados e os pés apoiados no divã (Figura 4.1).
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Figura 4.1 – Posição padrão para a experiência das MeSAs. Na foto acima,
um bebê, aos 3 meses de vida extra-uterina, vive espontaneamente a experiência
da sub-MeSA PT (vide f. 214). Assim como esta, as demais MeSAs tem origem
etológica. Diferentemente do bebê, durante as MeSAs as plantas dos pés devem
ficar apoiados no colchão para evitar regressões passivas.

Segundo Navarro (1996), a posição dos membros inferiores em flexão destina-se a assegurar
algum grau de atividade por parte do paciente a fim de evitar regressões muito profundas. Os braços
ficam esticados ao longo do corpo.
Nesta fase de prospecção da estrutura caracterológica utiliza-se massagem suave na região de
cabeça, face e pescoço a qual se segue o estímulo que, no jargão da escola de Navarro, é conhecido
como Concha.
Concha (C): o terapeuta, sentado por trás do divã, coloca suavemente as mãos em forma de
concha por sobre as orelhas do paciente, mantendo-as assim por um período de tempo que pode
atingir até quinze minutos. Com a audição filtrada e com o ambiente em penumbra, supostamente
cria-se uma metaforização experiencial, que relembra a atmosfera intra-uterina. O contato das mãos
do terapeuta encobrindo as orelhas do paciente constitui uma metáfora do cordão umbilical e,
eventualmente, o terapeuta pode fazer um suave movimento de pulsação com as mãos.
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O propósito desta primeira experiência corporal, segundo Navarro, consiste em identificar
como teria sido a experiência intra-uterina do paciente: se calma e tranqüila ou se tumultuada e
assustadora.
A massagem permite que o terapeuta identifique o padrão de tensões neuromusculares nos
segmentos pré-genitais: olhos, boca e pescoço (Navarro, 1995). Assim, agregando estas impressões
físicas com as demais informações, o terapeuta pode estabelecer o diagnóstico da estrutura de defesas
do Eu a nível somático e elaborar o plano de ação terapêutica para aquele caso específico.
Do ponto de vista do paciente, a massagem inicial é uma oportunidade de começar a ‘dar-se
conta’, através do toque do terapeuta, de tensões ou vícios posturais crônicos nessas regiões do
corpo, que de outro modo poderiam não ser percebidos e muito menos relatados.

4.3.1 Grupo MeSA 1. Nascimento. Maravilha ou medo
Uma vez superada a etapa prospectiva, tem início o trabalho de preparação para a experiência
compleata da primeira MeSA ou S1. Dependendo da estrutura caracterológica e da condição atual
do paciente, este trabalho preparatório pode durar apenas algumas sessões ou então requerer alguns
meses de trabalho até que a pessoa esteja em condições de experimentar o estímulo de modo mais
profundo.
A notação S1 refere-se ao momento em que a MeSA 1 pode finalmente ser experienciada de
modo completo, abarcando os anéis ocular e oral simultaneamente. A preparação consiste na
aplicação de aspectos parciais de cada uma das MeSAs, como será descrito adiante. No caso da
primeira MeSA, ao S (de síntese) agrega-se o algarismo 1 porque outras três MeSAs sínteses se
seguirão à primeira.
A MeSA do maravilhamento/espanto/medo é a primeira da série, porque, de acordo com
Navarro (1995; 1996), ela corresponderia à metaforização corporal da primeira experiência de
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contato do recém-nascido com a sua nova realidade, o mundo novo para além do útero materno.
Como vimos anteriormente, a aplicação das MeSAs foi organizada por Navarro de acordo com as
etapas do desenvolvimento infantil.
Nesta preparação para a experiência plena da MeSA em sua plenitude, a experiência de S1
(assim como nas demais) é decomposta em três subtipos de estímulo. A síntese é precedida,
portanto, de um trabalho preparatório que se realiza através de 3 sub-MeSAs:
Sub-MeSA PL (Ponto Luminoso) – Pede-se ao paciente que olhe para um ponto de luz
oferecido pelo terapeuta. Solicita-se que o mesmo evite a hipnose mantendo a sua atenção tanto ao
ato de olhar como ao ponto de referência ao qual se dirige o olhar, o ponto luminoso (ponto de
mirada). O tempo de exposição ao estímulo aumenta progressivamente a cada sessão, até um
máximo de 25 minutos. Este trabalho é utilizado em sessões alternadas com o seu correlato PT.
Sub-MeSA PT (Ponto no Teto) – Correlato de PL, a única diferença é que o paciente agora
tem que estabelecer, ativamente, um ponto de referência para o seu olhar. Pede se aqui ao paciente
que procure estabelecer um ponto de mirada no teto da sala, evitando valer-se de referenciais físicos,
tais como rugosidades da parede, etc. Com isso o paciente vai, lenta e gradualmente, reaprendendo a
direcionar o seu ponto de mirada sem perder a sua atenção ao aqui/agora de si e do mundo.
Sub-MeSA BA (Boca Aberta) – É o estímulo parcial destinado a preparar o segmento oral
para a sua integração futura ao trabalho do segmento ocular. Pede se ao paciente que permaneça com
a boca completamente aberta e que oriente o seu foco atencional para as próprias sensações
corporais, em especial as provenientes da região oral. Os olhos podem ficar à vontade, mas não se
permite que o paciente permaneça com os olhos fechados. O tempo aumenta progressivamente até
um máximo de 15 minutos. Segundo a metodologia criada por Navarro, apenas os estímulos que
envolvem a função visual atingem um tempo maior. Todas as demais MeSAs tem a duração máxima
de 15 minutos.
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Numa sessão PN típica, são aplicados dois estímulos a cada sessão nesta fase inicial. Assim, a
evolução do processo no período preparatório para experiência de S1, teria o seguinte
desenvolvimento, caso a terapia se restringisse exclusivamente às experiências corporais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primeira sessão: PL 5 minutos + BA 5 minutos
Segunda sessão: PT 5 minutos + BA 5 minutos
Terceira sessão: PL 10 minutos + BA 10 minutos
Quarta sessão: PT 10 minutos + BA 10 minutos
Quinta sessão: PL 15 minutos + BA 15 minutos
Sexta sessão: PT 15 minutos + BA 15 minutos
Sétima sessão: PL 20 minutos + BA 15 minutos
Oitava sessão: PT 20 minutos + BA 15 minutos
Nona sessão: PL 25 minutos + BA 15 minutos
Décima sessão: PT 25 minutos + BA 15 minutos

E assim sucessivamente, até que o terapeuta avalie (com base no desenvolvimento da relação
terapêutica mais as respostas às sub-MeSAs durante a etapa preparatória) que o paciente esteja em
condições de experimentar o estímulo completo de S1 (Figura 4.2): buscar ativamente o ponto de
mirada no teto mantendo simultaneamente a boca completamente aberta, com o foco atencional
orientado para o aqui-agora das próprias sensações corporais e dos estímulos ambientais. Descrito
dessa maneira, parece algo complicado, mas na verdade é tudo muito simples, pois se trata de um
mero comportamento etológico.
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Figura 4.2 A MeSA S1. Com o paciente em decúbito dorsal, os braços ao longo do corpo e as pernas
dobradas de forma a manter algum grau de comprometimento ativo com a experiência. Pede-se que a
pessoa oriente a sua atenção ao próprio ato de olhar e ao ponto de mirada, trazendo-a de volta ao aquiagora da experiência sempre que se der conta de que a atenção houver escapado. O terapeuta atua como
uma espécie de ‘ego-auxiliar atencional’, chamando-o de volta ao aqui-agora da experiência em momentos
em que se percebe que o paciente possa estar entrando em hipnose. O terapeuta observa também
eventuais reações corporais que podem ocorrer na vigência da MeSA e depois recolhe o auto-relato do
paciente, comparando-o com a sua própria observação do desempenho. Eventualmente as observações do
terapeuta poderão ser compartilhadas, mas em geral procura-se evitar qualquer tipo de interferência no
auto-relato.

Cumprida a etapa S1 da fase facial do processo, passa-se à segunda auto-estimulação
somatossensorial ou MeSA 2 que, assim como a primeira, é decomposta em sub-MeSAs até a
posterior integração. A MeSA 2 corresponde, segundo Navarro (1996. p. 57/58; parênteses no
original) ao que “...Spitz descreve sobre o recém-nascido que, sugando, olha alternadamente para o
rosto da mãe e para o seio materno (que está à altura da ponta do seu nariz).” A MeSA 2
corresponde, portanto ao comportamento etológico universal dos bebês durante o ato da
amamentação e, segundo Navarro (Op. Cit. pp. 57/58)
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“...propõe ao paciente os movimentos oculares da convergência e da
acomodação: convida-se o paciente a seguir o movimento da luz, que fica a uma
distância de aproximadamente 25cm entre os olhos, movendo-se lentamente para a
ponta do nariz e depois voltando à posição primitiva, ritmicamente.”

Em relação à movimentação do segmento oral, o estímulo consiste em “esticar ritmicamente
os músculos labiais, acting que simula a sucção...” (NAVARRO. 1996, p. 58)

4.3.2 Grupo MeSA 2. Amamentação. Fusão e simbiose
Uma vez completada a etapa relativa ao Grupo S1, Navarro coloca em ação a respiração
diafragmática ao início de cada sessão em que ocorra trabalho corporal ou MeSA do Gato, porque
lembra a expiração forçada dos felinos quando acuados. A alegação para a sua inclusão no repertório
das auto-estimulações somatossensoriais a partir deste momento e não em outro ponto do processo,
se deve ao fato de que o bebê, nas experiências de parto natural sem solução da continuidade
etológica dos acontecimentos (conforme o parto proposto por Leboyer),
“...o recém-nascido, quando colocado sobre o corpo da mãe, procura com o olfato
o bico do seio e logo se agarra a ele, sugando, é óbvio que a respiração nasal é
fundamental para ativar o olfato. Ativando o olfato, a respiração nasal carrega a
onda energética do corpo para o abdômen e a zona genital.” (NAVARRO. 1996, p.
58)

Até onde tenho conhecimento, foi Bowlby (1958) quem sugeriu pela primeira vez, a
articulação entre a psicanálise e a etologia. Bowlby descrevia um equipamento etológico de ligação,
filogeneticamente herdado, que assegurava a continuidade do acoplamento mãe-bebê após o parto,
essencial não só à continuidade do desenvolvimento do organismo como para a própria constituição
do aparelho psíquico. Assim, não se sabe até onde seria mesmo o olfato o responsável pela migração
do bebê até o bico do seio ou o fato dele ter uma habilidade etológica instalada para escalar o corpo
da mãe. Possivelmente, uma combinação de comportamentos instintivos hormonais (feromônios) e
psicomotores (a capacidade para galgar) atuem em conjunto neste momento. De qualquer modo, a
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inserção do Gato por Navarro neste momento do percurso das MeSAs parece obedecer a um
raciocínio linear, pois ao primeiro contato de maravilhamento/espanto/medo representado pela
MeSA S1, segue-se o passo seguinte, que é o início da respiração diafragmática (os fetos não respiram
no ambiente intra-uterino) e o contato com o seio da mãe.
MeSA G (ou respiração do GATO) – Pede-se ao paciente que expire com força pelo nariz
enquanto mostra os dentes (como os gatos o fazem em situações de ameaça, daí o ‘batismo’ desta
MeSA com a metáfora do Gato). A fase inspiratória, entretanto, é feita de modo espontâneo e sem
esforço voluntário. O paciente deve afastar os lábios e mostrar os dentes sem trincá-los, apenas
deixando-os superpostos na mesma linha (o que exige uma discreta projeção da mandíbula para
diante). A respiração é feita em 3 tempos: inspiração, expiração e pausa. Segundo Reich (apud
Navarro) a pausa é sempre pós-expiratória, ao contrário dos estados de ansiedade, onde se observa
um padrão crônico de contenção em inspiração (inspira curto/pausa/expira curto, com suspiros
pesados de tempos em tempos)
Para Navarro (Op. cit.), “este ‘acting’ representa a entrada em ação do mecanismo respiratório,
que nos acompanhará até a morte. Igualmente em vegetoterapia este é um ‘acting’ que será feito em
todas as sessões daqui por diante.” Tempo: 2 minutos; na etapa final do processo, ele vai ganhando
maior destaque até atingir o tempo de 10 minutos. O ‘Gato’ revela também a capacidade do indivíduo
para a agressividade e para a autodefesa (mostrar os dentes). Trata-se de um estímulo que mobiliza
diretamente o diafragma, por isso é feito em tempo curto e sempre ao início das sessões, até o
período final do processo onde esta MeSA ganha maior proeminência. Só passa a ser utilizado depois
de cumprida a etapa inicial do trabalho corporal, isto é, toda a seqüência de estímulos que culminam
com a MeSA S1.
Segue-se a descrição das sub-MeSAs que compõem o Grupo S2:
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Sub-MeSA NL (seguindo ponto móvel de luz, de um ponto distante até a ponta do

próprio nariz e vice-versa): É o trabalho isolado cm os olhos em termos do Grupo S2, o que
supostamente evoca es memórias emocionais e a psicodinâmica funcional do paciente referentes ao
período do aleitamento. Tempo: até 25 minutos, progressivamente. O paciente deve acompanhar a
referência luminosa com os olhos sem mover a cabeça.
Sub-MeSA BP (Boca de peixe): Pede-se ao paciente que faça movimentos de sucção com
os lábios, de um modo que lembra o movimento da boca dos peixes. Pede-se ao paciente que
projete os lábios completamente à frente e depois os deixe voltar sem nenhum tipo de controle.
Mobiliza a musculatura da sucção e a mandíbula. É o trabalho do segmento oral que supostamente
evocaria os traços mnêmicos resultantes das vivências infantis primitivas do período succional.
Tempo: até 15 minutos, progressivamente;
Sub-MeSA NT (Nariz-Teto - olhar alternadamente, sem ajuda de referência

luminosa, um ponto abstrato no teto e a ponta do próprio nariz): Ato semelhante à sub-MeSA
NL do ponto de vista neuro-muscular ,mas não do ponto de vista cognitivo/subjetivo, pois o
paciente aqui é ativo, isto é, não segue nenhuma referência externa e estabelece o seu próprio ritmo
ao trânsito entre o ponto de mirada distante e a ponta do próprio nariz..
MeSA S2 (2ª síntese facial ou MeSA da amamentação): Consiste na execução simultânea
de NT e BP quando se considera que o paciente já esteja minimamente ‘maduro’ para tal. Segundo
Navarro é o acting da depressão, já que remete diretamente à experiência da etapa oral succional.
Tempo:até 25 minutos, progressivamente. (Figura 4.3)
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Figura 4.3 A MeSA S2 – Uma vez percorrida a etapa relativa ao Grupo S1, iniciase a segunda etapa da fase facial das auto-estimulações somatossensoriais com as
respectivas sub-MeSAs componentes deste grupo de estímulos. Uma vez que esteja
bem estabelecida a capacidade contato atencional com o ponto de mirada distante,
o paciente começa a fazeer o trânsito entre o ponto de mirada distante e a ponta do
próprio nariz enquanto projeta os lábios para diante. Em termos neurodinâmicos,
espera-se que esta MeSA ative os padrões neurais que, subjetivamente conduzem
da desidentificação com o Outro (PT) e dando início à identificação com o Si.
Evolutivamente, este grupo metaforiza em termos neuro-musculares, o ato
predominante durante o período do aleitamento infantil e espera-se, que as
oscilações neurodinâmicas de ‘baixo para cima’ repercutam sobre os espaços de
processamento cognitivo, em especial os sistemas de memórias emocionais
inconscientes. O princípio é válido para todas as MeSAs.

Cumprida a etapa relativa ao período de aleitamento, metaforizado em termos neuromusculares pelas auto-estimulações componentes do Grupo MeSA 2, segue-se o processo de autoestimulação somatossensorial com os grupos relativos ao período de desmame (Grupo MeSA S3) e
o subseqüente período de aquisição da postura ereta, da mobilidade voluntária e do deslocamento do
corpo no espaço a partir da bipedalização do bebê, que passa então a condição de infante (Grupo
MeSA 4). Navarro estabelece um correlato interessante do ponto de vista evolucionário entre a
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capacidade para a bipedalização e aquisição da linguagem com o advento da completa mobilidade
rotatória dos globos oculares. Eventos todos compatíveis com a neocorticalização.
Segue-se uma breve descrição dos estímulos dos Grupos S3 e S4 apenas a título de ilustração
de como se completa a etapa facial das auto-estimulações somatossensoriais em PN.
4.3.3 Grupo MeSA 3. ‘Desmame’. Da fusão à simbiose.
Sub-MeSA LOL (Lateralização do Olhar acompanhando a Luz) – Pede-se ao paciente
que acompanhe a luz com o olhar sem mover a cabeça. O movimento é feito exatamente pela linha
mediana do olhar, levando o paciente ao limite da sua possibilidade de excursionar a musculatura
ocular; pára-se por um instante no ponto extremo e depois retorna-se até atingir o extremo oposto,
onde novamente pára-se por um instante. Tempo: até 25 minutos progressivamente. Metáfora
neuro-muscular correspondente ao ‘fenômeno do estranho’, descrito por Spitz (1975), que costuma
aparecer aos oito meses, quando o bebê já possui uma imagem interna estável da mãe e é capaz de
discriminá-la dos demais humanos que dele se aproximam;
Sub-MeSA M (Mastigação) – Oferece-se ao paciente uma toalha de mãos e pede-se que ele
a coloque na boca, de forma a poder mastigá-la com todos os dentes. Pede-se que ele faça um
movimento de morder ou mastigar (se a pessoa é mais assustada) de forma rítmica e com o
movimento mais amplo possível. O terapeuta observa para que o paciente confira igual ênfase às
duas fases do movimento; isto é, ao abrir a boca e ao agarrar-se com os dentes, de forma a assegurar
a continuidade do movimento. Tempo: até 15 minutos, progressivamente. Correspondente ao
período de transição entre a oralidade succional e a capacidade de morder ativamente, que
geralmente surge com o nascimento dos primeiros dentinhos do bebê e pode constitui uma transição
mais ou menos difícil tanto em relação ao abandono do apego ao seio materno como em relação à
introdução de novos hábitos alimentares (papinhas, etcetera). Pode corresponder aos eventos
significativos correspondentes à etapa depressiva descrita por Melanie Klein;
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Sub-MeSA LO (Lateralização do Olhar sem auxílio de referencia luminosa): Idêntico
a LOL em termos de metaforização neuromuscular porém cognitivamente diverso em face da
autonomia do quanto ao ritmo e ao tempo de permanência no ponto de mirada lateralizado. Como
se pode observar, há um algoritmo de dependência/autonomia238 que permeia todas as autoestimulações referentes à etapa facial do processo corporal e esta é uma das grandes contribuições de
Navarro à técnica corporalista, pois leva ao favorecimento da construção da autonomia individual em
bases graduais, dada a presença de conteúdos emocionais significativos encobertos pelas inibições
neuro-musculares da caracterialidade.
MeSA S3 (3ª Síntese facial ou MeSA do desmame): Como nos passos anteriores,
consiste na unificação de LO e M num só movimento. Tempo: até 25 minutos, progressivamente.
Equivale ao 8º/9º mês de vida extra-uterina. Segundo Navarro, expressaria as condições em que se
faz a saída de uma condição simbiótica e da prevalência neuro-vegetativa para uma condição de
tríade; começa a haver a primazia da neuromuscularidade sobre o neurovegetativo (em termos de
formação da couraça) e da mobilidade sobre a motilidade. Passagem da fase oral succional para fase
oral sadística. Segundo Navarro (1996) é o ‘acting’ da raiva, da desconfiança e do ciúme. A fixação
nesta etapa determinaria uma condição de oralidade reprimida. O sujeito se defende da depressão
negando-a às custas de grande tensão na mandíbula (dentes apertados, queixo orgulhoso e quadrado,
voluntarismo).

238

Assim como em PL/PT no Grupo MeSA 1 e como em NL/NT no Grupo MeSA 2.
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4.3.4 Grupo MeSA 4. Mobilidade, bipedalismo, linguagem. Da simbiose à individuação.
Do ponto de vista neuro-evolucionário, o advento da expansão neocortical coincide com o
final do período terciário (Pleioceno) - onde surgem os hominídeos (Australopitecus, Homo habilis) - e
o início da era Cenozóica, com o surgimento do Homo erectus e do Homo sapiens no período
Pleistoceno (JERISON. 1994). De acordo com este autor, o aumento do cérebro estava
presumivelmente correlacionado com o tamanho aumentado das áreas neocorticais. Assim,
“...a função neocortical encontra-se profundamente envolvida com as
funções cognitivas – o conhecimento da ‘realidade’. A expansão neocortical poderia
estar associada com uma cognição mais elaborada, a principal proposição acerca da
evolução da mente.”239 (JERISON. 1994, p. 78)

Tanto a mobilidade intencional como o bipedalismo constituem um produto da evolução em
termos posturais e motores, e a mobilidade voluntária encontra-se intimamente ligada à atividade
cognitiva superior, bem como a linguagem e a noção de Si como sujeito autônomo e dotado de um
estado privativo de consciência elaborada, que emerge das expansões neocorticais do Self primal
postulado por Panksepp (1998).
Assim o Grupo MeSA 4, na perspectiva de Navarro, procura metaforizar habilidades
adquiridas numa época filogenética e ontogeneticamente mais recentes. No caso da ontogênese, o
período cobre o final do primeiro ano de vida e as suas características conquistas da postura ereta e
da mobilidade intencional, que habilitam a criança a deslocar-se no espaço, aumentar a distância em
relação aos adultos-cuidadores, e da capacidade lingüística.
Navarro (1996) entende que a capacidade para a rotação ocular encontra-se intimamente
ligada à capacidade de deslocamento do corpo no espaço. Ao mesmo tempo, este é o período em
que a mobilidade intencional, propositada, habilita a pequena criança a mostrar os dentes e fazer
caretas como o sorriso social.
No original: “...neocortical function is deeply involved with cognitive functions – knowledge of ‘reality’. Expanded neocortex would be
associated with more elaborated cognition, a major suggestion about the evolution of the mind.” Tradução do autor.
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Constituem auto-estimulações somatossensoriais do Grupo MeSA 4:
Sub-MeSA ROL (Rotação do Olhar com auxílio da Luz): O paciente acompanha a luz
com o olhar fazendo um movimento de rotação que vai sempre no limite do campo visual em todas
as direções. Também se pede ao paciente que evite mover a cabeça durante a execução da rotação do
olhar, a fim de evitar que ele envolva a musculatura cervical na rotação ao invés do acionamento da
musculatura extrínseca dos globos oculares. ROL implica em acionamentos neuromusculares
mediatizados pelos pares cranianos III, IV e VI e permite que se comece a fazer a discriminação mais
grosseira dos mapas corporais relativos à segregação da consicência corporal entre a face
(movimentação ocular) e a mobilidade cervical. Tempo: até 25 minutos, progressivamente.
Sub-MeSA Ch (say ‘Cheese’ ou sorriso social/mostrar os dentes): O paciente deve
manter os lábios afastados (abrindo-os centrifugamente em todas as direções) enquanto mostra os
dentes sem ‘trincá-los’. Os dentes ficam expostos e superpostos, o que exige uma ligeira projeção da
mandíbula para diante. Tempo: até 15 minutos, progressivamente.
Sub-MeSA RO (Rotação do Olhar sem o referencial luminoso): pede-se ao paciente que
olhe o mundo à sua volta, em todas as direções e sempre no limite do seu campo visual, sem o
auxílio da referência luminosa. O movimento é sempre feito no mesmo sentido, que varia conforme
o sexo Tempo: até 25 minutos, progressivamente.
MeSA S4 (4ª Síntese facial ou MeSA da autonomia/histeria): Integração de RO e Ch em
um único movimento. Tempo: até 25 minutos, progressivamente. Segundo Navarro (1996), essa
MeSA toca nas couraças engendradas por memórias de estresse do período evolutivo que
corresponde ao final do primeiro ano de vida e de todo o segundo ano. O período caracteriza-se pela
transição entre a motilidade involuntária e a mobilidade intencional, pela maturação das habilidades
visuo-espaciais tridimensionais, pela capacidade de deslocamento no espaço e pelo início da
capacidade cognitiva de conceber a noção de tempo. Em termos do desenvolvimento
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neuropsicomotor, o período se caracteriza pela postura ereta e primeiros passinhos, pela mielinização
dos esfíncteres anal e vesical (o que enseja o início do treinamento esfincteriano) e pelo surgimento
da linguagem oral.
Segundo Navarro, é a rotação do olhar que permite ao Homem situar-se na realidade
tridimensional, passando a viver dentro dela. É o período em que surge a capacidade de
historicização (memória explícita ou declaratória), da aquisição das noções cognitivas de passado,
presente e futuro bem como a capacidade de estabelecer relações de causalidade.

4.3.5 Etapas subseqüentes. Sumário
O presente estudo empírico limitou-se por questões óbvias de complexidade e tempo, ao
exame subjetivo dos efeitos das MeSAs sobre a organização global da personalidade. Optamos pela
descrição da etapa facial completa a fim de que o leitor possa ter uma idéia mínima do
escalonamento progressivo e recursivo da sistematização da técnica de Navarro.
Outras três etapas se seguem à etapa facial ou fase 1 do processo de auto-estimulações
somatossensoriais:
•

Fase 2. Etapa cervical. Subdivide-se em:
Etapa cervical alta: Retoma os Grupos de MeSAs 1 a 4 envolvendo a hiperextensão da

musculatura cervical. Após a realização das MeSAS faciais, o trabalho tem prosseguimento com a
colocação da cabeça para fora do colchão em hiperextensão posterior (PF ou pescoço para fora).
Postura de entrega e rendição. Os lobos oferecem a garganta ao oponente dominante em ritual de
submissão e aplacamento. Início do trabalho de progressão ao tronco. Supostamente trabalha as
defesas narcísicas ligadas ao ideal do Eu. Após PF, volta a cabeça para dentro do colchão e segue-se
RCN (Rotação da cabeça, torque cervical, dizendo Não à direita e a esquerda, sucessivamente.)
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Etapa cervical baixa: Amplia o uso das auto-estimulações refazendo os Grupos de MeSAs 1 a 4
seguidos de PF, RCN e mobilizações dos apêndices da cintura escapular.Grupo de MeSAs que
implicam em atividade dos membros superiores e mãos
•

Fase 3. Etapa Diafragmática. Subdivide-se em:
Diafragmática I: Período de integração do hemicorpo superior ou desmonte do
masoquismo patológico.
Diafragmática II: Período de integração do hemicorpo inferior ou de reforço do

masoquismo secundário (capacidade de sustentar esforços e frustrações com vistas a consecução de
metas a futuro) e de dissolução do SuperEu genital
•

Fase 4. Etapa Pélvica. Período de dissolução da ansiedade pré-orgástica e instauração da
‘pseudo-genitalidade’ ou seja: da maior capacidade possível de entrega e de experimentar
serenidade dentro desta ‘civilização’ como a conhecemos. Período de término do processo
terapêutico e autonomização da subjetividade. Pode surgir, neste período, o ‘reflexo do orgasmo’
conforme descrito por Reich (1946/1995).

A PN define-se como um sistema psicoterapêutico de orientação holística na medida em que
considera o ser humano uma unidade somatopsíquica plena, sem precedência dos aspectos mentais
sobre os corporais ou vice-versa, e que se encontra em eterno acoplamento estrutural com o mundo,
influenciando-o e sendo por ele influenciado. Caracteriza-se o processo terapêutico como um sistema
aberto, onde não se pode identificar as condições iniciais e perdendo assim a condição de prever uma
evolução determinística, que Reich designava como sendo a meta iluminista de levar o paciente
alcançar o modo genital de funcionamento, paradigma da saúde perfeita.
Na PN caem por terra os dualismos entre matéria e espírito, mundo externo e mundo
interno, razão e emoção, subjetividade e objetividade, patologia e normalidade. A vida é múltipla e
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múltiplos são os percursos que cada indivíduo pode fazer com a sua existência. Não há um estilo de
vida superior aos demais, embora cada trajetória traga implícita as suas conseqüências.
Assim, a PN se coloca como uma prática ética e não moralista ou adaptativa. Nesta
perspectiva, a subjetividade emerge como resultado flutuante e efêmero – constantemente
engendrado pela neurodinâmica de base - de uma dialética materialista onde organismo e ambiente
constituem fenômenos emergentes das experiências de corpo, organismo simbolizado pela cultura.
Enquanto sistema holístico, a PN orienta a sua ação clínica a partir das bases etológicas de
comportamento do animal humano e da teoria da libido de Freud e Reich. No plano corporal, utiliza
a metodologia clínica proposta por Navarro e Raknes e no plano lingüístico, orienta-se pelo realismo
experiencial de Lakoff e Johnson.
Encerrada esta sumária descrição da evolução da VCA-N à PN e do exame da técnica
sistematizada de entrada pela ‘via baixa’ na rede neurodinâmica, examina-se a seguir os substratos
neurobiológicos da subjetividade, ou seja: as bases neurocientíficas que permitem a reapreciação
crítica da inserção de experiências corporais em contexto psicoterápico.
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5. NEURODINÂMICA DA SUBJETIVIDADE
“Não sabendo que era impossível,
foi lá e fez.”
Paulo Leminski

Vimos nos capítulos anteriores que, a partir da perspectiva aportada por Reich, a estrutura de
caráter exerce um efeito-moldura sobre o comportamento e a cognição, revelando-se o elementochave na cronicidade dos estados de mal-estar subjetivo. Reich focalizava a ação terapêutica sobre as
atitudes do sujeito, e a técnica por ele desenvolvida visava o pólo motor a fim de flexibilizar o
comportamento e abrir a atenção a Si no aqui-agora das experiências.
Os traços de caráter constituem uma defesa contra o perigo. O efeito-moldura é a expressão
subjetiva engendrada por um estado de medo de fundo perene e subclínico que inibe os atos
motores, engessa a atenção e barra o acesso das memórias emocionais ao campo da consciência. A
organização somatopsíquica referenciada no medo confina a subjetividade aos parâmetros do efeitomoldura, criando um padrão que limita a confiança e a criatividade frente aos desafios da vida.
A evolução da técnica reichiana contempla a inclusão das experiências corporais no setting
analítico a partir de 1935:
“Quando o reflexo do orgasmo foi descoberto em 1935, a ênfase no tratamento
deslocou-se do caráter para o corpo. O termo ‘vegetoterapia’ foi cunhado para dar
conta desta mudança de ênfase, pois daquele ponto em diante minha técnica
médica afetava a neurose de caráter no domínio fisiológico.”240 (REICH. 1948/1972,
pp. 355/356)

A partir da descoberta do orgone, entretanto, Reich desenvolve uma nova perspectiva,
energética, para dar conta das doenças físicas e mentais e a sua teoria deixa de evoluir no sentido
neurobiológico, restringindo-se aos aspectos autonômicos da organização do sistema nervoso
central.
No original: “When the orgasm reflex was discovered in 1935, the emphasis in treatment was shifted from the character to the body.
The term ‘vegetotherapy’ was coined to allow for this shift in emphasis for, from that point on, my medical technique affected character neurosis
in the physiological realm.” Tradução do autor.
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A fração corporal da psicoterapia neurodinâmica (PN) emerge da sistematização da técnica da
vegetoterapia caractero-analítica de Reich por Navarro (VCA-N), adota como referencial teórico a
rede de neurônios e deixa de lado a perspectiva orgonômica desenvolvida por Reich a partir de 1939.
Conforme vimos em Laska (2004), o terceiro momento de retomada da obra reichiana
caracteriza-se por uma superposição da orgonomia com esoterismos diversos, o que esvazia tanto o
impacto político de sua obra como a fecunda orientação científico-natural proposta para o paradigma
psicanalítico.
A decisão de passar ao largo da orgonomia deve-se ao fato que a agenda reichiana préorgonômica, como espero demonstrar a seguir, apresenta uma interface significativa com a atualidade
do conhecimento sobre a neurobiologia dos processos emergentes que configuram os atos
cognitivos, o sentido de Si, e o nosso deslocamento no devir existencial. Além disso, a reapreciação
crítica da agenda pré-orgonômica pode contribuir para a pesquisa das bases neurais da subjetividade.
O presente capítulo examina, inicialmente, a lacuna na teoria reichiana relativa às estruturas e
funções do sistema nervoso central. A neurologia das décadas de 20 a 50 já oferecia uma série de
evidências que poderiam ter sido de grande valia para a concepção científico-natural da psicanálise,
mas Reich inexplicavelmente não fez uso destes suportes limitando-se à perspectiva autonômica e
periférica; tal decisão deixou-o, a meu ver, exposto a críticas procedentes e pode ter contribuído para
a não-aceitação de sua teoria à época. Por exemplo, encontra-se em A função do Orgasmo que “O
problema crucial da impotência (orgástica) permanecia insolvido: é possível aos órgãos genitais
estarem cheios de sangue sem nenhum traço de excitação” (REICH. 1942/1995, pp. 231/232;
parênteses acrescido), ou ainda:
“Há estados de angústia sem nenhuma palidez particular da face ou da pele do
pescoço [...] Além da corrente sangüínea deve haver algo mais que, dependendo da
sua função biológica, provoque a angústia, a cólera ou o prazer [...] O ‘algo’
desconhecido que eu estava procurando podia ser apenas a bioeletricidade.” (Op. cit.,
p. 232)
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Houvesse Reich direcionado sua atenção à literatura neurológica da época, como o
experimento de Marañon (1924) que veremos adiante, ele não precisaria ir tão longe em sua busca e
possivelmente teria se surpreendido com o suporte que as funções do sistema nervoso central
poderiam ter proporcionado à sua teoria.
Preferiu ele, entretanto, seguir por um caminho que apenas faz confirmar esta importante
limitação em seu pensamento científico: “Como os músculos do corpo estão em contato uns com os
outros e se ligam ao organismo todo por meio do fluido corporal, toda ação muscular terá uma
influência estimulante sobre o organismo todo.” (REICH. 1942/1995, pp. 239/240). Reich
propunha, portanto, um modelo energético baseado na comunicação fluídica entre os diversos
espaços corporais, ignorando ostensivamente as funções integrativas do sistema nervoso central.
A proposta de Candace Pert a propósito das comunicações neuropeptidérgicas emocionais
(PERT. 1997 apud HALDANE. 2004) poderá eventualmente apoiar a proposição reichiana - baseada
na biofísica dos fluidos de Kraus – mas, conforme indica Panksepp (2004, p. 489) “o estudo dos
sistemas de neuropeptídeos é uma grande promessa.”241, mas ainda está à espera de que cresçam as
suas asas. Ou seja: neste aspecto, ainda se está por conta do futuro.
A segunda secção do presente capítulo dedica-se ao exame da atualidade dos fundamentos
neurobiológicos dos circuitos cerebrais responsáveis pelas emoções242, enfatizando-se o sistema
emocional MEDO (PANKSEPP. 1998; 2004) em face do seu papel na formação da estrutura
caracterológica. O exame dos sistemas subcorticais emocionais revela uma importante
interpenetração com as bases neurobiológicas da noção de Self (Si) e sua centralidade para a
constituição do campo da consciência.
No original: “...there is a vast promise in the study of neuropeptide systems.” Tradução do autor.
Segundo Panksepp (1998), os sistemas emocionais básicos são: SEEKING, RAGE, FEAR, PANIC, PLAY, LUST,
CARE e SELF (Simple Ego-type Life Form), aqui traduzidos respectivamente como BUSCA, RAIVA, MEDO, PÂNICO,
BRINCADEIRA, EROTISMO, CUIDADO E SELF. O substrato SELF será examinado extensivamente na secção
dedicada ao sentido de Si.
241
242
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Estudos atuais indicam um papel de centralidade do corpo para o sentimento de Si (sentience,
conforme WATT e PINCUS. 2004) e sugerem que tanto a atenção quanto o próprio campo global
da consciência emergem dos agenciamentos exercidos pela atividade dos diversos subsistemas
localizados nas zonas mais antigas da rede neuronal, que constituem o substrato neural do núcleo
primal do Si (PANKSEPP 1998; DAMÁSIO 1996, 2000).
O fato da inscrição neurobiológica do núcleo do Si implicar nos aportes emergentes do corpo e
que a entrada de sinalizações dessa ordem na rede se dá a partir dos estratos subcorticais
filogeneticamente antigos implica no exame das evidências neurobiológicas do interjogo entre os
sistemas subcorticais responsáveis pela produção de emoções e sentimentos e os sistemas cerebrais
mais recentes, cuja atividade engendra a produção da cognição superior.
Vimos em outro lugar que os traços de caráter instauram-se como automatismos
operacionais independentes da vontade e expressam traços de memória de tipo inconsciente. Assim,
a terceira parte deste capítulo é dedicada à revisão dos sistemas de memória e do papel da
plasticidade neuronal na formação de memórias dependentes da experiência. O exame dos sistemas
de memória revela uma superposição entre os sistemas de memória ultra-curta e de memória
operacional com os processos da atenção e da consciência, que serão objeto de exame na quarta
parte do capítulo.
5.1 AS LACUNAS NA TEORIA VEGETATIVA DE REICH
Dentre as lacunas na teoria de Reich, destaca-se a ênfase conferida aos aspectos autonômicos
em detrimento dos agenciamentos centrais produtores de emoções num momento em que a
neurofisiologia já oferecia suportes nesta direção.
Do ponto de vista neurobiológico, a teoria autonômica de Reich incorre em reducionismo
que se revela além de maniqueísta, equivocado na medida em que ele equipara a ativação simpática à
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contração, angústia, tristeza e desprazer enquanto a atividade parassimpática corresponde ao prazer e
à expansão em direção ao mundo:
“...o sistema nervoso parassimpático opera na direção da expansão ‘para fora do eu,
em direção ao mundo’, do prazer e da alegria; ao contrário, o sistema nervoso
simpático opera na direção da contração ‘para longe do mundo, para dentro do eu’,
da tristeza e do desprazer. O processo vital consiste em uma contínua alternância
entre expansão e contração. A pesquisa posterior mostra a identidade entre a
função parassimpática e a função sexual de um lado, e a função simpática e a
função de desprazer ou angústia do outro.” (REICH. 1942/1995, p. 245/246)

Observa-se que Reich negligencia o conjunto das funções cérebro-espinhais, operando
apenas com a parte de saída do sistema nervoso da vida vegetativa, conforme o Diagrama 5.1. Em
realidade o tônus simpático é condição necessária para a vida desperta, estejamos alegres ou não. A
divisão funcional do sistema nervoso, apresentada a seguir é meramente didática e o seu exame revela
que a vida de relação expressa os acoplamentos com o ambiente; a homeodinâmica do meio interno
está sempre em sintonia com os agenciamentos ambientais ao mesmo tempo em que informa, via
efeito-moldura, o padrão de interação que emerge do indivíduo ao ambiente.
Diagrama 5.1: Divisão funcional do sistema nervoso (modificado de Machado, 1974). Reich centrou a sua teoria
vegetativa exclusivamente na porção eferente do sistema nervoso autônomo, deixando a descoberto as relações entre a
informação visceral e a inibição motora erigida pela barreira caracterológica.
Aferente (nervos sensitivos)
Sistema nervoso somático
(ou da vida de relação)
Divisão funcional
do sistema nervoso

Eferente (nervos motores)

↑↓
Sistema nervoso visceral
(homeodinâmica do meio interno)

aferente (nervos sensitivos viscerais)
simpático
Eferente (SNA)
parassimpático

Embora a metáfora da expansão ao mundo como prazer e alegria e a fuga para dentro de si
como tristeza e desprazer seja intuitivamente válida, a tese autonômica que a sustenta revela-se frágil,
pois o concurso de várias funções orgânicas (como o próprio ato sexual, p. ex.) requer a participação
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de ambos os ramos do SNA, como revela o Quadro 5.1. Além disso, é necessário o engajamento do
tônus simpático e das instâncias cérebro-espinhais para que se processem os agenciamentos com o
ambiente.
Quadro 5.1: Efeitos autonômicos sobre os diversos órgãos e sistemas corporais. O ramo simpático e o ramo
parassimpático operam de forma independente e muitas vezes em sinergismo, ao contrário do antagonismo constante
pressuposto por Reich. (Modificado de MACHADO. 1974)
ÓRGÃO/SISTEMA
Estimulação simpática
Estimulação parassimpática
Pupila
dilatada
contraída
Olhos:
Músculo ciliar
sem efeito
excitado
Glândulas:
Nasais
Lacrimais
Salivares
Vasoconstrição
Secreção copiosa, clara, com
Gástricas
muitas enzimas
Pancreáticas
Sudoríparas
Sudorese copiosa (colinérgica)
sem efeito
Apócrinas
Secreção odorífera espessa
sem efeito
Bradicardia
Taquicardia
Músculo
Redução força dos batimentos
Aumento força dos batimentos
Coração:
(atrial)
Vasodilatadas
Coronárias
Vasoconstrição
Dilatados
Brônquios
Contraídos
Pulmões:
Discretamente contraídos
Vasos pulmonares
Sem efeito
Luz intestinal
Peristalse e tônus diminuídos
Persitalse e tônus aumentados
Intestinos:
Esfíncteres
Tônus aumentado
Tônus diminuído
Fígado:
Liberação de glicose
Sem efeito
Vesícula e vias biliares:
inibidos
excitados
Sem efeito
Débito diminuído
Rim:
Excitado
Inibido
Ureter:
Excitado
Inibido
Detrusor
Bexiga:
Inibido
Excitado
Trígono
Ereção
Ejaculação
Pênis:
Ereção
Orgasmo
Clitóris:
Secreção odorífera copiosa
Sem efeito
Gl. Bartholin (vagina):
Sem efeito
Contraídos
Abdominais
Sem efeito
Contraídos (adrenérgico)
Musculares
Sem efeito
Dilatados (colinérgico)
Vasos sistêmicos:
Sem efeito
Contraídos (adrenérgico)
Pele
Sem efetio
Dilatados (colinérgico)
Sem efeito
Aumentada
Coagulação
Sangue:
Sem efeito
Aumentada
glicose
Metabolismo basal:
Aumentado acima de 150%
Sem efeito
Secreção córtico-suprarrenal:
Aumentada
Sem efeito
Atividade mental:
Aumentada
Sem efeito
Músculos pilo-eretores:
Excitados
Sem efeito
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Assim, a hipótese reichiana parece condensar num modelo binário e não-sinérgico as três
variáveis da organização dimensional das emoções, pois, como veremos adiante (secção 5.2.4), a
hipótese reichiana da barragem caracterológica pode ser atualmente compreendida em termos de três
parâmetros que interagem mutuamente e flutuam ao longo do tempo: valência emocional, ativação
ou arousal (central e periférico) e o padrão de ativação motora (conforme HEILMAN 1994).
É possível que as idéias de Reich tivessem encontrado outra receptividade caso ele tivesse
dedicado mais atenção à organização do sistema nervoso central, uma vez que vários pontos de
apoio poderiam ter sido encontrados em favor de sua teoria. Por exemplo, em 1924, o mesmo ano
em que Reich dava início à formulação e ao teste da sua teoria do orgasmo, Monrad-Krohn (1924)
descrevia seis casos clínicos de paralisia facial, cujo aspecto mais intrigante consistia na assimetria da
expressão facial durante experiências emocionais espontâneas e a mímica volitiva; o relato clínico de
Monrad-Khron sugeria que as emoções e o comportamento volitivo emergiam da atividade de áreas
cerebrais diferenciadas, o que poderia perfeitamente servir como um dos suportes neurobiológicos
para a noção reichiana de encouraçamento caracterológico, cujo dinamismo opera a perda do contato
vegetativo imediato substituindo-o por falsos contatos emocionais e psíquicos (a fachada social) e
deixa como resíduo a experiência subjetiva de vazio interior ou morte interior, descrita por Reich em
Psychic contact and vegetative current (1935).243
Naquele mesmo ano, Marañon (apud HEILMAN 1994), sabedor de que a adrenalina não
atravessava a barreira hemato-encefálica, realizou experimentos de indução de estados periféricos
compatíveis com estados emocionais: após receber uma infusão de adrenalina intravenosa, os
voluntários de Marañon apresentavam sinais autonômicos compatíveis com estados emocionais tais
como aumento dos batimentos cardíacos, suores frios, aperto na barriga, etc., mas não reportavam
qualquer experiência subjetiva de emoção, relatando tipicamente um estado ‘como se’ fosse medo.
versão elaborada de sua derradeira intervenção no Congresso de Lucerna e incorporada ao volume Character Analysis a
partir de sua segunda edição em 1944.
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O experimento de Marañon demonstrava que sem o engajamento da atividade central do
sistema nervoso esses panoramas somáticos não eram reconhecidos como estados emocionais, ou
seja: em termos viscerais e musculares o corpo encontrava-se sob efeito da adrenalina, o que gerava
todo um panorama periférico semelhante ao que ocorre quando sentimos medo, mas como a ação da
adrenalina ficava restrita à periferia do corpo as áreas emocionais do cérebro não reconheciam
aqueles estados como sendo a emoção medo.
Assim, a ativação autonômica parecia constituir uma condição necessária embora insuficiente
para a experiência de emoções; o que apontava para a necessidade de um processamento central das
informações oriundas da periferia (isto é, do corpo) para que um estado emocional pudesse ser
subjetivamente experienciado. Eis aqui um outro ponto de apoio que poderia ter contribuído para
clarificação das noções de impotência orgástica, pois o engajamento da atividade nervosa central no
processo não só permitia a diferenciação entre a mera capacidade eretiva (um evento periférico) e a
experiência de prazer propriamente dito, como poderia ter contribuído para o estabelecimento das
bases neurológicas da noção de Afeksperre (bloqueio emocional) conseqüente à instauração da
barreira de contato defensiva exercida pela estrutura do caráter.
Ainda na década de 20, outras evidências surgiriam: Hess demonstrou a implicação dos
núcleos hipotalâmicos na regulação do comportamento emocional e do SNA, enquanto Bard
conduzia experimentos acerca das relações funcionais córtico-hipotalâmicas e seu papel na expressão
de certas formas de raiva.
O estudos de Bard demonstraram a existência de uma ação frenadora exercida pelo córtex
sobre o hipotálamo que, quando liberado, operava a expressão das manifestações somáticas e
viscerais que caracterizam aquela emoção.
Os experimentos de Marañon, Hess e Bard, dentre outros, contribuíram para o
estabelecimento da chamada teoria central das emoções de Cannon e Bard (1927) em contraponto às
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teorias iniciais de James-Lange, onde o corpo se encontrava sempre interposto no processo de
produção das emoções.
A teoria de James-Lange propunha que “as emoções não existem sem manifestações
fisiológicas e comportamentais e que, na verdade, a experiência emocional subjetiva seria causada por
elas.” (LENT. 2001, p. 657) Como observa Lent, a teoria do feedback visceral de James-Lange “soa
um tanto absurda, pois dela se pode deduzir que ficamos tristes porque choramos e não o contrário.”
(Idem)
Cannon desafiou a teoria periférica das emoções argumentando que lesões da medula cervical
não eliminavam a capacidade de experienciar emoções, além de afirmar que a ativação visceral seria
constante para as diversas emoções, e não contribuíam, portanto, para a diversidade de nuances
emocionais experimentadas.
Cannon pensava que a ativação visceral induzida pelo sistema endócrino e pelo SNA era
primariamente adaptativa e relacionada à sobrevivência individual. Ao contrário da hipótese
jamesiana de um feedback vísceras-córtex, Cannon sustentava ser o hipotálamo quem ativava o córtex,
e que esta ativação é que seria a responsável pela experiência emocional. Cannon pensava que o
córtex normalmente exerce um efeito inibitório sobre o hipotálamo, conforme o demonstrara Bard
com os casos de ‘falsa raiva’ exibidos pelos seus animais de laboratório após a desconexão córtexhipotálamo (1934 apud HEILMAN 1994, p. 144). Assim, a perda da inibição cortical seria
responsável pela perda do controle emocional. Cannon, entretanto, não postulava qualquer papel
crítico para o córtex na interpretação dos estímulos passíveis de provocar resposta emocional.
Desde então, o conhecimento acerca das relações córtico-subcorticais na produção de
estados emocionais tem evoluído incessantemente e a cartografia atual do campo revela que:
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“Enquanto certos estímulos podem induzir emoção na ausência de
interpretação cortical, existem abundantes evidências de que nos humanos o
neocórtex é crítico para a interpretação do significado de muitos estímulos,
particularmente aqueles complexos. Por exemplo, estímulos verbais e escritos
podem engendrar fortes emoções. Esses estímulos requerem processamento
fonológico, léxico e semântico, que são mediados primariamente pelo hemisfério
esquerdo. A escuta da prosódia emocional ou a visualização de emoções faciais
também podem induzir uma emoção. O hemisfério direito parece ser dominante no
processamento destes estímulos.”244 (HEILMAN. 1994, pp. 143/144)

Entretanto, a controvérsia entre as teorias periféricas e centrais das emoções percorreu as
décadas da produção reichiana, só se esclarecendo mais recentemente. Por exemplo, Ax (AX. 1953
apud HEILMAN. 1994) demonstrou que diferentes reações corporais podem estar associadas a
diferentes emoções, mas não conseguiu demonstrar que o feedback dessas diversas reações
corporais pudessem induzir experiências emocionais distintas.
Hohmann, por sua vez, (HOHMANN. 1966 apud HEILMAN. 1994) demonstrou que
pacientes com lesões medulares baixas relatavam maior intensidade na experiência de emoções do
que aqueles com lesões mais altas; o que provia algum apoio à teoria de James. Além disso o nervo
vago é um nervo primariamente aferente visceral e as lesões medulares não interferem com a
condução de estímulos viscerais por esse nervo, que provê o feedback visceral ao cérebro.
A teoria de Cannon, entretanto, é complementada pelos trabalhos de Papez (1937) e Yakovlev
(1948) que descreveram, respectivamente, os sistemas emocionais medial e basolateral. Com as
contribuições de Papez e de Yakovlev a noção de sistemas emocionais superava a idéia de centros
isolados de coordenação emocional, revelando o papel da rede neuronal complexa e amplamente
distribuída na origem dos agenciamentos produtores de emoções e sentimentos.

244 No original: “Whereas some stimuli may induce emotion without cortical interpretation, there is overwhelming evidence that in humans
the neocortex is critical for interpreting the meaning of many stimuli, especially those stimuli that are complex. For example, verbal and written
stimuli may engender strong emotions. These stimuli need phonological, lexical and semantic processing that are mediated primarily by the left
hemisphere. Hearing emotional prosody or seeing emotional faces may also induce an emotion. The right hemisphere appears to be dominant in
processing these stimuli.” Tradução do autor.

237

238

Outra contribuição relevante da neurobiologia da época de Reich consistiu na identificação da
formação reticular (FR) por Moruzzi e Magoun em fins da década de 40. (MORUZZI e
MAGOUN.1949 apud WATT e PINCUS. 2004).
A FR está intimamente ligada ao ciclo de sono-vigília, ao estado de alerta e à ativação e
modulação do funcionamento das estruturas mais altas do cérebro responsáveis pela nossa vida de
relação no estado de vigília, e deu origem ao conceito de Sistema Ativador Reticular (SAR). A
atividade de seu núcleos - conhecidos como núcleos da rafe – é responsável pelo grau de ativação
dos circuitos dependentes de várias substâncias neurotransmissoras (dopamina, serotonina,
adrenalina, etc.) e parecem responder pela sintonia ‘fina’ dos processamentos cognitivos e
emocionais (COYLE. In TALBOT, HALES e YUDOFSKY. 1992).
Além disso, a atenção depende em larga medida da atividade em curso na FR. Dessa forma, o
conceito de SAR tanto poderia dar suporte neurofisiológico às noções reichianas de hiperorgonia
(excesso de vitalidade) e hiporgonia (falta de vitalidade) através de sua participação na produção de
ativação central (arousal central) como às próprias noções - fundamentais à teoria vegetativa do
caráter - de perda de contato (contactlessness) e contato substitutivo (substitutive contact), pois a atividade
do SAR é basilar para a produção do estado de alerta e, por extensão, para os níveis mais elementares
da atividade atencional.
Reich parece ter mantido uma posição que se pode reconhecer como alinhada à teoria de JamesLange, desenvolvendo-a, entretanto, em termos orgonômicos. Mas, mesmo no auge do
desenvolvimento da orgonomia, ele não abandona por completo a referência ao paradigma biológico:
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“A energia orgônica cósmica funciona no organismo vivo como energia biológica específica.
Enquanto tal rege a totalidade do organismo e se expressa por igual nas emoções e
nos movimentos orgânicos puramente biofísicos”245 (REICH. 1948/1972, p. 356;
destaques no original.)

Em A Cisão esquizofrência, texto concebido entre 1940 e 1948 e que também surge pela
primeira vez incorporado à terceira edição de Character Analysis, Reich intui corretamente a integração
somatopsíquica246 ao considerar a esquizofrenia como uma enfermidade que transcende o domínio
puramente psíquico, antecipando em décadas a atual concepção da esquizofrenia não como uma
patologia mental mas como uma condição decorrente de uma perturbação do neurodesenvolvimento
(BUSATTO e KERWIN. 1997).
A perspectiva de Reich mostra-se claramente emergentista, pois “todas as manifestações
psicológicas do processo esquizofrênico tem de ser compreendidas em termos de profundos processos
biofísicos que subjazem às funções da mente e as determinam.”247 (REICH. 1948/1972. p. 433; destaques no
original.). Nesta perspectiva, “A esquizofrenia não é uma enfermidade psicológica; é uma enfermidade biofísica
que abarca também o aparelho psíquico.”248(Idem, idem); mas o viés orgonômico coloca Reich em
órbita excêntrica e de difícil sustentação quando ele sugere, por exemplo, que a característica
principal da esquizofrenia “é uma paralisação dos movimentos (oculares) e conseqüentemente do funcionamento
bioenergético do cérebro, em especial de suas partes frontal e basal”249 (Idem, p. 462; parênteses acrescido,
destaques no original.)

245 No original: “Cosmic orgone energy functions in the living organism as specific biological energy. As such, it
governs the entire organism; it is expressed in the emotions as well as in the purely biophysical movements of the organs.” In: The expressive
language of the living, texto que aparece pela primeira vez na terceira edição de Character Analyis.Tradução do autor
246 Adoto aqui a expressão ‘unidade somatopsíquica’ ao invés de ‘unidade psicossomática’ para salientar que do ponto de
vista evolutivo o domínio somático antecede ao psíquico, conforme a premissa de Reich a propósito dos dois grandes
saltos na evolução.
247 No original: “…all psychological manifestations of the schizophrenic process had to be understood in terms of deep biophysical
processes which underlie and determine the functions of the mind.” Tradução do autor.
248 No original: “Schizophrenia is not a psychological disease; it is a biophysical disease which also involves the psychic
apparatus.” Tradução do autor.
249 No original: “Its main characteristic is a standstill of the movements and, with them, of the bio-energetic
functioning of the brain, especially its frontal and basal parts.” Tradução do autor.
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Esta última citação revela com clareza o viés superinclusivo, generalizante e reducionista da
perspectiva orgonômica no que tange à complexidade neurodinâmica do sistema nervoso central.
Manter a perspectiva orgonômica inviabilizaria o desenvolvimento da presente tese; assim, para que
se torne possível uma recuperação crítica das contribuições reichianas, faz-se necessário limitar o
recorte desta pesquisa à visada científico-natural por ele imprimida à psicanálise ao longo de sua
produção inicial.
Listei aqui apenas alguns exemplos da importância do conhecimento da estrutura e funções
do sistema nervoso central que, certamente, poderiam ter contribuído para o melhor
desenvolvimento das teses reichianas a propósito da unidade somatopsíquica e do caráter
emergentista das operações mentais.
Uma vez que tais pesquisas foram realizadas na mesma época em que Reich desenvolvia a
teoria do orgasmo e as técnicas da análise do caráter e da vegetoterapia, não se pode alegar que a
incompreensão ao seu trabalho tivesse origem no fato de suas idéias estarem à frente da ciência de
sua época e que esta em nada poderia auxiliá-lo. Fica clara, portanto, a impropriedade do nome
conferido por Reich à sua técnica corporal (vegetoterapia caractero-analítica), revelando-se antes uma
lamentável negligência em relação ao papel dos processos cerebrais superiores e suas implicações nas
relações mente-corpo-ambiente.
Se a concepção reichiana mostrava-se pertinente do ponto de vista da clínica, ela revelava-se
claramente equivocada sob o aspecto da organização funcional do sistema nervoso e suas relações
com as funções cognitivas superiores, pois ao formular a teoria do orgasmo Reich levou em conta - e
de forma maniqueísta, como vimos - tão somente a porção eferente do SNA que envia sinais dos
centros nervosos que vão informar as vísceras no sentido de manter a constância do meio interno.
Ademais, a perspectiva reichiana negligenciou as vias aferentes e eferentes entre o corpo
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propriamente dito e o cérebro250 bem como a própria ação integrativa do sistema nervoso central
responsável pela estabilidade funcional do complexo somatopsíquico em acoplamento estrutural com
o ambiente.
A unidade somatopsíquica só pode ser efetivamente concebida e instrumentalizada a partir de um
pressuposto fundamental: o sistema nervoso central constitui a interface soma-psique-ambiente. É aí
que se encontram e se fundem os fenômenos sociocorporais e suas contrapartidas subjetiva, psíquica
e emocional. Não há corpo sem mente e muito menos mente sem corpo; igualmente não se pode
conceber a mente ou o corpo sem o concurso do ambiente, dada a porosidade e a interpenetração
dos sistemas corpo, mente e ambiente, conforme a plausível especulação avançada por Thompson e
Varela:
“O sistema nervoso, o corpo e o ambiente são sistemas dinâmicos
altamente estruturados, acoplados entre si em múltiplos níveis. Dada a sua
extensiva interpenetração – biológica, ecológica e social – uma melhor concepção
de cérebro, corpo e ambiente seria a de considerá-los como sistemas mutuamente
infiltrados mais do que interna e externamente localizados uns frente aos outros.
Os elementos neurais, somáticos e ambientais parecem interagir na produção de
processos organismo-ambiente globais (via emergência como uma causalidade
ascendente) que, por sua vez, afetam (via causalidade descendente) os seus
elementos constituintes.”251 (THOMPSON e VARELA. 2001, pp.423/424)

Limitando o recorte da pesquisa ao domínio do sistema nervoso, listo a seguir alguns pontos
suscitados pela investigação do papel da rede de neurônios na organização e na funcionalidade da
subjetividade emergente que interessam à fundação da teoria da psicoterapia neurodinâmica (PN):
1. as operações do SNA podem ser modificadas a partir de impulsos oriundos das instâncias
centrais do sistema nervoso, em particular do circuito límbico e do córtex pré-frontal; esta influência
A atividade aferente e eferente dos nervos espinhais responsáveis pela organização muscular da estrutura
caracterológica é referida diretamente ao sistema nervoso central, bem como a entrada e saída de informação visceral e
seu acoplamento com os aspectos neuromusculares que respondem pela dinâmica da estrutura caracterológica e pelo
efeito-moldura que dela resulta.
251 No original: “The nervous system, the body and the environment are highly structured dynamical systems, coupled to each other on
multiple levels. Because they are so thoroughly enmeshed – biologically, ecologically and socially – a better conception of brain, body and
environment would be as mutually embedded systems rather than as internally and externally located with respect to one another. Neural,
somatic and environmental elements are likely to interact to produce (via emergence as upward causation) global organism-environment
processes, which in turn affect (via downward causation) their constituent elements.” Tradução do autor.
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sobre os centros vegetativos do hipotálamo implica em mudança autonômica referida à instauração
do efeito-moldura e irá exteriorizar-se nos órgãos-alvo: por exemplo, como alterações no padrão de
base do pulsação respiratória e do padrão das ações dos grupos musculares envolvidos no ato da
respiração; por sua vez, os grupos musculares implicados na respiração (diafragma, intercostais e
musculatura cervical acessória) encontram-se integrados por conexões neurais ao nível do tronco
cerebral que ligam os núcleos vegetativos do hipotálamo ao cerebelo e ao sistema nervoso da vida de
relação, que orquestram as ações da musculatura esquelética;
2. os sistemas oscilatórios altamente estruturados (VARELA et al. 2001), que cobrem do

córtex pré-frontal e suas conexões fronto-límbicas aos núcleos da base, tálamos, hipotálamo e outras
instâncias de topografia inferior, parecem ser os candidatos naturais ao posto de instância neural de
reverberação das incidências de ordem simbólica e cultural emergentes do ambiente;
3. a partir de suas funções conhecidas, pode-se pensar que a formação reticular estendida,
definida por Newman e Baars (1993) como Extended Rethiculo-Thalamic Activating System ou ERTAS e
os córtices pré-frontais bilaterais - cuja atividade parece essencial para a memória operacional, para o
controle da mirada e para aspectos executivos da função atencional (WATT e PINCUS. 2004) estejam envolvidos nos fenômenos de encouraçamento que modificam a qualidade da função contato,
uma propriedade emergente dos mecanismos atencionais. Evidências atuais (WATT e PINCUS.
2004) indicam que perturbações das funções do ERTAS geralmente implicam em transtornos dos
impulsos, dos afetos, da excitação e das funções cognitivas superiores que respondem pelo campo de
trabalho global da consciência.
4. a mobilização das inibições somáticas secundárias ao efeito-moldura da estrutura produz

oscilação da homeodinâmica alterada, não do SNA, mas do próprio ‘padrão de disparo’ das
representações dispositivas (DAMÁSIO 1996) extensamente distribuídas pelo conjunto da rede
neural;
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5. as MeSAs (Metáforas Somáticas Ativadoras) ou auto-estimulações somatossensoriais que
pacientes experienciam durante a fase corporal do processo terapêutico envolvem os órgãos dos
sentidos, a musculatura esquelética e os mecanismos atencionais, que são regulados por outras
instâncias que não o SNA; assim, o seu suposto mecanismo de ação não pode restringir-se aos
aspectos autonômicos do processo e implicam em mobilização das instâncias centrais do sistema
nervoso;
6. a observação empírica das respostas eliciadas pelas MeSAs sugerem que estas repercutem
sobre áreas corticais e subcorticais do encéfalo que, por sua vez, irão modificar o tipo de influência
exercido pelos sistemas e circuitos neurais cognitivo-emocionais sobre os centros vegetativos do
hipotálamo;

7. a expressão gestáltica do caráter é certamente uma manifestação global de um dado
funcionamento autonômico de fundo, mas este funcionamento autonômico é apenas a expressão
periférica de algo que está ocorrendo no conjunto do sistema nervoso central (SNC), embora ela
também contribua para o que se passa no SNC;

8. a integração entre motricidade, visceralidade, emoções e cognição emerge da atividade
nervosa das estruturas corticais e subcorticais.

5.2 SISTEMAS EMOCIONAIS. O MEDO, A COURAÇA E O SENTIDO DE SI.
O estudo das emoções é um campo especialmente complexo. Segundo Darwin, os primeiros
esforços nesta direção foram feitos por Charles Bell em sua Anatomia e Filosofia da Expressão (BELL,
1806 apud DARWIN 1872/2000). Embora as descrições de Darwin (1872/2000) apontassem a
universalidade das expressões emocionais e ele houvesse enunciado os princípios fundamentais252

Os três princípios enunciados por Darwin são: 1. a força do hábito: algumas ações complexas tem utilidade direta ou
indireta em certos estados de espírito e, toda vez que o mesmo estado de espírito é induzido, mesmo que discretamente,
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responsáveis pelas expressões emocionais e gestos involuntários nos homens e em outros animais,
até a década de 60 as expressões faciais ainda eram consideradas meros signos arbitrários, que a
criança aprendia, conforme as suas caretas fossem recompensadas ou punidas (PINKER 1997 p.
365).
Tanto a tradição behaviorista da ciência de laboratório como a tradição metapsicológica
freudiana dominaram o século XX, eclipsando a perspectiva oferecida pelas teses reichianas à
compreensão do sofrimento subjetivo. Assim, não obstante as suas perspectivas aparentemente
antagônicas, tanto o behaviorismo como a psicanálise sustentaram uma atitude que colocava os
temas subjetivos fora do alcance do inquérito científico, ao contrário da posição adotada por Reich
nos anos de pesquisa na Policlínica Psicanalítica de Viena.
A hipótese reichiana sugeria que os agenciamentos corporais e os regramentos ambientais das
emoções engendravam um modelo prevalente de operação do sujeito psíquico que embotava a sua
capacidade criativa e tornava-o dócil e adaptado às exigências de uma sociedade organizada de modo
contrário aos seus legítimos interesses biológicos e sociais.
Esta perspectiva levantava questões filosóficas e sociais de difícil resolução empírica, como
por exemplo: o problema mente-corpo, o questionamento dos princípios e valores educacionais do
paradigma pedagógico vigente e as distorções impostas pelas relações de poder econômico sobre a
vida amorosa e a organização familiar, sobre a formação de valores éticos, sobre a vida sexual das
novas gerações e sobre a organização geral das sociedades humanas.
Espremida entre o behaviorismo e a metapsicologia, e com Reich tomando o bonde errado da
orgonomia sem cérebro, o lugar das emoções e do corpo na produção da subjetividade permaneceu
como um resto à margem do inquérito científico durante o século passado.
há uma tendência de os mesmos movimentos se repetirem; 2. o princípio da antítese: quando ume stado de espírito
oposto é induzido, há uma tendência forte e involuntária à realização de movimentos de natureza contaria; e 3. ação
direta do sistema nervoso: ações devidas à constituição do sistema nervoso, totalmente independentes da vontade e, em
certo grau, do hábito. (conforme DARWIN. 1872/2000, pp.36/37)
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A neurociência contemporânea, entretanto, vem pavimentando o caminho para as concepções
que contemplam o papel do corpo na produção das emoções e da consciência, remetendo a sua
regulação ao sistema nervoso central. Segundo Panksepp (2001, p. 137),
“O reconhecimento de que os sentimentos afetivos emergem de sistemas
neuro-emocionais especificáveis do cérebro mamífero, compartilhado entre as
espécies [...] nos permite, talvez pela primeira vez, começar a abordar por meios
rigorosamente científicos os temas que gravitam em torno do desenvolvimento
emocional [...].”253

Evidências conclusivas da universalidade das expressões emocionais só surgiram a partir do
final dos anos 60 quando Paul Ekman começou a apresentar os primeiros resultados de seus estudos
sobre a universalidade das expressões emocionais (PINKER 1997); enquanto Eibl-Eibesfeldt (1979)
demonstrava, na década seguinte, a existência de universais das expressões emocionais em crianças
cegas e surdas desde o nascimento, evidenciando a existência de uma plataforma neurobiológica das
emoções independente da experiência.
Os padrões de expressão emocional apresentam variações transculturais significativas, e a
subjetividade implicada tanto na experiência pessoal das próprias emoções e sentimentos quanto na
sua apreciação em terceira pessoa tornam difícil uma classificação consensual e a discriminação
precisa entre estados emocionais primários (invariantes neurobiológicos) e secundários (combinações
das emoções primárias, que apresentam variações conforme a cultura).
Mas, o que é afinal de contas uma emoção? Em Lent (2001, p. 653) encontra-se que “a
emoção, [...] é uma experiência subjetiva acompanhada de manifestações fisiológicas detectáveis”,
enquanto Damásio (2000, pp. 74/75; parênteses acrescido) as descreve como “conjuntos complexos
de reações químicas e neurais, formando um padrão (neural).” Mantendo a orientação darwinista da
ciência natural, Damásio observa que todas as emoções exercem algum tipo de papel regulador,
No original: “The recognition that affective feelings arise from specifiable neuro-emotional systems of the mammalian brain, shared across
species (Panksepp 1998a), allows us, perhaps for the first time, to begin tackling the issues surroundingemotional development in scientifically
rigorous ways (Mascolo & Griffin 1998).” Tradução do autor.
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“levando de um modo ou de outro à criação de circunstâncias vantajosas para o
organismo em que o fenômeno se manifesta; as emoções estão ligadas à vida de um
organismo, ao seu corpo, para ser exato, e seu papel é auxiliar o organismo a
conservar a vida.” (DAMÁSIO. 2000, p. 74/75).

Damásio aponta, desde o ponto de vista biológico-utilitarista, o que seriam as duas funções
básicas das emoções: 1. a produção de uma reação específica a uma ação indutora, e 2. a regulação do
meio interno do organismo objetivando prepará-lo para a resposta requerida à situação em curso.
Mais adiante, Damásio avança uma definição mais precisa para a emoção, distinguindo-a da sensação
de dor e colocando a emoção como um acontecimento a posteriori das sensações dolorosas. Damásio
caracteriza as emoções como um processo tão biofísico quanto o processo neural de sinalização
nociceptiva.
Nesta perspectiva, as emoções constituem padrões de atividade neural ligados à experiência
de Si que se seguem aos eventos desencadeadores de emoções; a perspectiva de Damásio remete a
uma interessante distinção entre o organismo e a experiência de Si. Assim, uma emoção é um padrão
de disparo neural que, no caso da dor,
“inter-relaciona padrões neurais de lesão tecidual com os padrões neurais que
representam você, de modo que mais um padrão neural possa surgir – o padrão
neural de você tendo conhecimento, o que é apenas um outro nome para
consciência.” (DAMÁSIO. 2000, p. 102)

Digo que a perspectiva de Damásio é interessante na medida em que coloca as emoções
como uma espécie de elo de ligação entre as experiências vividas pelo organismo e o sentido de Si - o
‘dar-se conta de si’ colocado por Reich como propriedade emergente do segundo salto da evolução que também emerge da experiência corporal. Corpo, emoções e consciência constituem, como
veremos, uma espécie de unidade de ressonância que ancora o sentido de Si como o eixo ordenador
da mandala da experiência.
Panksepp, por sua vez, sumariza a tentativa de uma definição consensual para a emoção (por
KLEINGINNA e KLEINGINNA.1981, apud PANKSEPP. 1998) nos seguintes termos: “Quando
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poderosas ondas de afeto suplantam nosso sentido de nós mesmos no mundo, dizemos que estamos
experimentando uma emoção.”254 (PANKSEPP 1998, p. 47).
Já os estados de humor correspondem exatamente a estes mesmos sentimentos, porém
ocorrendo de forma mais branda e persistente no tempo; de acordo com Damásio, os estado de
humor expressam a atividade dos sentimentos de fundo e encontram-se na origem do sentido de Si.
Observe-se que a descrição de Panksepp também contempla uma noção de Si, que se vê suplantada
pela emergência de um estado emocional.
Nesta perspectiva, em condições normais a atividade cognitiva prepondera sobre o pano de
fundo emocional, mas, diante de acontecimentos que provocam estados emocionais ‘cheios’, a
atividade subcortical assume a hegemonia e os conteúdos cognitivos ficam subsumidos ao panorama
emocional em vigor.
A definição utilitária das emoções como eventos desencadeados por acontecimentos
ambientais e cuja finalidade é habilitar o organismo a reagir adequadamente às injunções ambientais
mostra-se satisfatória apenas enquanto um descritor evolucionário para as emoções, não dando conta
de aspectos importantes relativos à implicação dos sistemas emocionais na produção da
subjetividade: como as emoções participam das dimensões da personalidade e que papel exercem na
sua regulação? Qual o papel das emoções na geração dos sentimentos que compõem o cenário
psicológico interno da pessoa que os experimenta? Que relações existem entre as emoções, os
sentimentos e a atividade cognitiva superior? Que influência as emoções podem exercer sobre a
flutuação do foco atencional e, por extensão, que efeitos podem ter sobre o campo de trabalho
global da consciência?

No original: “When powerful waves of affect overwhelm our sense of ourselves in the world, we say that we are experiencing an emotion.”
Tradução do autor.
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Panksepp (1998 p. 48) propõe uma definição para as emoções levando em conta as suas
funções adaptativas e integrativas em termos do sistema nervoso central, superando as meras
descrições de suas manifestações exteriores ou limitando suas causas a eventos ambientais:
“Emoções são processos psiconeurais especialmente influentes na regulação do
vigor e no estabelecimento do padrão de ações no fluxo dinâmico do intenso
intercâmbio comportamental entre os animais, bem como entre eles e certos
objetos durante circunstâncias especialmente importantes para a sobrevivência.”255

Damásio (1996), por sua vez, introduz a distinção entre sentimentos de emoções universais
básicas256, sentimentos de emoções universais sutis (pequenas variantes subjetivas das emoções
básicas) e sentimentos de fundo, ou estados de corpo que ocorrem entre as emoções e que
“constituem o sentimento da própria vida, a sensação de existir.” (DAMÁSIO 1996, p. 181). A
noção de sentimentos de fundo de Damásio é essencial para a sua conceituação de proto-self e seu
papel na produção da consciência central. Curiosamente, a sua descrição parece concordar com a
abordagem reichiana que procurava, através da fenomenologia somática dos traços de caráter,
detectar a condição de base subjacente à neurose:
“Detectamos emoções de fundo por meio de detalhes sutis como a postura do
corpo, a velocidade e o contorno dos movimentos, mudanças mínimas na
quantidade e na velocidade dos movimentos oculares e no grau de contração dos
músculos faciais.” (DAMÁSIO. 2000, p. 76)

De acordo com Damásio (Op. cit. p. 76/77) “nas emoções de fundo, as reações constitutivas
estão mais próximas do núcleo íntimo da vida, e seu alvo é mais interno do que externo. Nelas, o
principal papel é desempenhado pelos perfis do meio interno e das vísceras.” As emoções de fundo
não fazem uso das expressões faciais explícitas, que revelam com clareza as emoções primárias e as

No original: “Emotions are the psychoneural processes that are especially influential in controlling the vigor and patterning of actions in
the dynamic flow of intense behavioral interchanges between animals, as well as with certain objects during circumstances that are especially
important for survival.” Tradução do autor.
256 De acordo com Damásio as emoções mais universais são “a felicidade, a tristeza, a cólera, o medo e o nojo,
correspondendo a perfis de resposta do estado do corpo que são, em grande medida pré-organizados na acepção de
James.” (DAMÁSIO. 1994, p. 180)
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emoções sociais, mostram-se mais alinhadas à estrutura caracterológica ou mesmo expressam-se
como produtos desta, apresentando-se em forma de “complexas mudanças músculo-esqueléticas,
como por exemplo, em posturas sutis do corpo e na configuração global dos movimentos
corporais.” (DAMÁSIO. 2000, p. 77).
Damásio propõe ainda que as emoções de fundo encontram-se intimamente ligadas ao
sentido de Si e à constituição do campo da consciência no seu plano mais elementar: o da geração do
sentido primário de Si ou proto-self, na medida em que as suas investigações demonstraram que as
emoções de fundo sobrevivem a doenças neurológicas que afetam os córtices frontais e a lesões que
comprometem a amígdala, mas encontram-se “...comprometidas quando o nível básico da
consciência, a consciência central, também é comprometido.” (Op. cit. p 77)
A perspectiva neuro-evolucionária que emerge do atual debate neurobiológico permite (sem
que se incorra em reducionismo neurobiológico, como poderia parecer à primeira vista) a superação
das interdições colocadas tanto pelo behaviorismo como pelo paradigma metapsicológico quanto ao
papel do corpo e das emoções na produção da subjetividade.
Baseado em evidências oriundas de Merzenich et alli. (1996 apud PANKSEPP 2001) sobre o
papel dos eventos ambientais no refinamento dos mapas emocionais, Panksepp sugere que a sua
posição emerge
“...não apenas da aceitação do fato óbvio de que a estrutura organizacional
básica do cérebro mamífero encontra-se fortemente constrangida por fatores
genéticos, mas também pelo emergente reconhecimento de que os detalhes finos,
que podem ter profundas conseqüências psicossociais de longo prazo, são
altamente responsivos às influências ambientais [...], o que inclui a qualidade dos
relacionamentos emocionais.”257 (PANKSEPP. 2001, p. 137)

257 No original: “…my comments arise not only from an acceptance of the obvious fact that the basic organizational structure of the
mammalian brain is strongly constrained by genetic factors, but also from the emerging recognition that the fine details, which can have profound
long-term psychosocial consequences, are highly responsive to environmental influences.[Merzenich et alli. 1996] including the quality of
emotional relationships.” Tradução do autor.
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A posição defendida por Panksepp é compartilhada por Damásio, quando este estabelece a
distinção entre o Si (self) central e o Si autobiográfico:
“...praticamente todo o mecanismo subjacente à consciência central e à
geração do self central está sob forte controle dos genes. [...] Contudo,
diferentemente do self central, no desenvolvimento e no amadurecimento da
memória autobiográfica ocorrerá muita coisa que não só depende do meio mas é
inclusive regulada por ele.” (DAMÁSIO. 2000, p. 293)

A perspectiva sustentada nesta tese considera a estrutura de caráter como o conjunto das
memórias operacionais inconscientes dos acoplamentos infantis entre os impulsos e o ambiente;
assim a estrutura corresponde em grande medida ao que Damásio denomina de memória
autobiográfica, com a diferença que o efeito-moldura da estrutura caracterológica se expressa em
termos de memórias não-declaratórias, como veremos na secção dedicada aos sistemas de memória.
Os processos emocionais básicos podem ser estudados em animais de laboratório (Panksepp,
1998) e, dada a grande homologia interespécies observada nos cérebros mamíferos, infere-se que as
emoções e os sentimentos (embora não os seus correlatos cognitivos) emergem extensivamente dos
processos neurais subcorticais. A hipótese de trabalho avançada por Panksepp (2004. p, 491) indica
que
“tais estados emocionais centrais são elaborados por mecanismos límbicos
ancestrais, que tem codificados em si um aprendizado evolucionário em forma de
sistemas neurais geneticamente especializados, que interagem maciçamente com as
estruturas cognitivas superiores.”258

A perspectiva neurobiológica reputa as emoções como uma extensão refinada dos
comportamentos instintivos básicos, produzida ao longo da evolução filogenética da espécie; esta
extensão evolucionária das emoções refina o comportamento instintual, habilitando os mamíferos a
uma maior flexibilidade comportamental, o que abarca o cuidado com a prole e a possibilidade de

No original: “…such central emotional states are elaborated by ancient limbic mechanisms that have encoded ‘evolutionary learning’ into
genetically specialized neural systems that interact massively with higher cognitive structures.” Tradução do autor.
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experimentar subjetivamente estados emocionais (ainda que de forma rudimentar, conforme
PANKSEPP. 1998).
A emergência das emoções torna o cérebro mamífero mais complexo do que a organização
neural dos répteis, cujos cérebros apresentam uma organização mais rudimentar, calcada
exclusivamente em comportamentos instintivos e sem conotação emocional presumida - o que os
aproxima dos autômatos biológicos. Assim, as emoções constituem uma extensão instintual
desenvolvida a partir de ações primitivas que facilitam a sobrevivência das espécies e dos indivíduos.
Em Reich, entretanto, as emoções - em especial o erotismo genital com sentimento amoroso ou
potência orgástica, isto é: o amor - apresentam uma propriedade adicional: a de fazer com que a
auto-regulação da economia libidinal se mantenha em níveis de integridade para a saúde física e
mental do indivíduo.
MacLean (1952 apud LeDOUX 1998) hipotetizou três domínios distintos na constituição do
sistema nervoso humano, definindo-o como um cérebro tri-uno constituído por estratos
responsáveis pelas ações instintivas (cérebro reptiliano) , pela produção de emoções (cérebro
límbico) e pelas atividades cognitivas de ordem superior (neocórtex). O modelo de MacLean,
baseado numa classificação tripartite com especializações funcionais estanques revela-se atualmente
superado pelo modelo de sistemas dinâmicos complexos não-lineares das operações da rede
neuronal, mas a perspectiva psicanalítica e a maioria da filosofia ocidental, entretanto, ainda reputam
o estatuto da condição humana como algo além do domínio natural em face de suas peculiares
capacidades reflexivas e lingüísticas.
Nessa perspectiva, a experiência dos afetos estaria na dependência de algum tipo de recodificação
(a re-representação defendida pela psicanálise, como se viu em Garcia-Roza) da informação instintual
primitiva nas regiões cognitivas superiores, em particular naquelas de exclusividade humana. Segundo
Panksepp (2004, p. 491) alguns pesquisadores anglo-saxões como LeDoux (1996) e Rolls (1999)
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defendem uma posição top-down que responderia pela singularidade da experiência emocional
humana. Na perspectiva destes autores,
“as experiências afetivas humanas emergem extensivamente da atividade de
áreas cerebrais exclusivamente humanas - as extensas áreas do córtex frontal dorsolateral que respondem pela memória de trabalho de ordem superior (LeDoux 1996)
ou as funções de re-representação simbólica e as capacidades lingüísticas do
cérebro humano (Rolls, 1999).”259

A perspectiva neuro-evolucionária, entretanto, considera que quem cria as emoções é a
evolução e não o aprendizado; mas os conteúdos cognitivos que as acompanham dependem da
atividade destas áreas superiores e encontram-se, portanto, na dependência das experiências
ambientais, aí incluídas as experiências ou atos de linguagem.
Transportando-se o modelo neurobiológico para a perspectiva aportada por Reich, os
mandatos regulatórios do comportamento social incidem sobre a plataforma biológica emocional
filogeneticamente estabelecida. Tais incidências formam as memórias operacionais (aqui
reconhecidas como traços de caráter) que transtornam o funcionamento da rede complexa
constituída pelo continuum funcional entre os módulos cognitivos corticais, as alças de mão dupla
córtico-subcórtico-corticais e os Sistemas Emocionais em Operação (SEOs) - Emotional Operating
Systems ou EOS (PANKSEPP 1998) - de inscrição primariamente subcortical.
Por ocasião da secção dedicada à formação estratificada de defesas sobre defesas da estrutura
caracterológica (capítulo 3, secção 3.4) vimos que Reich (1933/1972. p. 157) considerava o medo
como a emoção fundadora das defesas estruturais:

No original: “…human affective experiences arise largely from brain areas that are unique to humans – the expansive, higher working
memory areas of the dorsolateral frontal cortex (e.g., LeDoux, 1996) or the symbolic re-representation functions, the linguistic capacities, of the
human brain (Rolls, 1999).” Tradução do autor.
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“a força impulsional por trás de todas estas medidas tomadas pelo Eu é,
em última análise, o medo consciente ou inconsciente da punição, mantido vivo
pelo comportamento prevalente de pais e professores. Aqui se encontra o aparente
paradoxo: que o medo faz com que a criança queira resolver o seu próprio
medo.”260

Navarro (1991. p. 12), embora tentando conservar-se fiel à tradição energética tão cara aos
reichianos ortodoxos, revela a importância do substrato neurobiológico para a clínica corporalista ao
observar que as emoções constituem um fenômeno vital de resposta a estímulos externos e/ou
internos, destacando que “a emoção primária de conseqüências negativas é o medo.”
Percebe-se, portanto, seja em Reich como em Navarro, um alinhamento com a concepção
científico-natural na base dos dinamismos defensivos da barreira narcísica, erigida às custas dos
traços de caráter. Infelizmente, esta aposta foi abandonada por ambos em favor de um paradigma
energético de viés genérico e reducionista, que esvazia a possibilidade de uma reflexão mais
consistente sobre o complexo e multifacetado efeito clínico introduzido pela experiência corporal na
clínica da subjetividade.
Tomando-se por referência os estudos de Beebe et al. (2000) e Blum (1993), sumarizados por
Panksepp (2001, p. 148), a construção da estrutura caracterológica pode ser reconhecida em termos
contemporâneos nos seguintes termos:
“...o aparato cognitivo-afetivo-perceptivo do infante acha-se
provavelmente altamente sintonizado aos gestos não-verbais, expressões faciais e
tons de voz, possibilitando ressonâncias intersubjetivas precoces que são
certamente importantes na escultura do cenário afetivo interno de cada criança.”261

No original: “The driving force behind all these measures taken by the ego is, in the final anlysis, conscious or unconscious fear of
punishment, kept alive by the prevailing behavior of parents and teachers. Thus we have the seeming paradox, namely that fear causes the child
to want to resolve his fear.” Tradução do autor.
261 No original: “…infant´s cognitive-affective-perceptual apparaturs is probably also highly attuned to nonverbal gestures, facial expressions
and tones of voice, allowing early intersubjective resonances that are surely important for sculpting each child´s internal afective ladscape.”
Tradução do autor.
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Segundo Panksepp (1998. p. 213), os estudos de estimulação cerebral há tempos sugerem a
existência de um sistema operacional coerente para o MEDO. Este autor pesquisou extensivamente
os diversos sistemas emocionais subcorticais (e suas projeções às áreas corticais superiores) cujos
padrões de coerência respondem pela experiência comportamental e subjetiva de diferentes estados
emocionais.
Enfatizando que os diversos ‘sistemas emocionais em operação’ (SEOs) constituem
conjuntos de estruturas e rotas cerebrais diversas operando num padrão coerente, Panksepp designa
cada um dos sistemas em maiúsculas (Quadro 5.2, a seguir) para diferenciá-los dos estados
emocionais produzidos por ocasião de sua ativação; preservo aqui a convenção das maiúsculas
sempre que estiver fazendo referência a cada um dos sistemas emocionais mapeados por Panksepp,
centrando o foco do argumento no sistema emocional MEDO em face de sua centralidade na
produção da estrutura caracterológica.
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Quadro 5.2: Sistemas emocionais básicos, processos emocionais comuns e a presumida correlação com transtornos
psiquiátricos (In, PANKSEPP. 2001)
Sistemas emocionais em operação
(SEOs)
Emoções emergentes
Transtornos emocionais
BUSCA (+ e -)
RAIVA (+ e -)

MEDO (-)
PÂNICO (-)

BRINCADEIRA (+)
EROTISMO (+ e -)
CUIDADO (+)

Interesse
Frustração
Anseio (craving ou ‘fissura’)
Cólera
Irritabilidade
Desprezo
Ódio
Ansiedade simples
Preocupação
Trauma psíquico
Angústia de separação
Tristeza
Culpa/vergonha
Timidez
Constrangimento
Alegria e júbilo
Algazarra
Sentimentos eróticos
Ciúme
Criação/nutrição (nurturance)
Amor
Atração
Meio para todos os sentimentos

presumidos
TOC
Esquizofrenia paranóide
Personalidades aditivas
Agressão
Tendências psicopáticas
Desordens da personalidade
TAG
Fobias
Variantes de estresse pós-traumático
Ataques de pânico
Luto patológico
Depressão
Agorafobia
Fobias sociais
Mania
Déficit atenção e hiperatividade
Fetiches
Adição sexual
Dependência patológica
Retraimento autístico
Patologias do vínculo
Personalidades múltiplas?

SELF (Simple Ego-type Life Form)
(substrato nuclear da consciência)
Nota: As colunas à direita apenas indicam as prováveis relações entre emoções emergentes e psicopatologia. Múltiplas
influências emocionais contribuem para cada uma das emoções emergentes (p. ex. o ciúme incorpora também ativações
dos sistemas de pânico e de raiva) e todas as desordens emocionais apresentam multideterminação em graus variáveis,
conforme propunha Reich, para quem o fundo de toda a psicopatologia é a estrutura caracterológica. Os sinais (+) e (-)
indicam as valências emocionais que cada um dos sistemas é capaz de engendrar.

De acordo com Panksepp, os diversos SEOs identificados em modelos animais
(PANKSEPP 1998a) correspondem satisfatoriamente ao que se conhece genericamente

como

sistemas emocionais básicos humanos ou affect programs (TOMKINS 1980; BUCK 1999 apud
PANKSEPP Op. cit.); observa este autor que
“os sistemas emocionais básicos podem atuar, em termos do desenvolvimento,
como sistemas atratores dinâmicos, que se tornam maiores, mais complexos e mais
sofisticados à medida em que atraem diversas estruturas cognitivas para as suas
esferas de influência.”262 (PANKSEPP 2001. p. 143)

No original: “…the basic emotional systems may developmentally be like dynamic system attractors that get larger, more complex and
more sophisticated as they pull various cognitive structures into their spheres of influence.” Tradução do autor.
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Assim, como um princípio geral, “quanto maior a esfera de influência das emoções positivas,
mais se espera que a criança se torne um membro socialmente ativo e produtivo”263 (PANKSEPP.
2001, p. 143).
Antes de entrar no exame do papel do sistema MEDO na formação da couraça
caracterológica, segue-se uma breve descrição das propriedades gerais de cada um dos sistemas
emocionais mapeados por Panksepp:
•

Sistema BUSCA (SEEKING): A presença de uma vigorosa urgência de busca, isto é, um estado
de ativa curiosidade em relação ao ambiente é benéfica para o organismo “uma vez que mantém
o interesse por uma variedade de atividades da vida, incorporando eventos do mundo em suas
estruturas cognitivas.”264 (PANKSEPP. 2001, p. 145). Em termos da educação das crianças, a
vitalidade desse sistema pode ser promovida pela colocação diária de desafios gradualmente mais
complexos que promovam o incremento das expectativas e da auto-iniciativa com vistas a
alcançá-las por seus próprios meios. Os agenciamentos do sistema BUSCA também se
expressam indiretamente em outros sistemas emocionais como, por exemplo, quando buscamos
um lugar seguro para nos abrigarmos diante de uma situação perigosa (sistema MEDO) ou
quando estamos cortejando alguém (sistema EROTISMO). Segundo Panksepp (Idem; colchete
acrescido) “todas as necessidades corporais (fome, sede, aquecimento) despertam este sistema, e
na falta de recursos [que os atendam] poder-se-ia antecipar a emergência de sentimentos crônicos
de voracidade como estruturas psíquicas estáveis nas crianças jovens.”265

•

Sistema BRINCADEIRA (PLAY): A sabedoria popular ensina que crianças ativas e que gostam
de conviver com outras de sua idade são crianças saudáveis. A alegria tende a contrabalançar o

No original: “As a general principle, the larger the sphere of influence of the positive emotions, the more likely is the child to become a
productive and happy member of society.” Tradução do autor.
264 No original: “…for this sustains interest in a vriety of life activities, incorporating world events into cognitive structures.” Tradução do
autor.
265 No original: “All of the bodily needs (e.g. hunger, thirst, warmth) arouse this system, and if needed resources are scarce, we would
anticipate that chronic feelings of greediness will emerge as stable psychic structures in young children.” Tradução do autor.
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impacto das emoções negativas, e as crianças (assim como os animais jovens) tendem a ser muito
ativas na maior parte do tempo; é mediante brincadeiras ativas que se desenvolvem as habilidades
sociais de competição, cooperação, negociação e conciliação de conflitos. De acordo com
Panksepp, “todas as crianças necessitam de doses diárias de brincadeiras de contato corporal
ativo (Rough &Tumble), pois isto pode otimizar a organização cerebral.”266 (PANKSEPP. 2001, p.
146). Panksepp observa também que crianças mais jovens necessitam de uma grande quantidade
de contato corporal e exibem preferência por contatos com características brincalhonas, sendo
que muitas delas preferem brincadeiras ativas, porém com interações mais suaves (Gentle
&Tumble). O engajamento na atividade corporal expansiva e o contato corpo-a-corpo tem sido
objeto de crescente patologização na sociedade americana, sendo muitas vezes confundido com
agressão ou assédio sexual; este viés dos valores conservadores atualmente em voga parece ser o
grande responsável pela incidência aumentada de diagnósticos de transtorno de déficit de atenção
e descontrole dos impulsos, levando à medicalização de uma condição que, em sua essência, é
produtora de agenciamentos que contrabalançam as tendências de agressão destrutiva.
•

Sistema EROTISMO (LUST): A questão do erotismo infantil, embora colocada há cem anos por
Freud, ainda constitui um assunto de difícil abordagem. Panksepp demonstra uma orientação
positiva e alinhada com os preceitos colocados por Reich (embora não o cite) ao observar que
“qualquer comportamento que promova o sentimento de culpa da criança em relação a tais
desejos e atividades é provavelmente contraproducente”267 (Idem, p. 147) e que as atitudes de
“aceitação e tolerância para com as experiências de prazer corporal livres de vergonha, inclusive
algumas brincadeiras sexuais livres de risco e culpa entre as crianças [...] pode tão somente

266 No original: “…all children need daily doses of rough and tumble (R&T) activities, for this may optimize brain organization.”
Tradução do autor.
267 No original: “...any behavior that promotes a child´s guilt in relation to such desires and activities is probably counterproductive.”
Tradução do autor.
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acentuar a durabilidade da felicidade e da saúde de cada criança em desenvolvimento.”268
(PANKSEPP. 2001, p. 147)
•

Sistema CUIDADO (CARE): A neurociência do comportamento indica que os sistemas de
cuidado com o outro (nurturance269) tem origem evolucionária a partir dos sistemas que mediam a
sexualidade, compostos basicamente pelos sistemas de comunicação hormonal (estrogênio,
oxitocina e prolactina). O sistema CUIDADO apresenta, portanto, uma superposição importante
com o sistema EROTISMO. De acordo com Panksepp (2001 p. 147; parênteses acrescido)
“animais e crianças jovens exibem períodos de intensa atividade de cuidado (com o Outro)
durante o desenvolvimento precoce [...] De fato, a maioria dos aspectos positivos destas emoções
são melhor exercidas em circunstâncias brincalhonas.”270

•

Sistema PÂNICO (PANIC): A angústia de separação faz parte do processo normal de
crescimento. Conforme demonstrado por Spitz (1958/1975), aos oito meses de idade observa-se
uma clara resposta de desconforto diante de estranhos, embora não seja incomum o surgimento
desse universal do comportamento emocional em idades ainda mais precoces. Separações
extremas e súbitas, como as que podem resultar do abandono parental podem constituir a
semente de tendências crônicas para a tristeza, a depressão e o ressentimento. Panksepp (Op. Cit.
p. 147) ressalta que “estudos com animais sugerem que a atenção maternal pode fortalecer a
capacidade perene de resposta ao estresse pelo sistema nervoso.”271 A prevenção das tendências

268 No original: “Attitudes that accept and even condone the shame-free experience of bodily pleasure, including perhaps some harm-free and
guilt-free sexual play between children (clearly a touchy but an important topic) may only enhance the long-term happiness and health of each
developing child.” Tradução do autor.
269 A expressão nurturance tem, em língua inglesa, um duplo sentido que se superpõe e para o qual não se encontra um
correlato único em português do Brasil, significando tanto o cuidado de nutrição como a criação da criança no sentido de
educá-la ao longo de todo o período de desenvolvimento. Optei aqui pelo termo cuidado no sentido dos cuidados
dispensados pelos pais à criança tanto no sentido do contato corporal e do atendimento das necessidades emocionais
básicas como o cuidado educativo nos planos da socialização emocional e da educação formal para a vida.
270 No original: “Young animals and young children exhibit periods of intense nurturance during early development […] Indeed, most of the
positive aspects of the above emotions can be exercised best in playful circumstances.” Tradução do autor.
271 No original: “…animal studies suggest that such maternal attentions may strenghten the nervous system and its responses to stress for a
lifetime.” Tradução do autor.

258

259

depressivas pode ser instrumentalizada através de separações breves e graduais mantendo-se a
criança na companhia de um estranho amigável e com reuniões calorosas com a mãe,
promovendo-se assim o desenvolvimento de padrões socialmente pró-ativos nas crianças. O
recurso às ameaças de separação como dispositivo disciplinar, ao contrário, parecem promover
ajustamentos neuróticos à realidade.
•

Sistema RAIVA (RAGE): Uma das principais maneiras de despertar raiva é frustrar expectativas.
Enfatizando que as conseqüências das ações emocionais podem tanto solidificar como embotar
os padrões emocionais, Panksepp observa que “Provavelmente a melhor maneira de reforçar este
padrão emocional é tentar satisfazer expectativas durante acessos de raiva injustificada.”272
(PANKSEPP. 2001, p. 145). Embora seja indesejável e mesmo impossível a eliminação completa
das frustrações, a melhor maneira de se evitar a cristalização de um padrão de raiva consiste em
“encorajar os infantes a elaborar a sua raiva através da busca de novos e mais satisfatórios padrões
de comportamento.”273 (Idem) Um aspecto importante que ressalta neste tópico é a observação
relativa aos ataques de raiva das crianças pequenas, que devem ser respondidos de modo
positivo, isto é, gentil e apaziguador, pois eles ainda não possuem uma capacidade de apreciação
cognitiva das contingências ambientais e “a mera experiência de uma emoção, na ausência da
capacidade cognitiva para a sua regulação, pode tender a engramar de forma indelével a emoção
eliciada como uma disposição afetiva cerebral.”274 (Idem). A relação entre busca e frustração é
uma questão delicada, pois, a princípio, quanto mais a criança demonstrar um comportamento
ativo de busca, tanto maiores serão as possibilidades de frustração e Panksepp observa que a
melhor maneira de lidar com os ataques de temperamento é através de uma resposta gentil e

No original: “Probably the best way to reinforce this emotional pattern is to try to satisfy expectations during bouts of unjustified rage.”
Tradução do autor.
273 No original: “Perhaps one can diminish this tendency by encouraging infants to work through their rage by seeking new and satisfying
behavior patterns.” Tradução do autor.
274 No original: “…the mere experience of an emotion, without the capacity for cognitive regulation, may tend to ingrain the aroused emotion
as an affective disposition in the brain.” Tradução do autor.
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receptiva, valendo-se mais da distração da atenção do que através de punições ou da submissão
às exigências infantis sob a égide da raiva, pois estas últimas estratégias são mais propícias ao
desenvolvimento de futuros problemas de ordem caracterológica.
•

Sistema MEDO (FEAR): Diferentes tipos de medo emergem em idades distintas. Não existe
modo de eliminar-se a ansiedade, mas o melhor cenário para o desenvolvimento infantil saudável
é que as crianças cresçam “num ambiente o mais livre possível de medo.”275 (PANKSEPP. 2001,
p. 145). Embora o medo tenha emergido como uma sofisticação evolucionária visando a
preservação individual frente aos perigos, ele pode voltar-se contra o indivíduo, encarcerando-o
perante a sua própria existência. Assim,
“se (o medo) captura a imaginação infantil além de uma certa extensão, é esperado
que ele iniba a expressão de todas as demais emoções. Ele pode promover o
estabelecimento de defesas neuróticas e formas improdutivas de organização
cognitiva.”276 (Idem, pp. 145/146; parênteses acrescido).

5.2.1 Neuroanatomia funcional do medo
Em termos neuro-anatômicos, “o circuito MEDO cursa a partir dos núcleos central e lateral
da amígdala através dos núcleos medial e ventral-anterior do hipotálamo, descendo até as regiões
baixas do PAG277 mesencefálico.”278 (PANKSEPP. 1998, p. 208).

No original: “it is probably best for optimal development if each child grows up in as fear-free environment as possible.” Tradução do
autor.
276 No original: “…if it captures the imagination of a child to too great an extent, it is likely to inhibit the expression of all the other
emotions. It can promote neurotic defenses and unproductive forms of cognitive organization.” Tradução do autor.
277 PAG é a sigla para ‘periaqueductal gray’, um núcleo de substância cinzenta filogeneticamente antigo agrupado em
torno do aqueduto cerebral. Em português utilizam-se os seguintes termos para designar esta estrutura:substância
cinzenta periaquetual, grísea periaquedutal ou, ainda, cinzento central.
278 No original: “The FEAR circuit courses from the lateral and central nuclei of the amygdala, through the ventral-anterior and medial
hypothalamic areas, down to the mesencephalic PAG.” Tradução do autor.
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Figura 5.1 O circuito emocional do MEDO ao nível da amígdala. A amígdala cerebral é composta por três subgrupos
neuronais. Atualmente, seu papel neurodinâmico parece ser o de constituir um importante liame cognitivo entre a informação
emocional e as respostas corporais e afetivas do medo. O grupo basolateral (BL, em laranja) é o portal de entrada e o grupo
central (em azul) é a porta de saída, enquanto o grupo cortiço-medial (CM) parece estar envolvido no comportamento erótico. O
circuito do MEDO abarca a amígdala, o hipotálamo e o PAG. A partir do núcleo central a neurodinâmica da valência emocional
espraia-se ascendentemente, modificando a atividade cognitiva, e descendentemente, modificando a homeodinâmica interna do
corpo e o comportamento exterior. Siglas: TC (tronco cerebral); SNA (sistema nervoso autônomo); SE (sistema endócrino).
(Extraído de LENT. 2001, p. 661).

A amígdala cerebral (ou complexo amigdalóide) é um conjunto bilateral de grupos de corpos
neuronais (isto é, processam informações e não apenas a conduzem de um ponto a outro)
filogeneticamente antigo, que se localiza na profundidade do pólo temporal; o complexo amigdalóide
subdivide-se em três grupos funcionalmente distintos (LENT 2001 pp. 661/662):
1. Grupo basolateral (BL): subconjunto amigdaliano especialmente desenvolvido nos humanos,
indicativo de sua extensa e complexa interação com as estruturas cognitivas superiores, o que
implica na geração de temores de ordem simbólica. O grupo BL recebe extensas projeções dos
sistemas sensoriais e constitui a porta de entrada dos estímulos, que recebem valência emocional
a partir do processamento agregado pelo neurônios do complexo amigdalóide. Por aqui chegam
os impulsos sensoriais provenientes do córtices visual e acústico bem como da área associativa
posterior ou de Wernicke, de onde emerge a informação referente aos estados de corpo
(previamente enfeixadas numa totalidade significante a nível talâmico) aglutinadas ao padrão
cognitivo de ordem superior. Mas o grupo BL também recebe, simultaneamente, informações
oriundas de estratos inferiores através das rotas visuais e acústicas dos núcleos talâmicos e
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informação somatossensorial proveniente diretamente do tecto mesencefálico. Assim, por esse
portal chegam, simultaneamente, tanto informação cognitivamente refinada (proveniente das
áreas córtico-cognitivas superiores) como informação em estado mais ‘bruto’, emergindo
diretamente de estruturas subcorticais.
Na perspectiva neurodinâmica aqui postulada, o grupo basolateral da amígdala pode
constituir um dos pontos de clivagem do impulso unitário original de Reich, pois na sua entrada
os sinais cognitivamente refinados (que chegam pela via alta) competem com os sinais atuais da
experiência sensível em curso oriundos diretamente de estruturas cerebrais inferiores através da
via baixa ou filogeneticamente mais antiga (LeDOUX. 1996/1998), conforme a Figura 5.2.
Assim, um ‘conflito’ ou melhor, a competição entre um impulso erótico e o seu regramento
social (p. exemplo: digo a esta mulher que a desejo x falo do tempo porque tenho medo que ela
me rejeite; ou, quando insultada pelo chefe a pessoa segura a resposta emocional por medo de
perder o emprego) pode ter o seu desfecho definido pela sensibilidade às condições iniciais da
atividade neurodinâmica neste segmento da rede, pois do ponto de vista da estrutura interna do
complexo da amígdala, os núcleos neuronais do grupo basolateral projetam para o grupo central,
de onde emergirá a resposta (emocional) aos acontecimentos em curso.
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Fig
ura 5.2 As duas vias de acesso ao complexo da amígdala. Os estímulos sensoriais chegam à amígdala
por vias diretas que partem do tálamo (Via Curta) e indiretas, que partem do tálamo ao córtex e daí para a
amígdala (Via Longa). Como a Via Curta passa ao largo do córtex, ela não faz uso do processamento
cognitivo refinado e oferece apenas uma representação tosca do estímulo à amígdala; assim, ela é uma via
veloz e grosseira e dá início às reações emocionais antes mesmo de termos consciência plena acerca do
estímulo. Já a Via Longa é capaz de fazer um processamento cognitivo mais refinado do estímulo entrante e
contrarrestar uma resposta emocional socialmente indevida. Segundo LeDoux, é possível que a Via Curta
seja responsável pelo controle daquelas respostas emocionais que experienciamos mas não compreendemos.
(Extraído de LeDOUX. 1996/1998, p. 150)

2. Grupo central: é a porta de saída do complexo amigdalóide. A atividade dos neurônios desse
grupo aciona as respostas comportamentais e os ajustes fisiológicos relativos a cada emoção
experienciada, pois o grupo central faz conexões com o hipotálamo, cujos núcleos respondem
pela regulação autonômica e hormonal; e, ainda mais abaixo na rede neuronal, com a
substância cinzenta periaquedutal (grísea periaquedutal ou PAG) no mesencéfalo. O PAG é a
principal instância organizadora das respostas comportamentais correspondentes. No caso do
sistema MEDO, evidencia-se ainda conexões neuro-anatômicas entre o PAG e os núcleos
bulbares implicados nas manifestações fisiológicas da emoção do medo;
3. Grupo córtico-medial: Recebe este nome porque é a única região que apresenta uma
estrutura laminar semelhante ao córtex cerebral. Recebe informações do bulbo olfativo e do
córtex olfatório e, presume-se, esteja implicado nos comportamentos sexuais, pois de acordo
com Lent (2001. p. 511/512), “as informações específicas veiculadas pelos feromônios
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sexuais são captadas pelo órgão vômero-nasal e veiculadas ao complexo amigdalóide, que
projeta ao hipotálamo.”
Sem entrar em maiores detalhes aqui, o que se verifica é que, dependendo da neurodinâmica
global em curso na rede de neurônios, sempre haverá uma interação em acoplamento com o
ambiente; em termos neurodinâmicos essa interação é mediada a partir do hipotálamo e de outras
estruturas relacionadas com os acionamentos comportamentais, como os núcleos da base, a
substância cinzenta periaquedutal e a área tegmental ventral que, por sua vez, projeta sinapses para os
territórios cerebelo-medulares.
A menos que já tenhamos morrido, alguma resposta sempre emergirá e ela tanto poderá ser:
1. de tipo erótico ou de acoplamento produtor de trabalho e criatividade (e, portanto, produtora de
prazer no sentido próprio do termo), caso o grupo córtico-medial participe da mediação
neurodinâmica ao nível amigdaliano; ou 2. de tipo autoconservador defensivo, mediatizado por um
estado de medo implícito, cronicamente operante em face das barragens caracterológicas erigidas ao
longo do desenvolvimento.
Dada a complexidade das organizações sociais humanas, o que se costuma encontrar na
clínica é um amálgama de posições interpenetradas de impulsos eróticos e de autoconservação. O
resultado final em termos de comportamento e da atividade cognitiva, entretanto, sempre poderá ser
reconhecido como de predominância erótica (ou criatividade orientada ao ambiente) ou de
autoconservação (orientado ao ambiente em modo de maior opressão ou de maior submissão).

5.2.1.1. Os medos de ‘Orlando’ e ‘Miriam’.
A última posição é reconhecida na clínica através das sinalizações de medo implícito que se
expressam nas modalidades típicas de operação da subjetividade e nas respostas somáticas durante o
transcurso das MeSAs.
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Por exemplo, ‘Orlando’ oferece o seguinte auto-relato após auto-estimulação referente ao
Grupo MeSA 3 (mordedura da toalha simultânea à lateralização alternada do olhar durante 15
minutos):
‘Orlando’: “Foi bom, mas aqui para a direita tinha um cansaço, uma
preguiça, e eu não ia até o limite [da lateralização] do olhar.” (Caso 10 – ‘Orlando’.
Registro 369, Grupo MeSA 3; colchete acrescido)

A descrição do ponto de vista do terapeuta foi a seguinte:
Terapeuta: ‘Logo ao início (apresenta) tremores corporais com os olhos
semicerrados e meio revirados; aos poucos a expiração profunda (espontânea) vai
se estabelecendo; o contato ocular é fugaz, fica com os olhos ‘fechados’ embora
abertos [sem contato; i. é, desatento ou dissociado]. A boca morde em movimentos
pequenos e ao final a marca da mordida na toalha parece muito pequena, dando a
impressão de que Orlando não usou a arcada inteira.’ (Registro 369, observação do
terapeuta)

O exame do registro revela, do ponto de vista da semiologia corporal rastreada pelo
terapeuta, uma resposta somatossensorial de tipo misto: do ponto de vista defensivo, Orlando
apresenta uma resposta de tipo histeriforme (tremores corporais cursando com os olhos
semicerrados e meio revirados), mas ao longo da MeSA observa-se um aprofundamento espontâneo
da fase expiratória, indicando um incremento do pulso respiratório em razão de um possível
abrandamento do estado de fundo de ansiedade, oculto ou embaçado pelo efeito-moldura, pois
Orlando refere apenas ‘preguiça e cansaço’. O padrão defensivo aparece também na sua descrição de
que o seu olhar não excursionava até o limite possível da lateralização.
Já a dinâmica corporal do ato de morder a toalha de forma contida pode expressar tanto um
padrão de defesa consciente (Orlando evidenciava uma dinâmica relacional de competição com o
terapeuta, expressando o aspecto transferencial relativo à figura opressora e superexigente de seu pai,
representada pelo terapeuta) como uma limitação inconsciente (isto, é não intencional) da
psicomotricidade relativa ao segmento oral. O registro, entretanto, não permite que se chegue a uma
definição conclusiva a este respeito.
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Do ponto de vista da semiologia da atenção, o terapeuta observa uma atitude característica de
um olhar fugaz e fechado em si, denotando um padrão de contato atencional defensivo em relação
ao aqui-agora da experiência. O exame do auto-relato oferecido por Orlando parece confirmar o
padrão defensivo da atenção, na medida em que ele refere ‘preguiça’ que o fazia não explorar o limite
possível da capacidade de excursionar o olhar lateralmente.
Segundo Navarro, este tipo de atitude indica que o paciente se protege de estressar o padrão
de defesa muscular, mantendo-se aquém de suas possibilidades para evitar que algo aconteça, isto é:
que o padrão defensivo reverta e possa ocorrer algum agenciamento cognitivo e/ou emocional
significativo. Segundo Navarro, este seria um padrão de resistência somática concomitante à
resistência que aparece na dinâmica relacional sob a forma de competição com o pai depositado na
figura do terapeuta.
Do ponto de vista da análise inferida do discurso de Orlando e do raciocínio psicodinâmico
que baliza a semiologia que o terapeuta faz do seu desempenho durante a MeSA, observa-se um
acoplamento defensivo por parte de Orlando; o que evidencia, do ponto de vista da
somatopsicodinâmica da PN, uma condição de medo e raiva implícitos (a transferência negativa)
ainda prevalecendo neste momento do processo terapêutico.
Já o próximo registro, colhido durante o tratamento de ‘Miriam’, parece indicar uma
transição de um estado de medo implícito para uma experiência cognitiva (o ‘dar-se conta’/awareness)
em que ela é alcançada por uma memória explícita de uma situação de medo.
O fragmento do caso de Miriam começa com as observações do terapeuta por ocasião da
auto-estimulação completa que culmina a fase do Grupo MeSA 1: olhando para o ponto de mirada
distante mantendo, simultaneamente, a boca completamente aberta durante 25 minutos:
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Terapeuta: ‘Tende a contrair a testa e as sobrancelhas, arregalando os olhos para
olhar o ponto distante; lacrimeja. Aos 6’, começam tremores nas coxas, braços,
ombros, peito. Parece um equivalente somático de pânico; alguns bocejos; contrai
as mãos e começa a chorar sem voz. Aos 8’, os bocejos são incompletos. Aos 13’:
periodicamente estremece e se segura com as mãos na toalha que recobre o divã.
Aos 15’: expressão de angústia no rosto. Aos 20’: alguns arrotos, passa a mão pela
região epigástrica. Continua a bocejar, agora mais livremente. Aos 25’: Massageia o
epigástrio. Muitos arrotos após o término.’ (Registro 596. Caso 21. Grupo MeSA 1)

A descrição do terapeuta parece revelar que Miriam vai entrando num estado de medo que aos olhos do terapeuta - intensifica-se até o pânico. Inicialmente, observa-se a ocorrência de eye-brow,
um indicativo do comportamento universal de espanto/medo/pânico, descrito originalmente por
Darwin (1872/2000), com a experiência evoluindo para tremores corporais generalizados, o que dá
ao terapeuta a impressão de um estado de pânico ao qual o Eu de Miriam reage tentando manter o
autocontrole (contrai as mãos, chora sem emitir sons).
O esforço de autocontrole de Miriam surte um efeito parcial, de modo que a ativação
subcortical parece retroceder entre o oitavo e o décimo terceiro minuto da experiência. Entretanto,
nesse período se observa uma resposta de relaxamento que começa a querer furar o bloqueio do
autocontrole: bocejos frustros, que começaram por volta do sexto minuto, e sugerem uma flutuação
inicial nos parâmetros autonômicos de fundo, até que Miriam começa a exibir episódios de reflexo
de susto (startle), intensos ao ponto dela precisar agarrar-se ao divã (reflexo de preensão ou grasping,
outro sinal indicativo de medo).
Do ponto de vista da semiologia neurodinâmica, as defesas inconscientes (a inibição frontosubcortical) de Miriam aparentemente obtiveram um sucesso parcial em inibir - através de atos
motores de contenção e de uma dissociação da atenção - as intensidades emocionais que emergiam
em razão da MeSA.
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Mas o ressurgimento da ativação ascendente em forma de repetidos reflexos de susto que a
surpreendem a ponto dela agarrar-se às bordas do divã parece indicar que, não obstante os seus
esforços conscientes e inconscientes de autocontrole, a ativação emocional prevalece: Miriam sai do
estado dissociativo, e a sua expressão se transfigura a ponto do terapeuta interpretar a mímica facial
como uma máscara de angústia.
Após esse momento, segue-se o período final em que reaparecem os bocejos, agora menos
inibidos, e uma intensa resposta autonômica em forma de eructações que persistem mesmo após o
término da MeSA.
Em termos somatopsicodinâmicos, essa ocorrência autonômica poderia ser interpretada
como um equivalente somático de uma crise de choro que não encontrou expressão plena
(anteriormente Miriam parecia chorar convulsivamente, porém sem emitir sonoridade alguma) em
razão de inibição de ordem cognitiva superior. Embora a inibição cortical tenha prevalecido, o
diafragma de Miriam, entretanto, parece ter entrado em convulsão com o ar sendo expelido em
forma de eructações e não de choro sonoro.
A presença das eructações e a observação de um padrão de bocejos que se torna
progressivamente mais livre de inibições são interpretadas como sinalizações autonômicas e centrais
(o bocejo é um reflexo central) de um de abrandamento da estrutura caracterológica no plano
somático.
O auto-relato oferecido por Miriam parece indicar que o abrandamento tenha se espraiado
até os níveis da atividade cognitiva de ordem superior:
‘Miriam’: “Frio generalizado, em especial na parte externa dos braços.
Lembrei de quando o salva-vidas me jogou na piscina para que eu aprendesse a
nadar. Não olhava o ponto, ficava em mim mesma. Quando olhava sentia tensão.”
(Caso 21 – Miriam. Registro 596 - Grupo MeSA 1)
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O auto-relato de Miriam indica que a experiência da MeSA a fez ‘dar-se conta’ de Si (selfawareness) em diversos planos:
a. no plano somatossensorial: Miriam refere sensação de frio generalizado (uma
somatização do medo segundo Navarro e que mostra-se de acordo com as necessidades básicas
indicadas por Panksepp, referidas ao SEO CUIDADO, dentre as quase a necessidade de
aquecimento. Este aspecto do auto-relato de Miriam mostra-se coerente com a ocorrência inicial de
um estado de medo implícito (somatizado) e com o material trazido por ela em relação à dinâmica
familiar, cujo epicentro gravitava em torno da figura de sua mãe, descrita por Miriam como alcoólatra
e bastante insensível quanto às necessidades emocionais de seus filhos. Miriam referia também que a
sua irmã mais velha apresentava sérios problemas de dependência química, o que gerava episódios
sucessivos de ruína financeira que implicava todos os membros da família. O pai de Miriam, por sua
vez, era descrito como passivo e ausente, aparentemente subjugado pelo poder exercido pela figura
materna no âmbito da constelação familiar.
Ainda no plano somatossensorial, chama a atenção o fato de Miriam resumir de forma
tremendamente sucinta (‘Quando olhava sentia tensão’) a profusão de ocorrências identificadas pelo
terapeuta. Este aspecto do auto-relato pode tanto sugerir a correção da proposição de Panksepp
(quando emergem em sua plenitude as emoções suplantam a cognição) como pode, eventualmente,
indicar uma falta de discriminação dos mapas somatossensoriais de Miriam (e, por extensão, das
nuances da experiência de sentimentos), o que constituiria o substrato neurodinâmico da falta de
contato descrita por Reich.
b. no plano atencional: O auto-relato de Miriam indica com clareza uma alternância entre a
atenção defensiva (ou atenção do Eu, fechada sobre um conteúdo cognitivo qualquer, provavelmente
para afastar-se da experiência em curso) e a atenção aberta à atualidade do devir consciente e
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alinhada ao sentido de Si, pois ela declara que ‘Não olhava o ponto, ficava em mim mesma. Quando
olhava sentia tensão.’
É de se supor que a alternância do funcionamento atencional tenha produzido uma brecha (a
partir da atenção a Si que a trazia para a atualidade do panorama somático em curso) para a reentrada
na atenção consciente de um conteúdo de memória explícita, referida a um episódio emocional:
‘Lembrei de quando o salva-vidas me jogou na piscina para que eu aprendesse a nadar.’
O medo implícito é definido por Lent (2001. p. 659/660; colchete acrescido) como
“...aqueles cuja causa [os seres humanos] não podem descrever com precisão, porque não foram
capazes de percebê-la conscientemente quando foram expostos a ela em associação a alguma
situação ameaçadora ou simplesmente desagradável.”
Com base nas evidências empíricas, o estado de medo implícito pode ser considerado como a
modalidade prevalente dos sentimentos de fundo, que na perspectiva aportada por Reich constitui a
emoção que engendra o padrão das barragens caracterológicas (um padrão neural cognitivoemocional); padrão esse que deve ser revertido para que o processo terapêutico alcance um domínio
inacessível pela via das livres associações verbais do paciente e da atenção livremente flutuante - por
parte do terapeuta – nos processos psicanalíticos convencionais.
Na fase de elaboração intersubjetiva da PN, embora a atenção do terapeuta esteja orientada
para a identificação dos pontos ‘fortes’ da estrutura que aparecem no discurso, a atenção livremente
flutuante também faz parte do processo, pois é ela quem leva o terapeuta a fazer associações a partir
da leitura ‘instrumental’ do discurso. Assim, a atenção do terapeuta na PN é simultaneamente
orientada e aberta, enquanto a atenção do paciente é livre durante a parte verbal e ancorada na
atualidade da experiência corporal na fase das MeSAs.
No caso do sistema MEDO, tanto a inibição comportamental (freezing) como o
comportamento aberto de fuga e os índices autonômicos de medo podem ser eliciados em qualquer
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ponto da trajetória do sistema, e a resposta se expressa – simultaneamente - em termos viscerais,
músculo-esqueléticos e atencionais, conforme o Diagrama 5.2, a seguir:
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Diagrama 5.2: A trajetória neural do medo (Modificado de LeDoux e cols. Apud Lent. 2001)
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Do ponto de vista comportamental, a ativação do sistema MEDO se expressa por
manifestações de freezing (ou paralisia comportamental), modificações no sistema de alerta e
vigilância, e também na movimentação ocular. Ressalte-se que em humanos, em face da maciça
atividade inibitória das conexões córtico-subcorticais (WATT e PINCUS. 2004) raramente observase um estado de paralisia comportamental completa, encontrando-se antes - como se viu nos autorelatos de Orlando e Miriam - graus variados de tensão e crispação da musculatura esquelética e um
padrão atencional de defesa (wariness).
Do ponto de vista autonômico, as manifestações de medo expressam a ativação do ramo
simpático do sistema nervoso autônomo com aumento da atividade noradrenérgica em face da
ativação da porção cortical das glândulas suprarrenais, que despejam adrenalina e noradrenalina na
corrente sangüínea preparando os sistemas viscerais e músculo-esqueléticos do corpo para a fuga ou
para a agressão defensiva.
No caso do medo, as respostas autonômicas mais comumente observadas são: aumento da
freqüência cardíaca e da pressão arterial, secura da boca, distúrbios gastro-intestinais como gastrites,
úlceras e redução do peristaltismo intestinal e eventualmente aumento das eliminações fisiológicas.
No plano respiratório, o medo se expressa como um padrão de base da atividade respiratória
caracterizado pela respiração curta e rápida, com prejuízo da fase expiratória e, segundo Reich, com a
inversão do terceiro tempo do ciclo respiratório – a pausa. Segundo Reich, a respiração é um
fenômeno de pulsação em três tempos. Na respiração sem medo de fundo, observa-se a presença de
pausa pós-expiratória, enquanto na vigência de um estado de medo de fundo, o ciclo caracteriza-se
pela presença de pausa pré-expiratória.
Pulsação respiratória sem medo de fundo: Inspira – Expira – Pausa
Pulsação respiratória com medo de fundo: Inspira – Pausa – Expira incompletamente

273

274

No plano das manifestações cutâneas, o estado de medo caracteriza-se por sudorese fria e
espessa e pelos arrepiados. Em termos de reflexos centrais, observa-se acentuação do reflexo de
susto (startle) e, em condições mais sutis, como no caso de Miriam, a ocorrência de bocejos.
Do ponto de vista experiencial (PANKSEPP. 1998, p. 207), o medo expressa um estado
aversivo do sistema nervoso caracterizado por:
Preocupação apreensiva
Nervosismo geral
Tensão
Sensação de segurança ameaçada, acompanhada de formas de ativação autonômica e
comportamental
o Tendência à vigilância excessiva e inquietude
o
o
o
o

A perspectiva psicológica contaminada pela tradição behaviorista considera os estados de
medo como a mera antecipação aprendida de eventos perigosos. A visão atual, entretanto, indica que
“o potencial para o medo parece ser uma função geneticamente inscrita no sistema nervoso.”279
(PANKSEPP. 1998, p. 206), uma vez que do ponto de vista neuro-evolucionário a capacidade do
organismo em perceber e antecipar-se aos perigos é universal - cobrindo das amebas aos seres
humanos - e sua importância é tão óbvia para a sobrevivência individual que não poderia ser deixada
ao sabor dos acontecimentos da aprendizagem.
Embora a memória de experiências prévias seja essencial para que os animais utilizem
apropriadamente seus sistemas de MEDO no mundo real, a aprendizagem não cria o medo através
de sua simples colagem à miríade de experiências externas, pois “ao longo da evolução surgiram
diversos sistemas neurais operacionalmente coerentes que ajudam a orquestrar e coordenar as
variações perceptivas, comportamentais e fisiológicas que promovem a sobrevivência face ao
perigo.”280 (PANKSEPP. 1998, p. 206)

No original: “...it now appears that the potential for fear is a genetically ingrained function of the nervous system.” Tradução do autor.
No original: “Evolution created several coherently operating neural systems that help orchestrate and coordinate perceptual, behavioral,
and physiological changes that promote survival in face of danger.” Tradução do autor.
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Uma evidência eloqüente a favor desta perspectiva consiste na demonstração de medos
incondicionados, engramados na circuitaria cerebral a partir de eventos ambientais que ameaçaram a
sobrevivência da espécie ao longo da evolução: foi demonstrado, por exemplo, que ratos nascidos
em laboratório e sem contato prévio com o seu predador natural exibem respostas de medo aumento do freezing e inibição de comportamentos motivados - quando expostos ao odor de um
chumaço de pelos de gato colocado em suas gaiolas, embora eles não pareçam ter medo dos pelos
em si. (PANKSEPP 1998, p. 207).
Assim, a experiência emocional do medo parece surgir de uma conjunção de processos
neurais que despertam (prompt) os animais para que se escondam se o perigo é distante ou
inescapável, ou para que fujam se o perigo estiver próximo mas pode ser evitado. Em animais de
laboratório, comportamentos de medo podem ser artificialmente evocados mediante a estimulação
destes circuitos e medos condicionados são instalados através do pareamento de estímulos neutros
com estímulos incondicionados que acionam esse sistema emocional subcortical.
Reich considerava a estrutura caracterológica uma formação secundária às ameaças reais e
simbólicas transmitidas pelos pais e outros educadores, expressando uma adaptação autoplástica281
do aparelho psíquico:
“O estudo (psicanalítico) da função dinâmica das reações caracterológicas e
de seu modo propositado (porém inconsciente) de operação revelam [...] que, na
sua essência, o caráter demonstra ser um mecanismo de defesa narcísico.”282
(REICH. 1933/1972, p. 169; parênteses acrescidos)

A concepção do narcisismo como um mecanismo de autoproteção - mais do que um
encantamento com a imagem de si mesmo - atrela o conceito de narcisismo diretamente à função
281 Freud e Ferenczi, apoiados na teoria de Lamarck, propunham a existência de um tipo de adaptação autoplástica na
vida psíquica. Ferenczi, em particular, preconizava dois tipos de adaptação: aloplástica, onde o indivíduo modifica o meio
(tecnologia e civilização), e autoplástica, onde ele modifica a si próprio. Em ambos os casos, a adaptação se faz no
interesse de sobrevivência.(apud REICH. 1933/1972, p. 170)
282 No original: “The study of the dynamic function of the character reactions and of their purposeful mode of operation paves the way to the
answer to the first question: in the main, tha character proves to be a narcissistic defense mechanism.” Tradução do
autor.
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neurobiológica do medo como uma propriedade intrínseca de asseguramento da sobrevivência
individual. O narcisismo psíquico primário é, portanto, uma extensão evolucionária do sistema
MEDO e o narcisismo secundário, em Reich, é sempre a expressão da estase libidinal, o que obriga o
organismo a reinvestir a libido erótica excedente sobre o Eu.
Assim, de acordo com as funções biológicas das emoções descritas por Damásio (reação
específica a uma situação indutora e regulação do estado interno do organismo, preparando a
resposta específica à injunção ambiental), a estrutura caracterológica constitui uma resposta
cognitivamente elaborada do organismo ao meio.
Nessa perspectiva, o estado de medo continua operando de modo implícito, desde as
profundezas do organismo; encoberto pela estrutura caracterológica, o medo se expressa como um
sentimento de fundo prevalente, que tece - juntamente com os padrões cognitivos que lhe são
conexos - o padrão global da atividade neural que dá suporte à subjetividade. Assim, se pode
compreender um ataque de pânico (como o vivido por Miriam) como a irrupção aguda de um estado
de medo que a couraça não foi capaz de manter sob controle.
Se a estrutura caracterológica é uma extensão cognitivamente elaborada do sistema emocional
básico de defesa da vida e se os sentimentos de fundo são estados corporais cujo alvo é mais interno
do que externo, expressando (como vimos em Damásio) as reações constitutivas mais próximas do
núcleo íntimo da vida, faz sentido a proposição de Reich, a quem “...pareceria correto assumir que,
se o caráter serve essencialmente como uma proteção do Eu, [...], ele deve ter se originado como um
aparato desenvolvido para afastar o perigo.”283 (REICH. 1933/1972, p. 69/170).
Em termos neurobiológicos, a formação do caráter é a expressão de uma adaptação
autoplástica da rede de neurônios (o softwiring ou padrão de conexões sinápticas formadas em face da
experiência ambiental) que tem início nos estímulos desprazerosos e perturbadores oriundos do
No original: “...it would seem correct to assume that if the character serves essentially as a protection of the ego, [...], it must have
originated as an apparatus intended to ward off danger.” Tradução do autor.
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ambiente e, em primeira instância, das experiências no âmbito da estrutura tecnossocial que lhe está
mais próxima, geralmente o grupo familiar, seja ele tradicional ou ampliado conforme a configuração
que atualmente começa a prevalecer.
Devido ao choque entre os impulsos originários do Infra-Eu (o Isso) e o ambiente (que limita ou
mesmo frustra completamente a gratificação libidinal), e acionado pela ansiedade real (medo e/ou
raiva) em razão da frustração, o aparelho psíquico erige uma barreira protetora adicional entre o Si e
o ambiente: a assim chamada barreira de contato emocional.
Mas, para manter as emoções indesejadas fora do campo da consciência (mas não
necessariamente fora do campo da ação), é necessário desviar a atenção; o que Freud definia como ‘a
atenção ligada ao Eu e agindo conforme as suas necessidades’, conforme se viu no capítulo 3.
Ergue-se assim uma espécie de cascata neurodinâmica defensiva: é necessário inibir os atos
motores e desviar a atenção para embotar as emoções e reações socialmente indesejáveis. A inibição
psicomotora284, o embotamento emocional (e os seus correlatos subjetivos de vazio interior ou
angústia) e o engessamento do foco atencional - orientado para longe de Si - andam de mãos dadas.
Por caráter, define Reich,
“entende-se não somente a forma externa deste agente mas também a
soma total de tudo aquilo que o Eu cria em termos de modalidades típicas de
reação, isto é; as modalidades de reação que caracterizam uma personalidade
específica. [...] significa essencialmente um fator dinamicamente determinado que se
manifesta nos pormenores característicos de uma pessoa: o modo de andar, a
expressão facial, a postura, o modo de falar e outros modos de comportamento.”285
(REICH. 1933/1972, p. 171)

284 Conforme já observara Darwin, “He who gives violent gestures increases his rage.” (apud HEILMAN. 1994, p. 140) Ou seja:a
livre expressão de uma emoção a intensifica, porém a repressão da expressão emocional suaviza a experiência emocional.
Se a contenção é crônica, como no caso das barreiras de caráter, a longo prazo o efeito é um embotamento ou
resfriamento emocional quase completo, o que dá origem às sensações subjetivas de vazio ou morte interior, descritas
por Reich como expressão da falta de contato emocional.
285 No original: “By character, we mean here not only the outward form of this agent but also the sum total of all that ego shapes in the way
of typical modes of reaction,i.e, modes of reaction characteristic of one specific personality. […] we mean an essentially dynamically determined
factor manifest in a person´s characteristic demeanor: walk, facial expression, stance, manner of speech, and other modes of behavior.”
Tradução do autor.
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Como se pode ver, a definição de Reich é essencialmente dinâmica e o caráter se exprime
tanto no padrão da atividade cognitiva como no comportamento aparente da pessoa. Em essência, o
caráter parece ser um complexo padrão subcortical inconsciente constituído - em iguais proporções por automatismos comportamentais e por automatismos psíquicos, ou seja: seus efeitos se espraiam
tanto pelas áreas corticais de processamento cognitivo como pelas regiões mais baixas do sistema
nervoso central, que regulam as atividades hormonal, autonômica e músculo-esquelética.
A estrutura de caráter parece encobrir um estado difuso e implícito de medo condicionado,
engendrado por um conjunto de experiências ao longo do desenvolvimento infantil que afeta a
globalidade do funcionamento pessoal. Uma vez estabelecido este pano de fundo de medo implícito,
o mesmo deixa de referenciar-se no ambiente: ganhando relativa autonomia frente à experiência
atual, o sentimento de fundo torna-se uma experiência pessoal e privada, pois “a proteção contra o
mundo externo, o motivo central da formação do caráter, deixa definitivamente de constituir a sua
função principal.”286 (REICH. 1933/1972, p.171)
Uma vez instaurada, a armadura perde a função inicial de autoproteção biológica e volta-se
contra o próprio indivíduo, aprisionando-o na teia de formações reativas engendrada na tentativa de
conter o mal estar emocional que o indivíduo carrega dentro de si.
Até recentemente, pensava-se que a amígdala cerebral fosse o botão de disparo para os
estados de medo e que a perpetuação de uma condição crônica de medo - como o transtorno de
ansiedade generalizada - fosse devida a uma insistente atuação da amígdala ao longo do tempo.
Evidências recentes apontam em outra direção.
Que instâncias, então, poderiam responder pela neurodinâmica dos estados crônicos de
medo, explícitos ou implícitos? É o que veremos a seguir.

No original: “…protection agains the outer world, the central motive behind the formation of the character, definitely does not constitute
the chief function of the character later.” Tradução do autor.
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5.2.2 O papel da amígdala
O sistema MEDO estende-se desde áreas corticais até os níveis mais baixos do tronco
cerebral. Evidenciam-se as relações neurodinâmicas entre os estratos córtico-cognitivos e as
instâncias subcorticais na produção de distintas formas de medo através da constatação de que os
temores incondicionados a que os bebês com menos de dois anos reagem mais intensamente (ruídos
súbitos, objetos estranhos, dor e perda do suporte físico) declinam rapidamente com a idade, dando
lugar a medos específicos ou simbólicos como o medo a certos animais, ao escuro e a pensamentos
fóbicos implicando o temor à morte (PANKSEPP 1998).
Observa-se ainda, segundo Panksepp, uma relação íntima entre o medo e a agressão
defensiva, o que pode ter dado a Freud a impressão de uma pulsão de morte intrínseca à natureza
humana, já que nos níveis mais baixos do sistema nervoso central o sistema MEDO é
extensivamente interdigitado com o sistema RAIVA (PANKSEPP 1998, p. 208).
Entretanto, segundo este autor, ao nível da amígdala, os sistemas apresentam-se claramente
segregados, com os disparos neuronais das porções mais laterais do complexo amigdalóide
relacionando-se às experiências de medo, enquanto a atividade dos neurônios dos grupos mais
mediais evoca sentimentos de raiva.
Os temores aprendidos ganham acesso ao sistema MEDO através das áreas límbicas altas: as
regiões corticais frontais, temporais e o sistema amígdalo-hipocampal. Como a amígdala é um
componente localizado na topografia alta do circuito MEDO e faz interface com as áreas de
cognição superior, é ao nível amigdaliano que os condicionamentos de medo são formados. Assim, a
prevalência de um ambiente agressivo e destrutivo pode facilmente engendrar, nas novas gerações, o
estabelecimento de valores sociais de segregação e eliminação das diferenças e uma cultura de
agressão destrutiva, ancorados num padrão emocional básico de medo e raiva.
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Esse padrão parece ser sustentado pela configuração neurodinâmica da estrutura caracterológica,
um processo que se mantém tão mais ativo quanto mais asseverado pelas incidências ambientais
atuais.
De acordo com Zald (ZALD. 2003 apud PANKSEPP. 2004. p. 506) há evidências em
abundância indicando que muitas correntes sensório-perceptivas (olfação, paladar, visão e som)
convergem para a amígdala na mediação de um importante liame cognitivo entre a informação
emocional e as respostas corporais e afetivas do medo. Entretanto, as evidências a favor de um
papel essencial da amígdala na elaboração da valência afetiva da ansiedade (ou de qualquer outra
emoção) permanecem escassas (DAMASIO 1999; ADOLPHS et al. 2003, apud PANKSEPP, 2004,
p. 506).
A amígdala ajuda a mediar os processos de aprendizado antecipatório relativos não só ao
medo (DAVIS 1992, 1994, 1999; LeDOUX 2000, apud PANKSEPP. Idem) como em relação a
outros estados emocionais como a raiva, a fissura por drogas, o comportamento sexual e as
diversas expectativas motivacionais relativas ao olfato e ao paladar.
Entretanto, a aprendizagem estabelecida apenas a partir de dicas somatossensoriais não
requer a participação do complexo amigdalóide (PANKSEPP. 2004, pp. 506/507). Ou seja, nesses
casos parece que a aprendizagem é mais embaixo.
O espectro de funções cognitivas aos quais a amígdala dá suporte é amplo e inclui a
modulação atencional, o condicionamento, o fortalecimento da memória e certos sintomas de
emocionalidade, tais como a regulação do reflexo de susto, da paralisação e da fuga, assim como as
modificações corporais coordenadas de tipo hormonal e autonômico. (PANKSEPP. 2004, pp.
506/507).
Entretanto, a ativação da amígdala a partir de estímulos assustadores e outros estímulos de
ordem emocional tende a ter vida curta, observando-se antes uma rápida habituação do padrão de
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disparo dos neurônios amigdalares. Segundo Zald (ZALD. 2003, apud PANKSEPP. 2004. p. 507),
tal evidência sugere que a amígdala encontra-se mais implicada na responsividade aos inputs
informacionais que chegam aos sistemas emocionais do que na manutenção dos próprios estados
emocionais; o que deveria ser o caso se a amígdala fosse, efetivamente, a sustentadora dos estados
afetivos.
Assim, embora seja certo que a amígdala ajude a processar vários inputs cognitivos que podem
desencadear o medo (BECHARA et al. 1995; YOUNG et al. 1996. Apud PANKSEPP) “ela
certamente não é a área cerebral exclusiva ou mesmo principal na geração da experiência afetiva da
ansiedade.”287 (PANKSEPP. 2004, p. 507)
Por exemplo, estudos de estimulação elétrica cerebral em humanos (GLOOR. 1997 apud
PANKSEPP, Op. Cit.) revelam que a estimulação da amígdala pode promover um amplo espectro
de experiências afetivas - inclusive a ansiedade - mas
“...este achado poderia ser bastante consistente com a hipótese de que a
amígdala é, em grande parte, uma interface neural entre os sistemas cognitivos
que analisam o potencial significado emocional das entradas sensoriais (que
apresentam grande variabilidade inter-espécies) e aqueles sistemas emocionais
ancestrais, comuns a todos os animais, que geram respostas de medo coerentes
com os atributos afetivos mais intensos.”288 (PANKSEPP. 2004, p. 507)

Sendo isso verdadeiro, diz Panksepp (2001), “é essencial (que se opere) uma distinção entre
as formas afetiva e cognitiva da consciência para que o modo como o cérebro se organiza faça
sentido.”289 (PANKSEPP. 2001, apud PANKSEPP. 2004, p. 507; parênteses acrescido.)
Embora os estudos atuais indiquem com clareza que a amígdala pode participar do
processamento inconsciente da informação cognitiva, Panksepp observa que na maioria dos
287 No original: “…although it is certain that the amygdala helps process various cognitive inputs that can trigger fear […], it is certainly
not the exclusive or even major area of the brain that generates the affective experience of anxiety.” Tradução do autor.
288
No original: “…this would be quite consistent with the hypothesis that the amygdala is largely a neural interface between cognitive systems
that parse potential emotional meaning from sensory inputs (which vary greatly among different species) and those more ancient systems,
common to all animals, that generate coherent fearful responses with more intense affective atributes.” Tradução do autor.
289 No original: “If this is true, a distinction between cognitive and affective forms of consciousness is essential to make sense of how the brain
is organized.” Tradução do autor.
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estudos enfocando as emoções inconscientes raramente se tem tentado avaliar os tópicos afetivos
de modo apropriado.
Uma pista nessa direção é oferecida pelo estudo de Tranel e Damásio (TRANEL e
DAMASIO. 1990, apud PANKSEPP 2004), indicativo de que o condicionamento autonômico de
medo (que pode marcar afetivamente os estados experienciados) pode ocorrer em humanos
mesmo após a destruição de estruturas límbicas superiores, como a amígdala e o hipocampo. De
acordo com Adolphs, evidências dessa ordem sugerem que “uma grande parte da experiência
afetiva ainda pode ser gerada pelo sistema MEDO mesmo quando a sua habilidade em capturar os
inputs cognitivos esteja gravemente prejudicada.”290 (ADOLPHS et al. 2003, apud PANKSEPP.
2004, p. 507)
Assim, embora a última década tenha estabelecido um consenso acerca da participação dos
outputs amigdalares no condicionamento de medo sobre os sistemas neurais, “praticamente
inexistem evidências de que a amígdala seja essencial para os aspectos experienciais afetivos do
medo.”291 (PANKSEPP. 2004, pp. 507/508).
A amígdala, portanto, não engendra a cognição ou a subjetividade emergente do sentir-se
com medo; de fato, as evidências aportadas por Zald (2003) e por Anderson e Phelps (2002) (apud
PANKSEPP, Idem, p. 508) apontam que a amígdala humana não é necessária para a avaliação
consciente e para o relato subjetivo das experiências emocionais, sendo tampouco necessária para a
experiência subjetiva mais geral dos estados afetivos.
Onde encontrar então as instâncias responsáveis pelas experiências sustentadas de medo
enquanto um sentimento de fundo? Ao que tudo indica são as próprias sinalizações viscerais,
hormonais e músculo-esqueléticas, oriundas da atualidade dos estados de corpo, as responsáveis pelo
No original: “It seems likely that a great deal of affective experience can still be generated by the FEAR system when its ability to harvest
cognitive inputs is severely impaired.” Tradução do autor.
291 No original: “…there is practically no evidence that the amygdala is essential for the affective experiential aspects of fear.” Tradução do
autor.
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panorama emocional de fundo e pela própria constituição de um espaço de consciência afetiva ligada
ao sentido de Si.

5.2.3 Processos emergentes. Causalidade ascendente. Causalidade descendente.
A urgência de uma distinção entre as formas afetiva e cognitiva da consciência reclamada por
Panksepp é importante não apenas para que a organização do sistema nervoso central ganhe sentido
mas, principalmente, para que a compreensão dos fundamentos neurodinâmicos da psicopatologia
possa produzir novos e consistentes conhecimentos sobre a emergência dos distúrbios mentais e que
novas estratégias de tratamento - tanto farmacológicas como psicoterápicas - possam ser
disponibilizadas.
Desde uma perspectiva enativa para a ciência cognitiva, Thompson e Varela (2001) propõem
uma via causal de mão-dupla entre os estados de consciência encarnados e a atividade local dos
agrupamentos neuronais. Nessa perspectiva, os processos subjacentes ao campo da consciência
expressam a atividade integrada das redes neurais de grande escala.
O mecanismo mais plausível para a integração de grande escala consiste na formação de elos
neurodinâmicos mediados pela sincronização fugaz de múltiplas faixas de freqüência, o que se
expressa pela presença de padrões de atividade neural na faixa theta-gama (isto é, de 6 a 80Hz). A
sincronia é entendida como um processo de fechamento de fase (phase locking), onde duas escalas
desse fenômeno podem ser identificadas: 1. fechamento de fase de longo alcance e 2. fechamento de
fase de curto alcance. Os fechamentos de fase de curto alcance ou sincronias locais tem sido objeto
da maioria dos estudos eletrofisiológicos em animais, e presumidamente encontram-se a serviço dos
processos de ligadura perceptual (perceptual binding).
As sincronizações de longo alcance, isto é, as sincronizações produzidas pelo fechamento de
fase que enfeixa a atividade neuronal entre regiões cerebrais distantes, também tem sido rastreadas
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durante o engajamento em atividades cognitivas (BRESSLER et al. 1993; ROELFSEMA et al. 1997;
RODRIGUEZ et al. 1999 e SRINIVASAN et al. 1999 apud THOMPSON e VARELA. 2001) e
expressam-se - no experimento de reconhecimento de faces conduzido pela equipe de Rodriguez
(RODRIGUEZ et al. 1999) - como atividade gama que emerge entre 200 a 260mseg após a
apresentação do estímulo. O estudo de Rodriguez observou que o fechamento de fase é seguido de
um período de perda maciça da sincronização neural, o que segundo Thompson e Varela (2001, p.
419) “pode refletir um processo de dessincronização ativa, necessário à transição entre diferentes
arranjos neurais sincrônicos”292 que caracteriza o fluxo da variação da atividade cognitiva em termos
de padrões neurais de larga escala.
O registro da sessão de Miriam, apresentado anteriormente (fls. 264 e segs.), parece indicar
que algo parecido com o processo acima descrito de fechamento de fase seguido por período de
dessincronização maciça possa ter ocorrido com ela, pois a flutuação do padrão de atividade
atencional descrito por Miriam (“Não olhava o ponto, ficava em mim mesma. Quando olhava sentia
tensão.”) parece bastante sugestivo de um processo de alternância da atividade cognitiva superior. O
mesmo parece ter ocorrido em relação ao padrão concomitante de alternância entre as manifestações
somáticas de medo implícito, a sua aparente supressão temporária e o posterior ressurgimento de
manifestações somáticas, agora como episódios de reflexo de susto que a sobressaltavam a ponto de
fazê-la agarrar-se às bordas do divã.
Assim, a sincronia de fase (ou fechamento de fase com o estabelecimento de um padrão
coerente) pode servir: 1. tanto à ligadura perceptual (binding) de atributos sensoriais, que forma uma
totalidade coerente para um determinado objeto ou estímulo (no caso da sessão de Miriam, os
momentos de tomada de consciência do frio generalizado em seu corpo e da consciência da tensão
que lhe acometia quando reorientava a atenção para a experiência de Si), 2. como à integração geral
No original: “Synchrony scatter may reflect a process of active desynchronization that is necessary for the transition between different
synchronous neural assemblies.” Tradução do autor.
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de todas as dimensões do ato cognitivo, incluindo a memória associativa (lembre a recordação
infantil de Miriam por ocasião da aula de natação), a tonalidade emocional (o pânico aparentemente
exibido por seu comportamento durante a MeSA) e o planejamento das ações motoras: no caso, as
tentativas de Miriam em fazer frente ao que lhe ocorria corporalmente. (conforme DAMASIO 1990;
VARELA 1995; VARELA et al. 2001, apud THOMPSON E VARELA 2001).
Segundo Koppel (KOPPEL 2000 apud THOMPSON e VARELA, Op. Cit), os processos
acima descritos constituem o paradigma exemplar da auto-organização em termos de redes de
osciladores não-lineares. Assim, os processos emergentes constituem “comportamentos coletivos de
grandes conjuntos (neuronais) nos quais a interação dos feedbacks positivos e negativos dão origem a
conseqüências desproporcionais (ou não-lineares).”293 (THOMPSON e VARELA. 2001, p. 419;
parênteses acrescido)
Os processo emergentes da auto-organização podem se dar de dois modos distintos, porém
simultâneos e complementares:
•

Causalidade ascendente [local → global / L→G ou bottom-up]: processos que emergem como
o resultado de atividade local (por exemplo, processamento unissensorial de um estímulo
visual) e apresentam as suas próprias características, duração temporal e domínios de
interação;

•

Causalidade descendente [global → local / G→L ou top-down]: na causalidade descendente as
características globais do sistema governam ou constrangem as interações locais. Segundo
Thompson e Varela (2001), este aspecto dos processos emergentes embora identificado pelos
pesquisadores que se interessam pelo campo dos sistemas dinâmicos complexos, tem sido
menos estudado e discutido.

No original: “Emergent processes correspond to the collective behaviors of large ensembles, in which positive and negative interactions give
rise to non-proportional (or nonlinear) consequences.” Tradução do autor.
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Os efeitos descendentes apresentam uma forma diferente dos efeitos ascendentes, manifestandose, tipicamente, através de modificações dos parâmetros de controle e das condições de fronteira294
mais do que através da interação dinâmica das variáveis em curso. Os assim chamados
comportamentos coletivos coerentes (variáveis coletivas ou parâmetros de ordem):
“...constrangem ou prescrevem o comportamento dos componentes individuais,
‘escravizando-os’ de modo tal que eles não apresentam a mesma liberdade de
alternativas de comportamento que teriam caso não fossem interdependentemente
ligados no interior do sistema.”295 (THOMPSON e VARELA. 2001, p. 421)

Com essa perspectiva em mente, proponho que o efeito-moldura emergente da instauração
dos traços de caráter constitui um evento de tipo descendente - ancorado nos sistemas de memórias
de procedimento - que afeta o comportamento coletivo da rede de neurônios na medida em que o
conjunto da estrutura caracterológica engendra parâmetros de ordem que restringem a faixa de
flutuação dos componentes individuais da rede.
Inversamente, o mecanismo de ação das MeSAs partiria de um acionamento periférico - os
atos motores coordenados pelas áreas volitivas ao princípio do tempo de exposição – que instiga a
oscilação dos parâmetros de ordem locais (regiões somáticas variáveis, de acordo com a MeSA
aplicada), cujo efeito se espraia pela rede produzindo uma variação nas condições de causalidade
ascendente.
Entretanto, o comportamento dos componentes individuais gera e sustenta parâmetros de
ordem, o que configura uma interpenetração dialética entre os processos ascendentes (L→G) e
descendentes (G→L) que desemboca numa causalidade de tipo circular, porém assimétrica. Nessa
perspectiva, as interações verbais e não-verbais entre a dupla terapeuta-paciente constituiriam a

Isto é, os limiares de parâmetros que definem pela mudança dos padrões abrindo ou fechando uma fase e
respondendo pelo fluxo da atividade em seus diversos e simultâneos níveis: cognitivos, emocionais, somatossensoriais e
autonômicos
295 No original: “Coherent collective behaviors […]constrain or prescribe the behavior of the individual components, ‘enslaving’ them, as it
were, so that they no longer have the same behavioral alternatives open to them as would be the case if they were bnot interdependently linked in
the system.” Tradução do autor.
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fração G→L ou de causalidade descendente na neurodinâmica do processo terapêutico. Assim, a
moldura teórica ora postulada para a psicoterapia neurodinâmica atende ao que Thompson e Varela
descrevem como causalidade recíproca (THOMPSON e VARELA, 2001, p. 421).
Desde o ponto de vista enativo, o sistema nervoso, o corpo e o ambiente são sistemas
dinâmicos altamente estruturados (isto é, instáveis, segundo PRIGOGINE. 1996), mutuamente
acoplados em múltiplos níveis (CHIEL e BEER. 1997, apud THOMPSON e VARELA. 2001, p.
423). Em face dessa extensiva embricadura – biológica, ecológica e social – Thompson e Varela (Op.
Cit, pp. 423/424) sugerem que “o cérebro, o corpo e o ambiente seriam melhores concebidos
enquanto sistemas mutuamente infiltrados, mais do que interna ou externamente localizados uns em
relação aos outros.”296 Assim, espera-se que
“os elementos somáticos, neurais e ambientais interajam produzindo (via
emergência como causalidade ascendente) processos globais organismo-ambiente
que, por sua vez, afetam (via causalidade descendente) os seus elementos
constituintes.”297 (THOMPSON e VARELA. 2001, p. 424)

Observam os autores que, embora especulativa, esta visada ganha plausibilidade quando
consideradas desde a perspectiva das dimensões da corporeidade (embodiment), ou ciclos de operação
que constituem a vida do agente: 1. a regulação organísmica, 2. os acoplamentos sensório-motores
entre o organismo e o ambiente, e 3. a interação intersubjetiva, implicando (em humanos) o
reconhecimento do significado intencional dos atos e da comunicação lingüística.
•

O ciclo da regulação organísmica: a participação do cérebro na regulação organísmica é difusa
e multifacetada. Sua plataforma principal é o sistema nervoso autônomo, através do qual, os
sensores que chegam do corpo e os efetores que partem em sua direção ligam os processos
neurais aos processos homeodinâmicos básicos dos órgãos internos e vísceras. Dada a sua ligação

296 No original: “Because they are so thoroughly enmeshed – biologically, ecologically and socially – a better conception of brain, body and
environment would be as mutually embedded systems rather than as internally and externally located respect to one another.” Tradução do
autor.
297 No original: “Neural, somatic and environmental elements are likely to interact to produce (via emergence as upward causation) global
organism-environment processes, which in turn affect (via downward causation) their constituent elements.” Tradução do autor.
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com os sistemas emocionais em operação no cérebro mamífero a regulação organísmica
apresenta, de acordo com Thompson e Varela, uma dimensão afetiva difusa que se manifesta no
espectro dos comportamentos afetivos e nos sentimentos típicos da vida mamífera. A dimensão
afetiva da regulação organísmica constitui a capacidade de saber-se vivo (sentience) e pode ser
entendido ‘como o inescapável pano de fundo afetivo de todo estado consciente.”298
(THOMPSON e VARELA. 2001. p. 424). A propriedade de saber-se vivo ou o sentido de Si
coincide com as noções de consciência primal (PANKSEPP. 1998) e de consciência central
(DAMASIO 2000), tendo sido qualificado por Watt (WATT 1998, apud THOMPSON e
VARELA. Idem) como “inescapável, na medida da necessidade que todo estado consciente tem
de estar enraizado nos estados emocionais e regulatórios do conjunto do organismo”299; uma
posição que faz eco com Damásio (2000), para quem a capacidade de saber-se vivo (sentience)
parece estar organizada, não em torno das modalidades sensoriais mas de acordo com os
processos regulatórios e afetivos que constituem o sentido de Si para aquele organismo
particular. Os sentidos de agenciamento (agency) e de autoposse (ownership) parecem constituir
propriedades emergentes desse ciclo organísmico/emocional no campo da cognição superior,
mas não encontram-se necessariamente confiandos ao campo da consciência;
•

Acoplamento sensoriomotor: A atividade de um agente conscientemente situado (situadetness),
isto é, a atividade ligada ao sentido de Si e ao sentimento de autoposse (ownership) podem emergir
no campo de trabalho da consciência e permitem a experiência em primeira pessoa (sou eu quem
acende esse cigarro nesse momento, logo esse é um ato meu e não de outra pessoa) Segundo
Thompson e Varela (Op. Cit.), a atividade situada toma a forma de ciclos de acoplamento
sensoriomotor com o ambiente (agora meus dedos acionam o teclado e não mais o isqueiro).

298 No original: “…sentience – the feeling of being alive – understood as the inescapable affective backdrop of every conscious state.”
Tradução do autor.
299 No original: “…inescapable because of the need for every conscious state to be grounded on the regulatory and emotional states of the whole
organism.” Tradução do autor.
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Assim, “O que o organismo sente é uma função do modo como ele se move, e o modo como ele
se move é uma função daquilo que ele sente.”300 (THOMPSON e VARELA. 2001, p. 424). Os
substratos dos ciclos dessa natureza encontram-se nas rotas sensoriomotoras do corpo, mediadas
a nível cerebral pelas múltiplas regiões neocorticais e estruturas subcorticais. Arranjos neurais
transitórios disparam em ciclos alternantes de fechamentos de fase e dessincronizações maciças
mediando a coordenação das superfícies sensoriais (o pólo de entrada do aparelho psíquico) e
motoras (o pólo de saída ao qual se encontra atrelada a atenção, no modelo reichiano), e “o
acoplamento sensoriomotor com o ambiente constrange e modula essa dinâmica neural.”301
(THOMPSON e VARELA. 2001, p. 424)
•

Interação intersubjetiva: A intersubjetividade implica em distintas formas de acoplamento
sensoriomotor (dentre eles, os atos de linguagem), conforme demonstrado pelo fenômeno dos
assim chamados neurônios-espelho, identificados por Gallese e Goldman (GALLESE e
GOLDMAN.1999, apud THOMPSON e VARELA. 2001) na área F5 do córtex pré-motor em
macacos. Esses magotes de neurônios exibem o mesmo padrão de atividade, seja quando o
animal desempenha uma ação seja enquanto observa um semelhante (ou mesmo o pesquisador)
realizando aquele mesmo ato. As sinalizações dos estados emocionais e dos acoplamentos
sensoriomotores desempenham um grande papel na cognição social, e os primatas superiores
excelem na interpretação dos seus semelhantes como sujeitos psicológicos em face de sua
presença corporal e através das expressões faciais, da postura, da dinâmica corporal e das
vocalizações. Segundo Adolphs (1999, apud THOMPSON e VARELA, Op. Cit.), as estruturas
neurais que se sabem ser de importância para a cognição social também o são para a produção

No original: “What the organism senses is a function of how it moves, and how it moves is a function of what it senses.” Tradução do
autor.
301 No original: “Transient neural assemblies mediate the coordination of sensory and motor surfaces, and sensorimotor coupling with the
environment constrains and modulates this neural dynamics.” Tradução do autor.
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das emoções.302 Em ambos os casos, o sentimento ou a capacidade de sentir (feeling) parece ser
um ingrediente crucial no sentido de que as experiências afetivas encontram-se ligadas tanto ao
estado emocional da própria pessoa como à capacidade de perceber o estado emocional alheio
através da empatia.
Os três ciclos de operação da corporeidade são simultâneos, mutuamente infiltrados e se
apresentam em constante flutuação de parâmetros. Entretanto, eles também exibem uma certa
estabilidade de fundo no nosso modo de operação, o que permite que nos reconheçamos e que
sejamos reconhecidos pelos demais. Essa estabilidade nos é conferida em parte pela dotação genética
e em parte pelas memórias das experiências ambientais precoces.
A organização subjetiva (corporal, emocional e psíquica) do adulto emerge das memórias de
procedimento esculpidas ao longo das interações ambientais infantis primitivas, e os acoplamentos
sensoriomotores com o ambiente afetam tanto os processos emocionais (a ansiedade e os temores
simbólicos produzidos pela sociedade civilizada) como os conteúdos cognitivos (sintonizados ao
cenário emocional de fundo).
A totalidade dos aspectos da experiência atual emerge fenomenologicamente fundida na
consciência global como experiência subjetiva unitária, e por essa razão Panksepp propõe que se
opere a distinção entre a consciência afetiva e a consciência cognitiva para que melhor possamos nos
situar na compreensão do mal estar subjetivo.
De acordo com o esquema de Reich - que acopla o conteúdo histórico da psiconeurose com a
ansiedade atual - o conteúdo psíquico expressaria a atividade em curso nas áreas cognitivas
superiores; o que afeta os estados de corpo e limita os parâmetros de flutuação dos três ciclos da
corporeidade (causalidade descendente ou G→L).

302

A saber: as amígdalas, os córtices frontais ventro-mediais e os córtices somatossensoriais do hemisfério direito.
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Do ponto de vista emocional, a ansiedade atual emerge da atividade sustentada dos circuitos
emocionais subcorticais; o que compele os conteúdos cognitivos a gravitar em torno a um dado pano
de fundo emocional (causalidade ascendente ou L→G). Tem-se então uma condição de causalidade
circular, porém assimétrica, ou causalidade recíproca nos termos de Thompson e Varela. (2001, p.
421), conforme a Figura 5.3:
Figura 5.3 Uma nova moldura para o esquema reichiano.Relação entre os conteúdos cognitivos (psiconeurose)
aportados pela atividade dos estratos superiores da rede neuronal e a ansiedade atual (neurose estásica) que emerge da
atividade prevalente do sistema MEDO a nível subcortical (Modificado de Reich.1927/1980, p. 97).

ambiente

Subjetividade Emergente
(Cognição + SEO subcortical)

Formação de fantasia---------

-------------------- consciência da ansiedade
-----------cognição reforça emoções
causalidade descendente

Cognição
coerente com o
pano de fundo
emocional

pano de fundo emocional informa
a atividade cognitiva das áreas corticais
causalidade ascendente

SEO
MEDO
(atual)

Nota: SEO = Sistemas Emocionais em Operação ou Operating Emotional Systems (EOSs) conforme Panksepp (1998). Em
realidade, os diversos sistemas estão operando simultaneamente, com um deles (ou um subconjunto deles) prevalecendo na
produção do pano de fundo emocional atual. Didaticamente, enfatiza-se aqui a ação do sistema MEDO, dada a sua presença
fundadora na formação da barragem caracterológica, o que concorda com a proposição freudiana de um Eu de índole
eminentemente defensiva. Lembre que a estrutura de caráter opera em sintonia com o Eu e é, portanto, uma formação
basicamente defensiva e ego-sintônica. Compare o diagrama atual com o seu símile em termos reichianos, à f. 84).

No plano individual, a barreira de contato erigida pela estrutura manifesta-se por um padrão
de contato atencional com a realidade pautado por padrões persistentes das experiências traumáticas
no passado, o que caracteriza uma condição de acoplamento com o mundo descrito por Reich como
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contato substitutivo (REICH. 1935/1972). Assim, estados sustentados de pequenos traumas
cotidianos acumulados parecem estar na origem da formação da couraça.
Na perspectiva de Reich, as brincadeiras sexuais das crianças e a algazarra típica da infância e
da adolescência constituem experiências intrínsecas à condição humana e, nesse sentido, não
deveriam ser objeto de perseguição ou controle pelas famílias e pelos dispositivos pedagógicos ou
religiosos. Como visto anteriormente, os sistemas BUSCA, EROTISMO e BRINCADEIRA são
agenciadores de valências emocionais positivas e constituem experiências necessárias e socialmente
construtivas. Entretanto, em face dos regramentos culturais vigentes, esses tipos de comportamento
encontram-se sob rigoroso controle pela educação autoritária e a educação pelo medo, explícita ou
implícita pode gerar conseqüências adversas pois, como observa Panksepp (2001 p. 145/146):
“Embora o propósito natural do medo seja o de minimizar as
conseqüências do perigo, se ele captura a imaginação infantil de modo muito
extenso, é provável que iniba a expressão de todas as demais emoções. O medo
pode promover defesas neuróticas e formas improdutivas de organização cognitiva
Neste contexto, deveria ser óbvio que as punições parentais podem constituir uma
faca de dois gumes.”303

Panksepp, por sua vez, observa que além das tendências inatas ao medo (aquele medo
exibido pelos ratinhos diante do odor emanado do chumaço de pelos de gato) e das ansiedades
específicas que se formam em face de condicionamentos entre eventos externos e experiências de
dor ou ameaça, uma terceira fonte de medo e ansiedade emerge das próprias experiências interiores:
“...é importante recordar que sentimentos de medo podem emergir da
simples dinâmica interna do cérebro, as assim chamadas ansiedades livremente
flutuantes. Estímulos internos que podem ativar o sistema MEDO variam desde
focos epilépticos irritativos no sistema límbico, até as memórias conscientes e
inconscientes de acontecimentos passados.”304 (PANKSEPP. 1998, p. 207)

No original: “Although the natural aim of fear is to minimize the consequences of danger, if it captures the imagination of a child to too
great an extent, it is likely to inhibit the expression of all of the other emotions. It can promote neurotic defenses and unproductive forms of
cognitive organization. In this context, it should be obvious that parental punishment can be a double-edged sword.” Tradução do autor.
304 No original: “…but it is important to recall that feelings of fear can also emerge simply from the internal dynamics of the brain (so-calledfree-floating anxieties). Internal stimuli that can arouse the FEAR system range from irritative epileptic foci in the limbic system to conscious
as well as unconscious memories of past occurrences.” Tradução do autor.
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Observe-se aqui que a citação de Panksepp revela um aparente desconhecimento da proposta
reichiana original para a moldura científico-natural da psicanálise. Ainda assim, a sua citação cabe
como suporte à proposta avançada por Reich na medida em que o autor advoga que os “processos
corticais superiores são desnecessários para a ativação de medos aprendidos, embora estes processos
refinem os tipos de percepção que podem instigar o medo.”305 (PANKSEPP. 1998, p. 206).
A hipótese operacional aqui apresentada contempla a subjetividade como um conjunto de
operações transcognitivas superiores alimentada pelos panoramas emocionais subcorticais. Nesta
perspectiva, a subjetividade constitui uma propriedade emergente de um organismo vivo em
acoplamento estrutural com o ambiente que - em face do alto coeficiente de encefalização atingido
pela espécie humana por ocasião do segundo salto na evolução - engendrou uma capacidade
operacional adicional que ficou conhecida, ao longo do século XX, como ‘aparelho psíquico’.
Vimos que na hipótese reichiana da defesa contra o medo real (produzido, a princípio,
concretamente pelas atitudes e valores dos pais e dos educadores) a fonte do perigo sofre, num
segundo momento, um deslocamento de sua fonte original, perpetuando-se, em termos históricos,
como temores e interdições simbólicas internalizadas no imaginário psíquico; e em termos atuais
como ansiedade estásica. Proponho aqui que a noção reichiana de ansiedade estásica reflita a simples
atualidade de uma ativação persistente do sistema MEDO de Panksepp, o que é por ele entendido
como ‘a simples dinâmica do cérebro’ que responde pelas ansiedades livremente flutuantes.
Inadvertidamente, ao que parece, Panksepp naturaliza o problema ao transpor – automaticamente - o
modelo neurodinâmico dos seus ratinhos para os seres humanos, o que carrega consigo o risco de
reproduzir, em termos contemporâneos, a manobra metapsicológica diversionista de Freud,
vivamente denunciada por Reich na década de 30.

No original: “Higher cortical processes are not necessary for the activation of learned fears, although those processes refine the types of
perceptions that can instigate fear.” Tradução do autor.
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Assim, pode se inferir com alguma margem de segurança que uma leitura atual da dinâmica
impulsional de Reich indica que o conteúdo histórico (psiconeurose) emerge da atividade cortical
superior que refina os tipos de percepção que instigam o medo (fantasias de castração, por exemplo),
enquanto o núcleo atual da neurose (a estase libidinal, no modelo reichiano) se expressa em termos
da atividade prevalente do sistemas emocionais MEDO e RAIVA a nível subcortical num processo
de causalidade ascendente.
5.2.4 A organização motivacional das emoções. Valência, arousal, ativação motora.
De acordo com Lang et al. (1998, p. 1248) as emoções são caracterizadas como “estados
motivacionais sintonizados de alerta e/ou prontidão.”306 Tais estados emergem de uma base
naturalística: por exemplo, o medo inato demonstrado pelas crianças abaixo dos dois anos diante de
objetos estranhos enquanto camundongos revelam um temor inato por espaços abertos e iluminados
(PANKSEPP 1998). Mas os medos também se apresentam como efeito das memórias emocionais
em conseqüência de experiências ambientais.
Considerando o fundamento neuro-evolucionário das emoções, Lang et al. propõem uma
organização simples, bifatorial, uma vez que “os afetos são organizados pelos sistemas cerebrais que
respondem adaptativamente a duas modalidades básicas de estimulação: apetitiva ou aversiva.”307
(LANG et al. 1998, p. 1248). A organização proposta por Lang et al. coincide com a dualidade básica
expressa por Reich em termos de expansão e contração. Embora tal classificação reducionista
comprima as diversas nuances possíveis de combinações entre os extremos, ela revela-se válida para
fins de rastreio dos efeitos das MeSAs em termos quantitativos.
Na perspectiva de Konorski (1967 apud LANG et al. Op. Cit.) os ciclos de acoplamento
sensoriomotores de Thompson e Varela podem ser resumidos a reflexos exteroceptivos ou de
No original: “…motivationally tuned states of readiness.” Tradução do autor.
No original: “...affects are organized by brain systems that adaptively respond to two basic types of stimulation, appetitive or aversive.”
Tradução do autor.
306
307
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comportamento, classificados em dois grupos: os de autopreservação (ingestão, cópula e nutrição da
prole) e os de autoproteção (afastamento de/ou rejeição de agentes nocivos) Dentre as emoções de
preservação, Konorski encaixa a paixão sexual, a alegria e a nurturance (com o seu duplo sentidos em
inglês de nutrição e educação), qualificando os sentimentos de medo e de raiva como emoções de
autoproteção individual.
Dickinson e Dearing (1979 apud LANG et al. Idem) desenvolveram a visão dicotômica de
Konorski em dois sistemas motivacionais antagônicos (aversivo versus atrativo ou apetitivo), cada qual
ativados por dois diferentes e abrangentes grupos de estímulo incondicionados que determinam
padrões perceptivo–motores e o curso da aprendizagem, uma perspectiva que remete diretamente à
questão da formação da couraça caracterológica. A perspectiva de que os sentimentos poderiam ser
organizados em face de dois grandes arcos de fatores motivacionais tem sido sugerido por diversos
pesquisadores que estudaram relatos subjetivos de estados emocionais, a começar por Wundt (1896)
e sua ‘química mental’.
Também Osgood et al.(1957), valendo-se do diferencial semântico, demonstraram que os
descritores emocionais encontram-se distribuídos ao longo de uma dimensão bipolar de valência
emocional, que varia entre os extremos designados pela atração e o prazer e pela aversão e o
desprazer.
Uma segunda dimensão, o grau de ativação - variando de calmo a ‘ligado’ (aroused) – também
contribuía para uma variação substancial. Conclusões semelhantes foram relatadas por Mehrabian
and Russel (1974), Russel (1980) e Tellegen (1985) no campo da análise de relatos verbais e por
Schlosberg (1952) na análise de expressões faciais (apud LANG et al. 1998).
Lang et al. destacam ainda que os estudos contemporâneos das categorias lingüísticas
naturais, realizados por Shaver et al. (1987) e Ortony et al (1988) sugerem que o conhecimento
emocional é organizado hierarquicamente e apresenta uma divisão superordenada, que se dá em
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termos de um espectro que varia dos estados emocionais ditos positivos (estados agradáveis: amor,
alegria) aos estados emocionais negativos (estados desagradáveis como a raiva, a tristeza e o medo)
A perspectiva adotada por Lang et al. combina estas diversas linhas de desenvolvimento
teórico, postulando a existência de dois sistemas motivacionais – apetitivo (ou atrativo) e aversivo (ou
de esquiva) - cada um deles variando em termos de seus graus intrínsecos de ativação (arousal). No
modelo proposto por estes autores, a ativação não possui substrato próprio constituindo tão somente
um indicador da intensidade da ativação (metabólica e neural), seja do sistema atrativo seja do sistema
aversivo ou, ainda, expressando uma coativação de ambos os sistemas (CACCIOPO e BERNSTON,
1994 apud LANG et al. 1998).
Assim, os diversos estados emocionais observados e relatados refletem a atividade dos
sistemas motivacionais básicos. Nesta moldura, o sistema motivacional determina a estratégia geral
do comportamento: se de defesa ou de conquista apetitiva; o que, em termos desta pesquisa indicaria
a disposição predominante no conjunto da estrutura caracterológica (que apresenta uma
complexidade combinatória entre as diversas etapas do desenvolvimento psicossexual), variando de
estruturas pré-genitais (de motivação defensiva) às organizações com primazia genital (de motivação
atrativa ou apetitiva).
Já os padrões específicos de resposta emocional (somáticos e autônomicos) constituem
elementos táticos para Lang et al., na medida em que são engendrados em função do acoplamento
ambiental em curso. Por exemplo, se um rato de laboratório está em sua caixa e descargas elétricas
são aplicadas ao piso da caixa, o seu sistema defensivo é recrutado e ele tem as seguintes alternativas:
1. Foge, caso haja como saída presente (“medo”)
2. Ataca um companheiro, se houver algum presente no mesmo ambiente (“raiva”)
3. Se os choques são ministrados de forma aleatória e imprevisível, ele irá encolher-se
desamparadamente e posteriormente se tornará apático e não-responsivo (“depressão”)
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Poder-se-ia objetar a esse ponto que o modelo reducionista e simplificado não teria
aplicabilidade ao entendimento da complexidade da experiência humana subjetiva de seus próprios
estados e sentimentos emocionais. Entretanto, o fundamento biológico coletivo da humanidade,
como bem tipifica Depraz (2001)308, reaparece em toda a sua força nas palavras de Reich, quando
este descreve o efeito de alternância entre as correntes vegetativas e o bloqueio afetivo exibido pelos
pacientes no curso do processo terapêutico:
“Condições similares de bloqueio do afeto ou do desenvolvimento de
apatia foram encontrados durante a guerra e foram descritos por prisioneiros
políticos submetidos a tratamento terrorista. Neste caso, aparentemente, os afetos
da raiva agressiva são contrarrestados pela inibição imposta pelo poder externo.
Uma vez que essa contínua oscilação entre uma direção e a outra não é econômica
e tampouco tolerável pelo aparelho psíquico, o indivíduo torna-se
estupidificado.”309 (REICH. 1935/1972, p. 313)

Embora as emoções possam surgir pela aprendizagem no sentido de atender às demandas do
contexto local, a sua organização fundamental continua sendo motivacional.”(LANG et al. 1998,
p.1249). Assim, a sua descrição primária se dá em termos de:
•

Valência Afetiva: Conforme se viu antes, a atribuição de valência emocional aos estímulos
entrantes é conferido pela atividade dos neurônios componentes da amígdala cerebral,
constituindo uma espécie de valor agregado ao estímulo, seja em face de contatos prévios
com o mesmo (o sistema de memória hipocampal) ou de suas características intrínsecas que
despertam os estados de medo incondicionado (por exemplo, a visão de garras ou presas).
Uma vez comparado com o acervo de memória prévia, e em face do tipo de ativação que o
estímulo possa produzir sobre os estratos arcaicos do sistema MEDO, a sinalização dos
neurônios da amígdala que saem pelo grupo central poderá ser do tipo ativador caso ocorra

Embora referindo-se ao percurso de Ferenczi e não o de Reich.
No original: “Similar conditions of the blocking of the affects or of the development of apathy were met with during the war and they were
described by political prisoners who had been subjected to terroristic treatment. Here, apparently, the affects of aggressive rage are offset by the
inhibiton imposed by external power. Since this continual oscillation from one direction to the other is neither economical nor tolerable for the
psychic apparatus, the individual becomes stultified.” Tradução do autor.
308
309
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despolarização dos neurônios e liberação das instâncias hipotalâmicas e outras, mais
inferiores, desencadeando os programas afetivos de medo/raiva; ou então não haverá
sinalização de perigo, ou seja: a atividade cognitiva e comportamental segue o seu curso
normal, sem que o agente da experiência entre em modo de controle (transição atencional,
comportamental e hormonal do checking mode para o control mode, conforme GRAEFF. 1993),
o que o conduziria a um estado de emergência emocional (medo/raiva). Assim, de acordo
com o esquema simplificado de Lang et al., a valência emocional poderá ser positiva (isto é,
apetitiva, orientada ao mundo) ou negativa (isto é, aversiva ou de esquiva, afastando-se do
mundo)
•

Ativação ou arousal: Segundo Watt e Pincus (2004), a noção de ativação como um evento
inespecífico revela-se equivocada no tocante às contribuições enormemente diferenciadas das
múltiplas estruturas reticulares. Segundo os autores, a noção de ativação tem sido utilizada
com sentidos distintos:
a.

como qualquer processo que incremente a taxa de disparo dos neurônios distribuídos ao longo do
prosencéfalo, referindo-se a um estado de ativação geral do sistema nervoso central;
b. como processos mediadores das alternâncias do estado global como a vigíla, o sonho e os vários
estágios do sono; e
c. como disparadora de estados emocionais, como no eliciamento dos estados de raiva, por
exemplo, sendo este o sentido que se encontra no texto de Lang et al.., ou seja: a capacidade de
emergência de um estado emocional em conseqüência a um dado acoplamento ambiental;

•

Ativação motora: Reflete um aspecto específico da ativação, referido aos ciclos de
acoplamento sensório-motor entre o agente conscientemente situado e o ambiente. Assim,
eventos ambientais podem disparar um acoplamento de tipo ativo e orientado ao ambiente
(apetitivo) ou um acoplamento sensoriomotor de esquiva, como no caso de uma situação que
desperte fobia e, conseqüentemente, um comportamento de esquiva ou retirada frente ao
estímulo fobógeno.
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Nessa perspectiva tem-se que o padrão global de atividade do sujeito - seja em termos
cognitivos, comportamentais ou de regulação organísmica - flutua ao sabor destes três vetores
básicos: valência emocional, ativação nervosa (central e periférica) e ativação motora, conforme se
pode ver na Tabela 5.1, onde algumas situações da vida cotidiana são mapeadas conforme estes
parâmetros:
Tabela 5.1 Flutuação presumida dos três parâmetros da organização motivacional em algumas circunstâncias da
vida cotidiana. Obs: ERTAS = Extended Rethiculo-Thalamic Activation System (Newman e Baars, 1993)

Situações Parâmetros Valência
de vida
→
emocional
(amígdala)
↓
Atração erótica
+
Perda amorosa
Defesa maníaca contra a
+ (-)

Ativação cortical

Ativação motora

(ERTAS - Newman e
Baars, 1993)

(acoplamento sensoriomotor)

+
+

+
+
+

perda amorosa
Raiva
Medo

-

+
+

-(inibição)/+(fuga e/ou agressão

Recebendo massagem

+

-

-

defensiva)

Transportando-se o modelo para a análise dos efeitos clínicos das MeSAs, a observação da
flutuação desses parâmetros pode ajudar o terapeuta a rastrear o efeito da psicoterapia
neurodinâmica, o estado atual do paciente e a balizar a condução futura do processo terapêutico,
tanto em termos da estratégia clínica das MeSAS como em relação ao manejo terapêutico dos
conteúdos verbalizados pela pessoa. Por exemplo, no seguinte registro, colhido imediatamente após
a experiência de estímulo referente ao Grupo MeSA 2 (metáfora da amamentação), ‘Jonas’ oferece o
seguinte auto-relato:
“Vi a imagem de um bico de seio. Lembrei de não ter lembranças de amamentação
e do cheiro de leite que me enjoa. De início senti fome e movimentos peristálticos
na barriga. [O olhar] Desfoca quando olho para a ponta do nariz. No final, sentia
dor aqui nas costas (região posterior diafragmática, à esquerda)”. (Caso 1, registro
3, Grupo MeSA 2)

A análise de conteúdo do auto-relato de Jonas apresenta um viés significativo, pois Jonas já
vinha de vários processos prévios de terapia corporal, conhecia o sentido e o significado dos
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estímulos e apresentava uma cobertura defensiva de tipo histeriforme; ainda assim se pode inferir
que a valência emocional experimentada durante esta MeSA era negativa, isto é, desprazerosa, na
medida em que ele refere a recordação do cheiro de leite, o que o deixa enjoado (emoção básica de
nojo/repulsa) bem como uma sensação física de dor nas costas.
Do ponto de vista da ativação cortical, o efeito da MeSA em questão pode ser considerado
como tendo produzido ativação cortical, na medida em que Jonas refere a ocorrência de imagem
visual significativa do ponto de vista emocional (“vi a imagem de um bico de seio”), duas
lembranças, uma delas de caráter encobridor e/ou denegatório (alegava não ter lembranças de
amamentação ao mesmo tempo em que menciona que o cheiro de leite o deixa enjoado, o que
poderia eventualmente ser uma memória referida a um período posterior em que o obrigavam a
tomar leite no desjejum).
O exame da psicodinâmica do caso também aponta para atividade cortical produtiva a partir
da MeSA, pois o paciente faz uma comunicação significativa referida à oralidade e a um possível
sentimento de ambivalência emocional em relação à figura materna.
Finalmente, do ponto de vista da ativação motora, o registro também pode ser interpretado
como tendo produzido ativação sensoriomotora, pois Jonas refere dor nas costas, na altura do
diafragma. Adicionalmente poder-se-ia considerar que a MeSA também produziu variação nos
parâmetros do ciclo de regulação organísmica, uma vez que ele refere “fome e sensação de
movimentos peristálticos na barriga.”
Contrariamente à ênfase periferalista da teoria vegetativa do caráter desenvolvida por Reich
no período pré-orgonômico, a ativação das instâncias subcorticais produtoras de emoções e a
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ativação dos estratos cognitivos do sistema nervoso central revelam o grau de importância da
atividade do ERTAS310 para a flutuação dos estados da subjetividade.
Por exemplo, Schachter e Singer (1962 apud HEILMAN 1994) replicaram o experimento
fundador de Marañon, concluindo que a atividade visceral farmacologicamente induzida não produz
emoção a menos que esta ativação (arousal) venha acompanhada de um contexto cognitivo (cognitive
set). Schachter propôs então a teoria da atribuição à ativação visceral. De acordo com a teoria de
Schachter e Singer a experiência da emoção envolve atribuições cognitivas específicas superpostas a
um estado de ativação fisiológica difusa.
Nessa perspectiva, a barreira de contato caracterológica poderia exercer seu efeito patológico ao
promover uma desconexão funcional (através da formação de sinapses inibitórias por ocasião das
experiências ambientais adversas) entre a ativação visceral e o contexto cognitivo. Nesse contexto, o
modo de funcionamento da atenção pode indicar que o papel do córtex pré-frontal seja o de fiel da
balança, enquanto ponto nodal de convergências neurodinâmicas que define em que direção e em
que grau se dará essa desconexão funcional; isto é:
•

Se sob a forma de uma inibição intensa o suficiente para produzir uma espécie de ‘silêncio’
emocional obstinado como no registro referente ao caso de ‘Betina’, que reporta o seguinte,
por ocasião do registro 102, após a experiência de MeSA do Grupo 1: "Sinto que fico sem
movimento aqui (tórax)...Alguma coisa, minha mãe no meio, mas não sei o que é."

•

Se operando um mero desvio no curso da informação, como no caso da psicodinâmica
identificada no registro do caso de Jonas que, embora de forma circunlocutória,

310 ERTAS ou Extended Rethiculo-Thalamic Activating System é um conceito proposto por Newman e Baars (1993) que
amplia o conceito original de Sistema Ativador Reticular (SAR), originalmente proposto por Moruzzi e Magoun (1949),
considerado responsável pelo grau de atividade das diversas regiões cerebrais bem como pela flutuação entre os estados
de sono e vigília. O conjunto de estruturas componentes do ERTAS e seu papel no funcionamento da atenção e na
constituição do campo da consciência serão examinados em profundidade na secção dedicada à atenção e à consciência.
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aparentemente revela mais a respeito de sua relação com a mãe do que a comunicação
oferecida por Betina.
A teoria de Schachter e Singer sugere que o feedback visceral e a cognição centralmente
mediada são igualmente necessários para a experiência emocional. Assim, tanto a capacidade para o
recalcamento como a própria subjetividade em sua globalidade constituem operações transcognitivas
emergentes da atividade concertada das áreas associativas superiores (límbica, pré-frontal, e
associativa posterior ou área de Wernicke) e das injunções ascendentes produzidas pelos estados de
corpo e a sua transcrição em termos da atividade dos sistemas emocionais subcorticais. Mas esta
capacidade operacional complexa da rede neuronal não nasce pronta, ao contrário: instaura-se lenta e
gradualmente ao longo do neurodesenvolvimento.
Um exemplo claro dessa maturação gradual pode ser observada na mudança do
comportamento infantil, onde as reações emocionais puras, intensas e de curta duração vão sendo
gradualmente sobrepujadas pela atividade cognitiva superior e as crianças, paulatinamente, vão
substituindo as expressões emocionais espontâneas (‘Vovó, por quê é que o seu braço balança todo
quando você dá adeusinho?’) e os comportamentos de brincadeira e expansividade corporal por
atitudes mais contidas e moduladas.
Em excesso, a inibição cortical alta pode acabar gerando tanto uma supressão emocional
importante como uma contenção comportamental suficientemente incapacitante. A falta de
balizamento inibitório, entretanto, pode resultar em impulsividade excessiva com a desinibição
exagerada de algum (ou alguns) dos SEOs produtores de busca ativa pelos acoplamentos ambientais,
caracterizando as assim chamadas desordens do controle dos impulsos.
De fato, estudos de neuroimagem do desenvolvimento (apud PANKSEPP. 2001, p. 139)
indicam que os infantes experienciam a sua vida psicológica em termos subcorticais mais do que em
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termos corticais (Chugani. 1996), mas as áreas cerebrais altas rapidamente ganham ascendência, com
a maturação da organização cerebral continuando até a segunda década de vida (Benes. 1994).
Assim, a neuroimagem do desenvolvimento revela que a capacidade para o recalcamento
pode ser considerada uma capacidade neurobiológica tão intrínseca e inescapável como o mergulho
na linguagem, restando a questão da arbitrariedade dos conteúdos que serão objeto de tal operação.
A arbitrariedade da orientação das operações de recalcamento parece ser definida pelas exigências
educacionais e outras vicissitudes das experiências ambientais da primeira infância em alinhamento
com o dispositivo ideológico vigente.
Conseqüentemente, se pode avançar a seguinte hipótese operacional para a produção do
encouraçamento caracterológico:
1. impulsos originados do Infra-Eu (apud REICH 1929/1977) buscam satisfação através de
acoplamentos produtores de prazer com os objetos do ambiente;
2. a frustração desses anseios implica em uma resposta naturalística de incitação de impulsos
destrutivos em conseqüência da ativação do sistema emocional MEDO, provocada pela
frustração; esta é sentida (consciência afetiva) pelo SELF arcaico e percebida (consciência
cognitiva) pelo Si como uma ameaça simbólica (por exemplo, a frustração de um provável
acoplamento erótico/amoroso ou então aquele concurso em que você havia sido aprovado mas
acabou anulado) à sobrevivência individual;
3. segue-se então uma dupla inibição, tanto dos impulsos eróticos (originais) como dos
impulsos destrutivos (secundários à frustração) frente ao medo da punição. A ‘energia’ dos
impulsos, entretanto, é a mesma e não tem origem dupla, o que atende tanto ao princípio da
Lâmina de Ockham311 quanto à concepção materialista-dialética do aparelho psíquico. O
argumento de Reich é que ocorre uma transmutação na finalidade e no modo de movimento do
311

Conforme Guilherme de Ockham: “Não se deve multiplicar a existência dos entes além do necessário.” (In Marcondes, 1998)
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impulso, que passa de erótico (de ligação ou fusão) a defensivo e/ou destrutivo (de desfusão ou
aniquilamento);
4. a neurodinâmica subjacente ao processo avança rumo à constituição de uma auto-inibição
prévia à predizível sanção por parte do mundo externo (capacidade para o recalcamento) e ao
conseqüente estabelecimento dos traços de caráter (uma formação defensiva que espelha as
origens e vicissitudes deste conflito entre os impulsos e o conteúdo ideativo das frustrações
oriundas do mundo externo). Como não há satisfação, seja do impulso erótico, seja do impulso
sádico, o organismo psíquico triplamente submetido (às pressões organísmicas, às interdições
psíquicas e aos constrangimentos ambientais) torna-se cada vez mais exposto à sensação de
perigo, originada, agora, a partir de seu próprio interior.
Dado que a fonte primária da energia dos impulsos não pode ser neutralizada (o que
implicaria na extinção do próprio organismo individual) começa a haver a necessidade de uma
'cascata' de formações reativas (operações neurodinâmicas de tipo top-down) que respondem pela
fuga psíquica com o objetivo de manter o perigo afastado da consciência e preservar a capacidade
de continuar operando no mundo. Entretanto, a formação de camadas sobre camadas de
formações reativas vai embotando progressivamente a capacidade de sentir (sentience), de pensar e
de se movimentar de forma livre e espontânea, pois a sustentação das operações de
recalcamento, além de estreitar a margem de flutuação dos parâmetros de ordem e estereotipar os
padrões neurais da rede de osciladores não-lineares (THOMPSON e VARELA. 2001), requer o
consumo contínuo de energia produzida pelo próprio organismo;
5. no que tange à expressão fenomênica 'muscular' da couraça, encontra-se que o modo de
movimento (ciclos de acoplamento sensoriomotor, nos termos propostos por Thompson e
Varela, Op. Cit.) torna-se inibido, desajeitado, brusco e até mesmo violento, podendo, em
condições extremas de ‘asfixia’ caracterológica, chegar a ser abertamente hetero ou
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autodestrutivo. O preço da tentativa da criança querer resolver o seu próprio medo, como diz
Reich, manifesta-se na inibição daquela qualidade harmoniosa, suave e ondulatória que
caracteriza a movimentação lânguida e prazerosa indicativa de bem-estar subjetivo;
6. a insatisfação do impulso original permanece ativa no sistema nervoso autônomo em
forma de hiperatividade simpática (resposta autonômica ao estresse e preparação do organismo
para a luta/fuga frente à adversidade, caracterizando uma alteração nos ciclos de regulação
organísmica em face da limitação imposta à flutuação dos parâmetros de ordem) e a expressão
comportamental desse estado manifesta-se como inibição da livre movimentação corporal face o
isolamento do ato motor (de luta/fuga) requerido pelas operações de recalcamento e sem o qual
elas não ocorrem de forma efetiva. As operações de recalcamento apresentariam assim uma
dupla expressão: no plano psíquico, elas instauram uma barreira de contato atencional e criam as
'paredes' do reservatório dos conteúdos inconscientes, enquanto no plano corporal instaura-se a
inibição da ação; donde a expressão 'muscular' da couraça encobrir uma expressão 'autonômica'
deste mesmo evento.
Tal operação inconsciente de encobrimento remete às dificuldades mencionadas por Lang et
al. (1998) quanto ao rastreio da resposta emocional, posto que as emoções constituem estados de
preparação para as ações que podem ou não se expressar. Dizem esses autores que
“...embora as emoções humanas pareçam ter derivado de ações primitivas, uma
resposta definida pode não chegar a ocorrer; o insulto do chefe pode incitar a
hostilidade, mas a explosão de raiva é contida. Nesse sentido, freqüentemente as
emoções constituem uma disposição para a ação, com um acompanhamento
fisiológico de preparação que não é descarregado.”312 (LANG et al. 1998, p. 1249)

7. assim, a pessoa apresenta, ao final do processo de formação da couraça caracterológica:

No original: “...whereas human emotions appear to have derived from primitive actions, the defining response may never actually occur; the
boss´s insult may incite hostility, but the angry blow is withheld. In this sense, emotions are often predispositions to action, with an
accompanying physiology of preparation that is not discharged.” Tradução do autor.
312
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a.

um aumento da sensibilidade do ego (timidez/ansiedade), um 'estreitamento' do campo da
consciência em face do engessamento do mecanismo atencional (lembre que o
inconsciente é, em Reich, adjetivo mais do que substantivo);

b.

um funcionamento cognitivo mais estreito e estereotipado (compulsão à repetição);

c.

um estado crônico de hiperatividade autonômica de fundo (simpaticotonia, isto é,
ansiedade clinicamente significativa nas neuroses e uma 'penetrância afetiva' ou
Einfhüling anormal nas psicoses); e

d.

uma expressão limitada/inibida na sua capacidade motora;

8. um exemplo cotidiano desta condição: um adulto pode se mostrar insensível ao apelo de
uma criança por contato e asseguramento emocional num momento de necessidade (o choro e a
manha, que os etologistas chamam de distress vocalizations, destinadas a despertar comportamentos
de aproximação e cuidado com a cria aplacando, assim, o seu temor). O adulto 'encouraçado' 1.
não reconhece a comunicação da criança, ou 2. não se implica emocionalmente com a sua
comunicação, isto é: em ambos os casos apresenta um embotamento do ciclo de interações
intersubjetivas ou então 3. sente-se desconfortável e/ou impaciente com a demanda da criança;
presume-se que, nessas situações, o adulto não exibe ação motora de aproximação/acolhimento
ou então que o faça de forma ansiosa e insegura (se estiver sob a égide do medo inconsciente de
sentir as suas próprias emoções) ou, pior, reagindo de forma brusca e/ou ríspida (se estiver no
modo 'raiva' da escalada de resposta defensiva ao medo). Tomando-se os ciclos de acoplamento
sensoriomotor, regulação organísmica e interação intersubjetiva teríamos, tanto para a criança
como para o adulto, os seguintes caminhos na rede de neurônios, conforme os Diagrama 5.3 e
5.4:
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Diagrama 5.3 A conexão entre o imaginário, o vegetativo e o comportamento poderia encontrar o seu caminho em
função do acesso direto do hipotálamo ao sistema motor medial; este, por sua vez, recebe aferências das conexões
córtico-límbicas. Na perspectiva neurodinâmica, o caminho inverso também ocorre, tanto pela chegada de informação
visceral pelo núcleo dorsal do vago e informação neuro-muscular pelos sistemas colunares ascendentes da informação
motora. (modificado de Da Silva, 2003):

CONEXÕES CÓRTICO-LÍMBICAS
(plataforma neurobiológica das tensões impulsos versus cultura)

Controle inibitório

Ação
frenadora
do
hipotálamo

PAG
Controle inibitório
Formação reticular
do tronco encefálico
núcleos reticulares pontinos
núcleos reticulares da medula oblonga
Emergência de um grande
sistema de fibras de controle
motor:

SISTEMA MOTOR
MEDIAL

Fibras retículo-espinhais que
descem pelo corno anterior da
medula

MOTONEURÔNIOS:
MUSCULATURA AXIAL
MUSCULATURA PROXIMAL DOS APÊNDICES
(MMSS/MMII) DAS CINTURAS

RESULTADO FINAL:
POSTURA E DINÂMICA CORPORAIS
Expressão fenomênica da subjetividade (SOFTWIRING) individual que se exerce a partir de
uma plataforma comportamental neurobiológica (HARDWIRING)
Nota: PAG – substância cinzenta peri-aquedutal. MMSS – membros superiores. MMII – membros inferiores.
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Diagrama 5.4 O esquema geral da produção da couraça pode implicar as seguintes rotas e estruturas
(modificado de Da Silva, 2003)

Estímulos sensoriais entrantes (Ambiente)
Traços mnêmicos recrutados pela atividade pré-frontal (Mundo Interno)
Projeções diretas ao CPF
(córtex prefrontal)
Contato psíquico

Complexo amígdalóide

Grupos
Central e córtico-medial
Regulação neuro-endócrina

Hipotálamo médio
Núcleo medial ventral

Grupo central
Regulação autonômica

Hipotálamo
médio e lateral
Tronco cerebral e
núcleos SNA
espinhais

Glândulas-alvo,
especialmente a
Adrenal

Hipocampo
Amígdala
Núcleos septais
Regulação motora somática

Hipotálamo
lateral

PAG

Hipotálamo
periventricular
Núcleo arqueado

Hipófise anterior

(CS/CVI)
Recalcamento
Bloqueio Atencional

(controle inibitório)

Neurônios préganglionares do
Simpático e do
Parassimpático (Vago)

Órgãos-alvo
periféricos (vísceras)

Formação reticular
da
Medula oblonga (bulbo)
SISTEMA MOTOR
MEDIAL
(SMM)

MOTONEURÔNIOS DA
MEDULA ESPINHAL
(via motora final comum de
Sherrington)

Músculo esquelético
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Observe-se que, de acordo com a perspecftiva neurodinâmica esboçada no diagrama 5.4, o
bloqueio atencional parece emergir da competição entre a informação atual (sensorial) e a
informação oriunda do mundo interno (memórias, interdições, desejos, etcetera.) A função de
contato psíquico é atravessada pelas operações de recalcamento, produzindo-se uma condição de
contato (atencional) substitutivo (CS), e o trabalho de reversão dos bloqueios recupera uma condição
de contato imediato com a realidade (CVI).
Examinarei a seguir, o papel da neuroplasticidade na formação e refinamento dos mapas
topográficos sensoriais, a formação das memórias dependentes da experiência, e suas implicações
para a neurodinâmica da couraça carcacterológica.
5.3 MEMÓRIA E NEUROPLASTICIDADE
De forma resumida e quase anedótica, fazer psicoterapia (em qualquer linha que se considere)
é uma tentativa de livrar-se do passado e suas repetições. Uma pessoa que busca espontaneamente
um processo terapêutico sempre carrega consigo, ainda que inconscientemente, uma esperança de
mudança.313
Quando se fala em diagnóstico, estrutura caracterológica, plano de ação terapêutica,
monitoramento dos efeitos das MeSAs e manejo dos conteúdos de memórias transferenciais que
surgem no âmbito das interações intersubjetivas entre paciente e terapeuta, fala-se aos profissionais
da psicoterapia. Do ponto de vista da pessoa que busca o processo terapêutico, poder-se-ia dizer que
o objetivo principal de uma psicoterapia (mesmo nas psicoses) é o de livrar o presente das garras do
passado.
Isaías Melsohn (2002)314 descreve com agudeza peculiar os três domínios em que nos
encontramos (geralmente enredados): o passado é a memória; a imaginação, o futuro enquanto o

313
314

Navarro, F. – comunicação pessoal.
Conferência no Congresso Brasileiro de Psicanálise de 2001, Hotel Rio Palace. Rio de Janeiro.
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presente é a percepção. Assim, a tarefa de toda e qualquer psicoterapia deveria ser o de promover o
autoconhecimento com vistas a habilitar o indivíduo a viver a maior parte do seu tempo de vida no
instante presente, isto é: abrir o caminho para que a atualidade da experiência não se veja substituída
por olhares voltados para trás (a repetição atualizada e muitas vezes extremamente dolorosa dos
eventos passados) ou por olhares perdidos no futuro, onde os devaneios e as fantasias capturam
nosso olhar, subtraindo-o (e a nós mesmos) da vivência do presente, que é onde a vida efetivamente
acontece e onde se forja o futuro.
Todos sabemos, pela experiência pessoal, o quanto o passado nos ocupa e quantas e quantas
vezes nos vemos repetindo situações que gostaríamos de não mais viver. Mas o que são as memórias
e como elas podem exercer um papel tão influente e muitas vezes aprisionante em nossas vidas?
No tempo de Descartes acreditava-se que os fluidos corriam por dentro dos nervos, assim
como o sangue corre pelas veias e artérias. No século XIX, após a descoberta anatômica de que os
nervos não eram ocos como os vasos sangüíneos e quando a fisiologia evidenciou a atividade elétrica
no cérebro, passou-se a admitir que os impulsos elétricos percorriam o tecido nervoso em todas as
direções. Somente em fins do século XIX, com a demonstração da existência, por Ramón y Cajal, de
células nervosas individualizadas - os neurônios - é que a neurofisiologia viu-se obrigada a ter que
explicar como os impulsos nervosos passam de uma célula a outra, e Sherrington, intuindo a
importância dos espaços existentes entre os neurônios para o funcionamento do sistema nervoso,
batizou-os como sinapse.
A primeira teoria para a transmissão de informação entre os neurônios, entretanto, só veio à
luz pelas mãos de John Eccles, que propôs uma teoria de transmissão elétrica para os impulsos
nervosos, supondo que os impulsos elétricos passavam diretamente de um neurônio a outro. A
teoria de Eccles encontrou grande aceitação na década de 30, até o surgimento da teoria da
transmissão química, proposta por Dale em 1937. A hipótese de Dale derivava das observações de
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Otto Loewi, ainda em 1921, que descobriu a acetilcolina e sua função na excitação cardíaca após a
sua liberação pelas fibras do nervo vago.
A teoria de Dale propunha que, ao chegar à sinapse, o impulso nervoso promovia a liberação
de grânulos de acetilcolina; esta atravessava o espaço vazio da sinapse e agia sobre a membrana do
neurônio seguinte, proporcionando desse modo a transmissão do impulso nervoso. Entretanto,
ironicamente, foi Eccles e não Dale quem comprovou a teoria da transmissão química ao nível
sináptico, ao mesmo tempo em que propunha a existência de dois tipos de transmissão: uma
excitatória e outra, inibitória.
A comprovação cabal da existência da fenda sináptica, entretanto, só foi possível em 1959,
após o advento do microscópio eletrônico; a definição de um processo de transmissão de natureza
eletroquímica, da existência da fenda sináptica e da dupla natureza da neurotransmissão (inibitória e
excitatória), abriu caminho para que a neurofisiologia pudesse comprovar a teoria do fortalecimento
das sinapses e seu papel na aprendizagem e na formação das memórias, conforme propusera Hebb
em 1949.
5.3.1. Plasticidade neuronal
A plasticidade neuronal é um evento que se desdobra em vários tipos de fenômenos.
Observa-se tanto uma plasticidade neuronal ligada ao neurodesenvolvimento (ou ontogenética)
como uma plasticidade regenerativa, que se observa após a ocorrência de lesões. A plasticidade pode
ocorrer ao nível dos axônios, dos dendritos, do próprio soma ou corpo neuronal ou, ainda, ao nível
da fenda sináptica ou da zona de contato entre os neurônios. (LENT. 2001, p. 134)
Até fins da década de 40 a neurociência demonstrara, progressivamente, a versatilidade
funcional e estrutural das sinapses; mas ainda pairava a dúvida quanto à possibilidade de que elas
pudessem sofrer modificações. A dúvida levantava a questão da possibilidade da existência de uma
plasticidade sináptica. Os pesquisadores se perguntavam se as experiências a que um organismo
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encontra-se sujeito poderiam produzir alterações duradouras nas sinapses. Se isso fosse possível, as
sinapses seriam as candidatas em potencial para a ancoragem neurológica dos processos de
aprendizado, ou seja: da formação e manutenção das memórias.
Ao publicar The Organization of behavior (1949), Hebb, embora não tendo sido o primeiro a
postular um papel para a plasticidade sináptica na aprendizagem, antecipou um aspecto novo ao
sugerir que a eficiência do aprendizado dependia da excitação conjunta de dois neurônios, o que
supostamente aumentaria a eficiência do funcionamento sináptico. A lei de Hebb, como ficou
conhecida, é enunciada pelo autor nos seguintes termos:
“quando um axônio da célula A está próximo o suficiente para excitar a célula B e
participa repetida ou persistentemente da excitação, algum processo de crescimento
ou alteração metabólica acontece em uma ou em ambas as células de tal modo que
a eficiência de A, como uma das células que excitam B, é aumentada.” (HEBB.

1949 apud KOLB e WISHAW. 2002, p.176)
O fenômeno da sinapse que se modifica com o uso, possibilitando o acontecimento e o
fortalecimento do aprendizado ficou conhecido como sinapse de Hebb. Dada a limitação da
tecnologia disponível à época, a validade da proposição de Hebb só foi confirmada a posteriori
Atualmente sabe-se que o fenômeno da plasticidade sináptica pode acontecer por pelo menos
três caminhos diferentes (In KOLB e WISHAW. 2002, p. 177):
1. pela alteração da taxa de liberação de um neurotransmissor;
2. pela criação de novas conexões sinápticas, e
3. pela modificação estrutural das próprias sinapses.

Inicialmente, a plasticidade neuronal foi definida como a capacidade do sistema nervoso de
adaptar-se em resposta à experiência sensorial e motora. Em sua definição atual, mais refinada,
descreve a plasticidade neuronal como:
“modificações funcionais e anatômicas que ocorrem em resposta à
estimulação neuronal de um modo geral, seja proveniente da experiência sensóriomotora, seja da própria atividade gerada espontaneamente durante o
desenvolvimento do sistema nervoso.” (GIRALDI-GUIMARÃES. 2003)
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A plasticidade é considerada anatômica quando alterações estruturais na rede de neurônios
podem ser evidenciadas; mas também ocorrem eventos de plasticidade onde não se observam
alterações estruturais e ela só pode ser rastreada (talvez em conseqüência das limitações atuais das
tecnologias de rastreio) em termos de mudanças eletrofisiológicas locais; nesse caso diz-se que a
neuroplasticidade é funcional.
A plasticidade neural caracteriza-se por apresentar uma propriedade conhecida como período
crítico, ou seja: há uma janela temporal durante a vida pós-natal em que se observa uma maior
suscetibilidade à ocorrência de modificações em resposta aos estímulos ambientais. Esta janela de
tempo varia de acordo com o sistema sensorial implicado e, uma vez transcorrido o período crítico
observa-se uma redução importante da capacidade de adaptação, embora esta nunca se esgote
completamente.
Tanto a plasticidade neuronal como o período crítico são conceitos válidos para todos os
sistemas sensoriais e, no âmbito do presente estudo a ênfase recairá sobre a plasticidade referida ao
sistema visual e ao sistema somatossensorial em razão de suas presumidas implicações sobre a
capacidade de orientação/reorientação do foco da atenção e seu efeito sobre a consciência, pois a
estrutura caracterológica supostamente é formatada a partir dos fenômenos de plasticidade neuronal
ontogenética e de ‘poda’ neuronal, ligados às experiências ambientais da primeira infância.
Objetiva-se aqui o estabelecimento de marcos teóricos iniciais que possam balizar a
refundamentação da hipótese reichiana da formação da estrutura de caráter em termos de um
conjunto de experiências infantis onde, presumidamente, a plasticidade neural desempenha um
papel-chave na configuração das memórias de procedimento (i.é, inconscientes) decorrentes das
experiências ambientais mais antigas. Defendo aqui que tais experiências constituem elementos
importantes na fundação da subjetividade, pois engendram as bases comportamentais emocionais do
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nosso sentido autobiográfico de Si que apresentam conseqüências importantes sobre o nosso modo
de ser-no-mundo.
Em termos do neurodesenvolvimento, a plasticidade responde pela formação e refinamento
dos mapas topográficos relativos a cada modalidade sensorial. Conforme demonstrado no sistema
visual de gatos por Hubel e Wiesel (1981), a formação dos mapas topográficos se faz às custas da
segregação dos axônios, o que repercute diretamente na distribuição topograficamente organizada
das informações componentes dos respectivos mapas de cada modalidade sensorial nos diversos
estratos do sistema nervoso.
Experimentos demonstraram a importância da experiência ambiental e do acoplamento
estrutural ao evidenciar que a formação e o refinamento dos mapas topográficos emergem não
apenas de disparos neuronais independentes da atividade ambiental, que respondem pela organização
‘grosseira’ dos mapas topográficos, mas também de processos dependentes da interação com o
ambiente; os processos dependentes da experiência respondem pelo estágio final do processo: o
refinamento dos mapas topográficos (GIRALDI-GUIMARÃES. 2003).
Por exemplo, o estudo da plasticidade neural na formação dos mapas topográficos do sistema
visual em animais de laboratório demonstra evidências de atividade espontânea nas células retinianas
previamente à abertura dos olhos, uma evidência a favor da atividade intrínseca no interior da rede
neuronal independente da experiência ambiental (SIMON e O’LEARY, 1992, apud GIRALDIGUIMARÃES. 2003). Pesquisando o efeito dos disparos das células nervosas da retina, os autores
evidenciaram a presença de segregação laminar ao nível do Corpo Geniculado Lateral (CGL) em
conseqüência aos disparos espontâneos das terminações nervosas da retina antes mesmo da entrada
em ação do sistema visual referida a estímulos ambientais, isto é: antes que os animais abrissem os
olhos. Evidências como a produzida por Simon e O’Leary sugerem a ocorrência de um trilhamento
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prévio à experiência ambiental, formador de rotas filogenticamente antigas selecionadas ao longo da
evolução e que constituem o chamado cabeamento filogenético (hardwiring).
Em contrapartida, quando é feita a sutura monocular após algum tempo de vida dos animais,
observa-se uma reconfiguração dos mapas topográficos no córtex visual, com as fibras visuais
oriundas do olho aberto ocupando o território previamente definido pelas informações espontâneas
oriundas dos axônios do olho fechado (COLONESE e CONSTANTINE-PATTON. 2001, apud
GIRALDI-GUIMARÃES. 2003).
Observa-se, portanto, uma mudança no mapa topográfico visual em função da privação da
experiência ambiental de um dos olhos, uma evidência de que os axônios competem pelos espaços a
serem ocupados nas áreas referentes aos mapas corticais da modalidade sensorial implicada e que o
refinamento dos mapas topográficos é uma propriedade emergente da atividade experiencial.
Mais recentemente, Cohen-Cony confirma a proposição de Hebb definindo o mecanismo
geral da plasticidade em termos de competição e cooperação entre os axônios. Assim, neurônios que
disparam juntos permanecem juntos enquanto neurônios que disparam fora de sincronia perdem o
contato uns com os outros. (COHEN-CONY. 2002, apud GIRALDI-GUIMARÃES. 2003).
Em face do padrão de disparo, competitivo ou cooperativo, os trilhamentos se formam de
modo perene ou então podem desaparecer após um certo período de tempo, basicamente em razão
dos mecanismos de potenciação de longo prazo (LTP ou long-term potentiation) e de depressão de
longo prazo (LTD ou long-term depression), que examinaremos por ocasião da secção destinada aos
mecanismos de memória (secção 5.3.2, a seguir). A persistência das sinapses formadas pela
experiência configura o assim chamado softwiring ou cabeamento neural dependente da experiência
ambiental, em oposição ao hardwiring ou cabeamento filogenéticamente determinado, reforçado como
vimos, pelos disparos espontâneos dos neurônios envolvidos.
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Embora a plasticidade se caracterize pela presença de períodos críticos (cuja janela temporal
varia de acordo com cada sistema) e decline fortemente com a idade, ela persiste mesmo na idade
adulta e parece ter importância decisiva na recircuitação promovida pela experiência psicoterapêutica,
como veremos no seguinte fragmento do caso de ‘Moacir’.

5.3.1.1 Fragmento clínico envolvendo a neuroplasticidade
‘Moacir’, 26 anos, médico, procurou tratamento por queixa de depressão, apatia, sonolência
diurna excessiva e pouca produtividade profissional face à dificuldade declarada em definir o seu
rumo profissional: ele hesitava entre a medicina (desejo da mãe) e a música (seu talento natural). Era
dois anos mais jovem que o seu único irmão. O casamento dos pais havia ‘esfriado’ já durante a
infância de Moacir e a sua mãe, a quem ele era muito ligado, parecia ser a figura dominante do grupo
familiar.
Moacir sofrera de estrabismo convergente durante a infância e sua mãe tinha muito medo de
que ele perdesse a visão caso se submetesse à cirurgia para correção do estrabismo. Moacir passou,
portanto, grande parte da primeira infância em condições de deprivação monocular em conseqüência
dos curativos oclusivos que utilizava sobre o olho estrábico a fim de evitar a visão dupla. Quando
finalmente a mãe decidiu levá-lo ao oftalmologista para avaliar a propriedade de uma intervenção
cirúrgica para o seu caso, o paciente já estava com cinco ou seis anos de idade e o especialista
concluiu já ser tarde demais para fazer a correção cirúrgica. Assim, Moacir cresceu sem ter
supostamente desenvolvido a sua capacidade para a visão binocular.
Após o período inicial de formação de vínculo e do estabelecimento da relação transferencial
foi recolhido o seguinte registro, cerca de dois meses após o início do trabalho corporal que, de
modo padrão, começa pela estimulação do ponto de mirada. Com o paciente em posição-padrão
(deitado, com as pernas dobradas e as plantas dos pés apoiados na superfície do divã), o estímulo
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utilizado nesta sessão consistia em solicitar ao paciente que mantivesse a atenção focalizada sobre as
suas sensações corporais, em especial ao seu olhar, orientado para uma fonte luminosa (indireta)
colocada a aproximadamente vinte centímetros adiante dos olhos (sub-MeSA PL, Grupo MeSA 1;
secção 4.3.1, f. 213)
O tempo de exposição ao estímulo naquela sessão foi de 10 minutos e assim que terminamos,
Moacir descreve a sua impressão subjetiva:
"O olho esquerdo está enxergando mais do que deve... mal-estar; sensação de
ficar ‘sem chão’, sem certezas racionais como, por exemplo: há oxigênio acima da
água." (Caso 13 – Moacir. Registro 414 - Grupo MeSA 1)

Anteriormente, por ocasião das primeiras experiências de auto-estimulação somatossensorial,
Moacir ainda apresentava um padrão de defesa cognitiva bem marcado, expresso nos seguintes
termos por ocasião de auto-relato colhido duas sessões antes do registro acima: “Perdido no
pensamento de que eu devia estar envolvido com a luz”. (Caso 13 – Moacir. Registro 411 - Grupo
MeSA 1). A base atual do modo característico reação de Moacir começava, portanto, a apresentar os
primeiros sinais de flutuação em conseqüência à experiência das MeSAs e a expressão cognitiva da
couraça começava a ceder terreno, dando margem à emergência de conteúdos mais significativos e
diretamente relacionado às experiências infantis do paciente.
Reich (1933/1972, p. 155; parênteses acrescido) observa que
“o caráter consiste numa mudança crônica do ego que pode ser descrita
como um enrijecimento. Tal enrijecimento é a base atual para a cronificação de um
modo característico de reação; seu propósito é proteger o ego dos perigos internos
e externos. Enquanto uma formação protetora que se tornou crônica, merece a
designação de ‘encouraçamento’, pois constitui, claramente, uma restrição da
mobilidade psíquica (e corporal) da personalidade com um todo.”315

315 No original: “The character consists in a chronic change of the ego which one might describe as a hardening. This hardening is the
actual basis for the becoming chronic of the charactheristic mode of reaction; its purpose is to protect the ego from external and internal dangers.
As a protective formation that has become chronic, it merits the designation ‘armoring’, for it clearly constitutes a restriction of the psychic
mobility of the personality as a whole.” Tradução do autor.
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O registro 414 do caso de Moacir parece sinalizar o início do processo de flexibilização da
armadura caracterológica, oferecendo um primeiro indício de reversão do efeito-moldura exercido
pela barragem caracterológica em termos de neuroplasticidade, enquanto se observa,
concomitantemente, uma progressiva flexibilização das capacidades cognitivas de Moacir ao longo
dos auto-relatos de seu caso clínico.
O caso de Moacir exemplifica de modo claro, como o processo começa pela flexibilização da
couraça perceptiva; no seu caso, a aparente perda da visão binocular em razão da privação sofrida
pelo seu olho esquerdo durante a infância. Aos poucos, o olho esquerdo começa a se apresentar no
jogo perceptivo e, cerca de 12 sessões após o primeiro registro, Moacir oferece o seguinte auto-relato
após estímulo idêntico (sub-MeSA PL durante 10 minutos):
Moacir: “ O olho direito (o olho dominante) entra em divergência ao final
do tempo.” (Caso 13 – Moacir. Registro 416 - Grupo MeSA 1; parênteses
acrescido)

O processo terapêutico implica na repetição seriada do mesmo estímulo visando o
aprofundamento do trabalho de flexibilização das barreiras caracterológicas e, cinco sessões adiante,
Moacir refere (agora após um período de auto-estimulação de 15’):
Moacir: “Às vezes o olho esquerdo passava a dominar a visão… Ou vejo
com um ou com outro. A demora na permanência da dominância do olho esquerdo
trouxe desconforto emocional, incômodo, ansiedade.”. (Caso 13 – Moacir. Registro
421 - Grupo MeSA 1)

O auto-relato de Moacir revela, assim, tanto a desorganização da couraça perceptiva (ele não
conseguia integrar a informação visual em forma de visão binocular) como a evolução da experiência
de tomada de consciência, inicialmente perceptiva (‘o olho esquerdo está enxergando mais do que
deve’, no registro 414), progredindo em direção a conteúdos emocionais (registro 421, acima). Cerca
de seis meses após o início do trabalho sobre o segmento ocular, observe-se a descrição do terapeuta
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e o auto-relato de Moacir, ainda sob mesmo tipo de auto-estímulo, dessa vez com uma duração de
15’:
Observação do terapeuta: ‘Olhos marejados, não sei se ele tem
consciência. O olhar é sério e duro no início, parecendo atravessar a lanterna.’
(Registro 422 - Grupo MeSA 1)
Moacir: “No momento em que os olhos marejaram também tive o
coração disparado. A consciência do olhar abaixo da linha da mirada me deixou
irritado comigo mesmo. Levantar o olhar para o ponto da lanterna fazia com que
eu sentisse dor e dificuldade de manter o olhar naquela orientação. Eu voltei a
sentir aquele medo de ficar cego que eu sentia na infância.” (Caso 13 – Moacir.
Registro 422 - Grupo MeSA 1)

Na semana seguinte, Moacir dá início à sua sessão comentando os efeitos da sessão anterior:
Moacir: “Houve conseqüências depois daquela última sessão... Tive uma
espécie de choro (na sessão)316 e depois saí meio estranho... talvez um sentimento
de melancolia; é estranho... eu que sou sempre contido quando vem a emoção; eu
me torno um espectador da emoção... Também pensei em algo, mas não recordo
agora..., era só o sentimento de melancolia, não tinha nenhuma cena clara, era um
sentimento muito antigo”. (Caso 13 – Moacir. Sessão de 01/06/99, exclusivamente
verbal/relacional)

Dois meses mais tarde, ainda durante a fase inicial de flexibilização da couraça cognitiva, Moacir
nos dá a seguinte descrição, após a auto-estimulação durante 5 minutos:
Moacir: “Senti as costas todas em contato com o colchão, especialmente a coluna
lombar; então senti uma pulsação na região, a pulsação rítmica da aorta lombar,
bem sobre a coluna. Pulsação lombar era baixa...sensação de estar vivo, talvez...”.
(Caso 13 – Moacir. Registro 423 - Grupo MeSA 1)

O terapeuta, entretanto, observa que naquela sessão, Moacir:
‘...freqüentemente se perdia dentro de PL (ponto de mirada referido à fonte
luminosa), o olhar ficava baço e duro e o reflexo de piscar se inibia.’ (Registro 423 –
Grupo MeSA 1. Observação do terapeuta; parênteses acrescido)

Um mês depois Moacir interrompe o processo terapêutico alegando prioridade financeira. Estava
retornando ao seu Estado de origem: a mãe havia conseguido para ele um excelente emprego em
Evento não percebido pelo terapeuta. Moacir possivelmente interpretou os eventos “Noo momento em que os olhos
marejaram também tive o coração disparado...” como “uma espécie de choro.” A sua declaração revela, entretanto, que
ele teve consciência das mudanças autonômicas ocorridas no transcurso da MeSA.
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uma cidade próxima, e Moacir alega que precisava ajudar os pais a terminar de construir a casa da
família, que passava por obras de ampliação. Teria feito Moacir a sua escolha ou o medo vencera a
esperança?

5.3.2 Potenciação de longo prazo e os sistemas de memória
Um terceiro ponto de apoio à fundamentação neurobiológica da perspectiva inaugurada
por Reich encontra-se nas bases neurais da formação dos conteúdos mnêmicos de tipo implícito
(ou memórias de longo prazo de tipo não-declaratório ou inconsciente). Assim, a presente secção
dedica maior ênfase à formação das memórias emocionais e das memórias de procedimento
(hábitos e habilidades) bem como ao modo de desarticulação/rearticulação entre os sistemas de
memória implícita e o sistema de memória declaratória.
As evidências empíricas parecem indicar que o principal efeito clínico das MeSAs consiste
na rearticulação dos sistemas de memórias de procedimento com o sistema de memória explícita
através do deslocamento atencional produzido pelas auto-estimulações somatossensoriais, como
veremos adiante.
Em 1911 pouco se sabia sobre as funções da memória e, neste contexto, o eminente
neurologista francês Edouard Claparède (apud LeDOUX. 1996, pp. 165/166) permitiu-se, em
nome da ciência, um pequeno ato sádico contra uma paciente que aparentemente perdera a
capacidade de produzir novas lembranças: a cada dia em que a visitava na enfermaria Claparède
precisava reapresentar-se à senhora, que nunca demonstrava a menor idéia de quem fosse aquele
homem. Intrigado com o persistente jamais vu apresentado por sua paciente Claparède resolveu,
certo dia, colocar um alfinete entre os dedos de sua mão antes de uma de suas visitas a ela e ao
adentrar a sala de exames estendeu-lhe a mão como de costume, um ato a que ela de modo
igualmente cortês sempre correspondia. Naquele dia, entretanto, ao cumprimentá-la, a paciente
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rapidamente retirou a sua mão e, na visita seguinte de Claparède à enfermaria, embora a paciente
continuasse sem reconhecê-lo, recusou-se a cumprimentá-lo com o habitual aperto de mãos.
Questionada pelo médico sobre o motivo da recusa, a paciente não soube dizer por que motivo
esquivara-se a estender-lhe a mão, alegando que simplesmente não conseguia fazê-lo.
Mais ou menos à mesma época, a atenção de Freud (1908) encontrava-se capturada pelo
mesmo desafio que encantara Claparède, mas o recorte de Freud caracterizava-se por uma
moldura mais genérica e, portanto, mais subjetiva sobre os fenômenos da persistência de traços
basilares da memória.
Freud, que não espetava ninguém, especulava que os traços de caráter constituíam
produtos (isto é, marcas de memória) da interação entre a expressão dos impulsos parciais e o
contexto ambiental em que transcorriam as experiências infantis constitutivas. Freud finaliza o
pequeno artigo sugerindo que o desenho perene do traço de caráter encontra-se atrelado a um
dentre três destinos possíveis para os instintos parciais: “os traços permanentes do caráter são
continuações invariantes dos instintos primitivos, ou sublimações dos mesmos ou, ainda, reações
contra eles.” 317 (FREUD. 1908, p. 1357)”
O enigma oferecido pela paciente de Claparède só veio a ser esclarecido durante a década
de 50 quando, por ocasião do estudo do caso do paciente H.M., Brenda Milner descobriu que o
lobo temporal medial e o hipocampo respondem pelo armazenamento da memória declaratória
ou explícita, que corresponde à memória consciente de pessoas, objetos, lugares, fatos e eventos.
Prosseguindo nos estudos com H.M., Milner percebeu que embora o paciente fosse
completamente incapaz de formar novas memórias declaratórias, ele revelava uma capacidade
completa para o aprendizado de novas habilidades motoras e perceptivas, o que sinalizava a

No original: “los rasgos permanentes del carácter son continuaciones invariadas de los instintos primitivos, sublimaciones de los mismos o
reacciones contra ellos.” (p. 1357). Tradução do autor.
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existência de um segundo sistema de memória, completamente inconsciente e que se evidencia
apenas pelo desempenho.
Kandel (1996) salienta que o uso simultâneo dos dois sistemas de memória (declaratória e
de procedimento) consiste mais em regra do que exceção, observando que a memória de
procedimento é um conjunto de processos, que envolve diversos sistemas cerebrais diferentes.
Assim, por exemplo “...a aquisição de estados emocionais diversificados envolve a amígdala e a
formação de novos hábitos motores (e talvez cognitivos) requer o neostriatum” (KANDEL. 1996
apud KANDEL 1999/2003, p. 143)
Do ponto de vista estritamente fisiológico, as memórias são causadas por “variações
da sensibilidade da transmissão sináptica entre neurônios como conseqüência de atividade
neuronal prévia.” (GUYTON e HALL. 2002, p. 627) Estas variações fazem com que novas vias,
ou vias facilitadas, se desenvolvam para a transmissão dos sinais ao longo dos circuitos neurais no
cérebro. As vias facilitadas são também conhecidas como traços de memória
Os traços de memória podem ocorrer em todos os níveis do sistema nervoso318 e, uma
vez estabelecidos, podem ser ativados ou não pela atividade mental corrente. Ainda segundo estes
autores, algumas memórias de longo prazo são conseqüência de “condução sináptica alterada nos
centros inferiores do encéfalo enquanto a maior parte da memória associada aos processos
intelectuais baseia-se nos traços de memória referidos à facilitação sináptica nas zonas corticais.”
(GUYTON e HALL. 2002, p. 627)
Guyton e Hall mencionam ainda que a memória apresenta um componente negativo
conhecido como habituação que constitui, paradoxalmente, a maior parte da atividade mnêmica.

Segundo Guyton e Hall (Op. cit.) até mesmo os reflexos medulares podem ser alterados em animais inferiores, ainda
que ligeiramente, em resposta à ativação repetitiva da medula e essas alterações dos reflexos fazem parte da memória .
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A memória negativa é um derivativo da propriedade de omissão da rede neural319 que age como
um mecanismo adaptativo visando evitar a sobrecarga informativa. Assim, o cérebro apresenta a
peculiar capacidade de aprender a ignorar informações sem importância momentânea (como
veremos por ocasião da secção dedicada ao exame da atenção e da consciência).
A memória negativa revela-se decisiva para o funcionamento normal do ser humano
como se pode ver pela descrição do caso Sherashevski, um paciente acompanhado por Luria a
partir da década de 20 e que sofria de hipermnésia secundária à sinestesia320. Sherashevski era
capaz de memorizar listas de 70 a 100 itens (especialmente palavras e números), sendo capaz de
reproduzi-las em qualquer ordem, o que caracteriza uma condição conhecida como hipermnésia
da memória explícita. Como as sucessivas séries de itens não podiam ser esquecidas, a cada vez
era mais difícil diferenciá-las umas das outras, o que limitava a capacidade de pensar de
Sherashevski, pois a hipermnésia tornava-o incapaz de ignorar detalhes, uma capacidade
necessária para que a pessoa possa generalizar o seu raciocínio sobre alguma coisa. Em suma, a
incapacidade do cérebro de Sherashevski em omitir informação levava-o a perder a compreensão
do sentido da comunicação e, uma vez impedido de fazer generalizações, ele ficava também
incapaz de raciocinar.
O mecanismo da memória negativa consiste basicamente em inibição das vias sinápticas
para um dado tipo de informação, e a natureza do armazenamento de um sinal entrante na
memória - se negativo ou positivo - encontra-se na dependência da atividade de certas áreas das
regiões basais límbicas. A sinalização produzida pelo disparo neuronal destas áreas define o grau
de importância da informação com base em critérios emocionais e desencadeia a “decisão
319 Segundo Gazzaniga (confirmar fonte), a rede neural caracteriza-se por apresentar 3 propriedades básicas: a omissão, a
generalização e a distorção. Esta última propriedade parece ser uma decorrência lógica das propriedades anteriores.
320 Sinestesia é uma condição anômala de acoplamento da informação entrante entre dois ou mais sistemas perceptivos.
No caso de Sherashevski, cada evento era acoplado a uma imagem visual, a uma sensação corporal, a um cheiro e a um
gosto. O número de associações sensoriais que Sherashevski estabelecia com objetos e fatos facilitava a memorização
mas dificultava muito a sua compreensão. A cada palavra de cada frase que ouvia, ele imediatamente associava imagens,
sons e outras sensações e com isso, ficava incapacitado de seguir o fluxo dos acontecimentos (Lent, Op. cit. p. 599)
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subconsciente de armazenar o pensamento como um traço de memória sensibilizado ou de
suprimi-lo” (Guyton e Hall, p. 627).
Assim, a própria capacidade em formar e suprimir memórias revela-se uma propriedade
psicológica tributária do substrato emocional de fundo ou motivação. Veremos adiante que a
própria atividade atencional também se encontra sob a influência dos estados motivacionais ou
sentimentos de fundo de Damásio.
Já a memória positiva é formada a partir da facilitação das vias sinápticas (ou
sensibilização da memória) para as informações entrantes potencialmente causadoras de
conseqüências relevantes, tais como a dor (isto é, medo) ou o prazer. Graças a estes estados
emocionais básicos, o cérebro tem a capacidade de automaticamente incrementar e armazenar os
traços de memória.
Mas, como se forma uma memória, efetivamente? Lent (2001, p. 590) descreve quatro
passos necessários e suficientes para a formação de um traço de memória, mas sinaliza a dúvida
quanto à natureza seqüencial ou simultânea destes passos. Sabe-se que embora a organização
básica do cérebro seja constituída por módulos funcionais hierarquicamente organizados, os
sistemas cerebrais de larga escala, integrativos, operam de forma heterárquica e simultânea nos
níveis mais complexos das operações cognitivas (Del NERO, 1993; VARELA et al., 2001).
Entretanto, nos níveis sub-simbólicos (ou quasi-simbólicos apud LURIA. 1973/1981), a
informação precisa ser processada escalonadamente: os córtices sensoriais primários capturam a
informação gerada pela sensibilização dos receptores na periferia do corpo; a excitação dos
neurônios das áreas primárias é interpretada pelos neurônios das zonas corticais secundárias também de alta especificidade modal - que transformam aquela informação numa totalidade
significante referida à modalidade sensorial em questão. Finalmente, a informação é lançada nas
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zonas corticais terciárias de caráter supramodal, que promovem a integração, em rede complexa,
entre os diversos sistemas sensoriais, cognitivos, motores e emocionais.
De qualquer modo, até que a informação esteja disponível no grande misturador
associativo que são as zonas terciárias, o processamento da informação é hierárquico e vai
agregando valor (i.é, informação e combinação de informação) a cada passo percorrido. Assim,
no caso da memória, quatro passos consecutivos (ou simultâneos?) tem lugar, conforme o
Diagrama 5.5:
Diagrama 5.5 - Passos elementares nos sistemas de memória. O diagrama representa os passos comuns a todos os
sistemas de memória. Ainda não se sabe com certeza se os passos são simultâneos ou consecutivos. O efeito-moldura
exercido pela estrutura caracterológica parece exercer uma função de filtro perceptivo-cognitivo adicional ao filtro de
seleção intrínseco às propriedades da rede neuronal. (Modificado de LENT. 2001, P. 592)

•

Aquisição (passo 1): Segundo Lent (p. 590), o termo designa a “entrada de um evento
qualquer nos sistemas neurais ligados à memória”. Entende-se por evento qualquer coisa
passível de memorização: um objeto, um som, um pensamento, uma emoção ou uma
seqüência de movimentos e eles podem emergir tanto do ambiente (através dos sentidos
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especiais) como da própria pessoa (pensamentos, estados emocionais, sensações corporais).
Durante a própria aquisição, já ocorre a seleção (passo 2);
•

Seleção (passo 2): Os eventos são geralmente múltiplos e complexos e sempre simultâneos, de
forma que é impossível capturá-los todos. Assim, necessariamente ocorre uma filtragem dos
estímulos (vide o caso Sherashevski), e segundo Lent, os sistemas de memória só permitem (ou
priorizam) a aquisição daqueles aspectos:
•
•
•
•

•

mais relevantes para a cognição
mais marcantes para a emoção
mais focalizados pela atenção
mais fortes (i. é, intensos) sensorialmente
ou, ainda, simplesmente priorizados por critérios ainda desconhecidos. (dentre eles a couraça?)

Uma vez consumada a aquisição, os aspectos selecionados são armazenados por um período de
tempo que pode variar de alguns segundos até a vida inteira (passo 3);
•

Retenção (passo 3): É a capacidade de disponibilização dos aspectos selecionados para
posterior evocação. É neste passo que uma memória se definirá como positiva ou negativa, ou
seja: como recordação (facilitação e sensibilização) ou como esquecimento (habituação e
posterior extinção). A retenção é, na maioria das vezes, um fenômeno temporário e pode ser
classificada quanto ao seu tempo de duração em três categorias:

memória ultra-curta ou memória sensorial: Duração de msegs. a segs. A memória ultracurta apresenta
superposição importante com a função atencional e o campo da consciência no seu nível mais rudimentar, isto
é, ao nível dos fluxos impulsionais referidos ao curso da experiência de vida imediata;
memória de curta duração: Duração de minutos a horas. Responde pela nossa sensação de continuidade do
presente. Apresenta superposição importante com a função atencional e o campo da consciência no seu nível
mais elaborado do ponto de vista da subjetividade. É possível que o efeito-moldura da estrutura
caracterológica se expresse com maior penetração sobre o fluxo da experiência subjetiva nos sistemas de
memória de curo prazo;
memória de longa duração: Duração de horas até a vida toda. Responsável pela nossa dimensão
autobiográfica e de conhecimento.

O tempo de retenção é limitado pelo esquecimento, isto é: pelo fenômeno de depressão
de longo prazo e tanto a retenção como o esquecimento se definem, entre outros aspectos, pelo
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tipo de instrumentalização que faremos de cada evento tornado persistente pela ação dos
circuitos de memória. A capacidade de retenção varia entre os indivíduos e também de acordo
com as diferentes situações e momentos de vida de cada um.
A retenção, quando de longa duração, implica num processo adicional chamado de
consolidação da memória, que depende da atividade dos neurônios do hipocampo. A formação
do acervo de memórias de longo prazo (entre elas a memória autobiográfica) depende do grau de
consolidação implicado na formação do traço de memória relativo a um determinado evento.
•

Evocação (Passo 4): Segundo Lent (2001, p. 593) a evocação consiste na “capacidade de acesso
à informação armazenada para uso mental na cognição, na emoção e na exteriorização através do
comportamento”. Mas, em que consiste e como se estabelecem as condições para o recrutamento
da informação inscrita nos sistemas de memória? Ao que tudo indica, a capacidade para a
evocação de itens do acervo mnêmico parece encontrar-se na dependência do fluxo de idéias,
pensamentos, percepções e dos estados emocionais em curso no momento presente, que é onde a
vida acontece. À medida que o curso da vida se desenrola na incessante sucessão de pontos no
tempo, o panorama da atividade mental e física encontra-se em contínua flutuação: os
pensamentos se encadeiam, as percepções se sucedem, os eventos ambientais evoluem e o
organismo encontra-se em constante pulsação.
Uma pequena parte desta miríade de flutuações que constituem os eventos é acessível ao

campo da consciência; entretanto a maior parte delas exerce seus impactos sobre nosso
funcionamento global momentâneo de modo inconsciente. Seja numa condição de acessibilidade à
consciência, seja exercendo seu impacto de modo inconsciente, esta sucessão de fluxos parece ser
regulada pelas áreas associativas supramodais, em especial a área associativa pré-frontal, o que remete
à superposição entre os sistemas de memória e os sistemas responsáveis pelas operações atencionais.
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Antes de desenvolver o argumento, entretanto, é conveniente fazer uma pequena
apresentação da taxonomia dos sistemas de memória, conforme se encontra em Kandel
(1999/2003).
Diagrama 5.6: Taxonomia dos sistemas de memória declaratória e de procedimento (apud Kandel, 1999/2003)

Memória de longo prazo

Procedimento (implícita)

Declaratória (explícita)

Procedimento

Priming

(hábitos e habilidades)

Fatos

Eventos

Lobo temporal medial
Diencéfalo

Condicionamento Aprendizagem
clássico (simples) não-associativa

Respostas
Emocionais

Striatum

Neocórtex

Amígdala

Musculatura
Esquelética

Cerebelo

Vias
Reflexas

Como se pode ver, o campo da memória de longo prazo abarca tanto o domínio da
memória declaratória como os diversos subsistemas de memória de procedimento. Ambos os
sistemas se justapõem e são comumente acionados em conjunto, pois muitos contextos de
aprendizagem requisitam ambos os tipos de memória.
Assim, repetições constantes podem transformar a memória declaratória em memória de
procedimento. Aprender a dirigir um automóvel requer primeiramente lembranças conscientes,
mas após um certo tempo de prática o ato de dirigir torna-se automatizado constituindo uma
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atividade motora inconsciente. Transpondo o exemplo da Kandel para o campo de nosso
interesse, poder-se-ia dizer que aprender a dirigir-se na vida requer inicialmente lembranças
conscientes (a educação recebida no momento em que ela acontece) mas após certo tempo, o ato
de auto-conduzir-se na vida torna-se primordialmente inconsciente em face do desenvolvimento
dos traços de caráter que operam na esfera extra-consciente da personalidade a partir de sua
instanciação nos sistemas das memórias de procedimento motor e emocional.
Além das memórias de hábitos e habilidades, o campo das memórias implícitas abarca um
conjunto de processos envolvendo diversos sistemas cerebrais:
•

O priming ou imprimadura (modelo instrucional) implica no reconhecimento de estímulos
recentes e a sua consecução implica na atividade dos córtices sensoriais, um elemento que fala
a favor da hipótese reichiana que sustenta ser o recalcamento um evento secundário à
repressões prévias oriundas do mundo externo.
A noção de imprimadura parece ser o substrato neurobiológico para o primeiro dos três

processos que, de acordo com Reich, estariam implicados no endurecimento do Eu: a
identificação com a realidade frustrante, personificada na figura da principal pessoa agente da
supressão. Este ponto dá origem aos conteúdos significantes do encouraçamento (REICH.
1933/1972, p. 157);
•

A aquisição de um pano de fundo emocional característico implica na formação de memórias
emocionais inconscientes referidas no estabelecimento de um padrão coerente e estável em
termos da combinação entre os diversos SEOs e a atividade córtico-cognitiva. Como se viu
em Panksepp (2001), os sistemas emocionais básicos podem atuar, ao longo do
desenvolvimento como sistemas atratores dinâmicos, progressivamente mais amplos,
complexos e sofisticados à medida que atraem as diversas instâncias cognitivas para as suas
respectivas esferas de influência;
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•

a formação de novos hábitos motores implica em registro destes padrões de comportamento
ao nível dos núcleos da base do cérebro, em especial o subgrupo conhecido como neostriatum.
Na tentativa de resolver o próprio medo, a criança se vê na contingência (consciente, a

princípio, pois o priming encontra-se ancorado em estruturas neocorticais, segundo a taxonomia
apresentada por Kandel) de reter os impulsos motores desaprovados pelo ambiente, o que
modifica a longo prazo a sua atitude comportamental de base, substituída ou canalizada pela
formação de memórias de procedimento inconscientes.
Reich observa que o segundo processo implicado no ‘endurecimento’ do ego consiste na
“volta contra si mesmo da agressão (uma reação instintiva de caráter defensivo) que é mobilizada
contra a pessoa supressiva...” (REICH. 1933/1972, p. 157; parênteses acrescido). O processo de
reversão no ciclo de acoplamento sensoriomotor parece se tornar possível mediante o isolamento
do modo de movimento visando a neutralização do elemento exterior mais essencial da energia
agressiva (como no exemplo de Lang a propósito do subordinado que, diante do insulto do seu
chefe, contém o revide para não perder o emprego). As conseqüências deste processo são a
inibição psíquica (e motora) e a limitação da livre capacidade de deslocamento da atenção
sustentadas pela estrutura caracterológica.
Tanto os aspectos globais dos ciclos de acoplamento sensoriomotor (o modo de andar, as
características individuais da manutenção da postura ereta) como as dinâmicas e posturas mais
localizadas (o modo de apertar a mão, de empunhar e manipular objetos, a biomecânica das
expressões faciais, etcetera) expressam nuances emocionais implícitas (ou sentimentos de fundo,
apud DAMASIO. 1994) que podem ser qualificadas como a expressão fenomênica de padrões de
memória de procedimento corporal, cuja inscrição nos sistemas de memória foi forjada ao longo
das primeiras experiências infantis.
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Os medos condicionados emergentes da experiência ambiental precoce ganham acesso ao
sistema MEDO ao nível do sistema amígdalo-hipocampal, enquanto os medos incondicionados
emergem da atividade de estruturas mais inferiores na neuroanatomia do circuito MEDO
(PANKSEPP 2004). Ambos os tipos de medo, entretanto, valem-se das mesmas vias neurais e
apresentam expressões comportamentais e autonômicas idênticas.
A segregação modular dos sistemas de memória oferece um importante ponto de apoio para
a clínica da psicoterapia neurodinâmica, pois as MeSAs parecem atuar de forma ascendente
permitindo tanto a emergência de memórias emocionais implícitas como as memórias explícitas de
uma situação emocional. Conforme a explicação de LeDoux (1996/1998, p. 184), no caso de uma
pessoa que sofra um sério acidente de automóvel e a buzina dispara por ocasião do acidente, o som
da buzina - ou uma representação neural do mesmo, no caso de uma recuperação de memória
“tornando-se um estímulo de medo condicionado, vai diretamente do
sistema auditivo para a amígdala, estimulando implicitamente reações corporais que
costumam ocorrer em situações de perigo: tensão muscular (vestígio da
imobilização), alterações na pressão sangüínea e nos batimentos cardíacos, aumento
da transpiração e assim por diante.”

Seguindo o exemplo, LeDoux comenta que o mesmo estímulo inicial (o som da buzina ou a
sua memória) também percorre o córtex, ativando o sistema de memória do lobo temporal, onde as
memórias explícitas e assertivas são ativadas e a pessoa pode então recordar-se conscientemente do
acidente, de onde e com quem estava.
Entretanto, as proposições declaradas acerca da experiência não constituem uma memória
emocional e não apresentam, em si mesmas, conseqüências emocionais. Assim, uma memória
emocional completa, por assim dizer, requer a ativação de ambos os sistemas de memória, conforme
a Figura 5.4:
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Figura 5. 4 - Sistemas cerebrais de memória emocional e da memória da emoção. A memória explícita, assertiva,
consciente, é mediada pelo hipocampo e relaciona-se com as áreas corticais, enquanto as diversas formas implícitas ou
inconscientes pelo sistema de memória emocional, que envolve a amígdala e as demais regiões e rotas que compõem o
sistema MEDO. Por ocasião das MeSAs, os fragmentos de ações corporais que metaforizam as experiências infantis
primitivas parecem promover efeito ascendente pela via do sistema de memória implícita. Esta ativação promove
modificações nos estados de corpo e podem trazer à tona a memória explícita de situações emocionais. O objetivo final
consiste na reversão do padrão crônico de medo implícito de fundo e assim liberar a atividade cognitiva de seus
constrangimentos emocionais.

O caso de ‘Mariana’, sexo feminino, 43 anos, nível superior, revela em dois registros
diferentes tomados por ocasião da aplicação das MeSAs do Grupo 2 (metáfora da amamentação),
acionamentos dos diferentes sistemas de memória:
Mariana: "Não preciso mais da proibição de não olhar; a minha madrasta
se inseriu no meu corpo (referindo-se aos seus ombros contraídos).” (Caso 16 –
‘Mariana’. Registro 479 – Grupo MeSA 2; parênteses acrescido)

O auto-relato de Mariana indica a ocorrência de uma memória explícita de uma situação
emocional referida à sua experiência com a figura parental materna, a nova esposa de seu pai, sem
que, no entanto, houvesse qualquer indício de uma experiência emocional direta. Entretanto, a sua
interpretação acerca da sensação corporal (os ombros contraídos como um fragmento da
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imobilização corporal subseqüente ao estado de medo) sugere que possivelmente a experiência da
MeSA produzira algum efeito sobre o sistema de memória emocional implícita.
Em outro momento do tratamento, Mariana experimenta uma reação emocional pura que a
faz interromper a MeSA:
Mariana: “Este medo, que eu tenho dentro de mim...é um verdadeiro
pavor... (e começa a chorar abertamente).” (Caso 16 – ‘Mariana’. Registro 519 –
Grupo MeSA 2; parênteses acrescido)

O terapeuta, por sua vez, observa que Mariana:
‘Se permite expirar profundamente quando chora. Pela primeira vez segura
firme na minha mão. O tórax fica muito vermelho com o surgimento da emoção,
como se fosse uma urticária, mas o centro do tórax (sobre o esterno) mantém-se
muito pálido.’ (Registro 519 – Grupo MeSA 2. Observação do terapeuta)

Navarro321 afirma ser a vegetoterapia “uma técnica evocativa e não provocativa”, indicando
com esse aforismo a capacidade das MeSAs em fazer aflorar os conteúdos excluídos da consciência
de modo espontâneo, através da religação do ato motor com os conteúdos emocionais e cognitivos,
desconectados pelo engessamento da atenção.
A possibilidade de fazer com que a atenção flutue para além dos seus parâmetros habituais,
constrangidos pelo efeito-moldura da estrutura caracterológica, parece abrir uma nova via de acesso a ‘Royal Low Road’ na paráfrase de Panksepp (2004) - para a compreensão e o tratamento do mal-estar
subjetivo.
A perspectiva de que as emoções sejam, em grande parte, uma função cerebral subcortical
homologamente compartilhada com outros animais prescinde da necessidade de uma rerepresentação ou leitura dos afetos, mas requer a conceitualização de um núcleo primordial do Si [core
self], conforme Damásio (1999) e Panksepp (1998a; 1998b). Tentarei, a seguir, articular a capacidade
atencional com a noção de Si e as conseqüências dessa articulação para o campo da consciência.
321

Comunicação pessoal.
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5.4 ATENÇÃO, CONSCIÊNCIA E O ‘DAR-SE CONTA’
Se o campo das memórias de longo prazo é o espaço onde encontramos as seqüelas
cognitivas e comportamentais que expressam os traços de caráter, os sistemas de memória
operacional322 (BADDELEY. 1986) e sua articulação com os mecanismos atencionais parecem ser a
alavanca de Arquimedes da psicoterapia neurodinâmica.
Postulo que o engessamento ou estereotipia do padrão de base da atenção emerge como uma
expressão fenomênica da competição pelo direcionamento da corrente da consciência entre: 1. as
diversas memórias operacionais, 2. a atualidade da experiência, e 3. a imaginação (produção do
imaginário a partir das impulsões perceptivas, mnêmicas e corpóreas). O fluxo da consciência é, pois,
como a deriva de uma bolha de sabão ao sabor de três correntes aéreas distintas e simultâneas, e o
‘dar-se conta’ (awareness) encontra-se intimamente ligado à reportabilidade consciente, discursiva.
Mas antes de entrar no cerne do problema, farei um breve mapeamento da função atencional
e do campo da consciência.

5.4.1 – Consciência.
O senso comum nos diz ser mais fácil identificar a consciência do que defini-la.
Etimologicamente, a palavra deriva de cum (com) e scire (saber), significando, portanto, a capacidade
de tomar conhecimento ou ter ciência de algo.
A revisão dos historiadores da filosofia feita por Depraz (2001) credita a Descartes a
paternidade da invenção da consciência (conscientia), para quem o sujeito se definia pela sua
capacidade de pensar (Ergo cogito, ergo sum). A visada de Descartes, entretanto, constituía mais uma

Working memory, também conhecida como memória de trabalho ou memória operacional, de curta duração e que não
deixa traços permanentes na rede de neurônios.
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filosofia da certeza verdadeira do que uma filosofia propriamente da consciência na medida em que
equivalia a consciência ao sujeito pensante.
Segundo Depraz (2001, p. 7) o termo consciousness constitui um neologismo utilizado pela
primeira vez por Cudworth em 1678 e retomado por Locke em 1694 por ocasião do Ensaio sobre o
entendimento humano. Na acepção conferida por Locke é que o sentido do termo torna-se célebre:
“a consciência é o modo pelo qual o homem percebe o que se passa em
seu próprio espírito.”323 (LOCKE. 1694 apud DEPRAZ. 2001, p. 8)

Segundo a autora, é a partir da definição de Locke que se inaugura “...a problemática
propriamente dita da consciência como identidade e experiência de si ao longo do tempo.”324
(DEPRAZ. Op. Cit.)
Já William James (1892/1924) observa em A corrente da consciência que o dado imediato que é
objeto de estudo da Psicologia é também o seu dado mais genérico, ou seja:
“o fato que em cada um de nós, quando despertos (e às vezes quando
adormecidos), se desenvolve um certo gênero de consciência. Uma corrente,
uma sucessão de estados, de ondulações, de campos, ou como se queira chamar, de
conhecimento, de sensação, de desejo, de deliberação, etc., flui e passa em nós
constituindo nossa vida interna.”325 (JAMES. 1892/1924, p. 18; destaque no
original.)

Atendo-se a uma abordagem descritiva e ressalvando que certas formas particulares da
consciência derivam “de experiências precedentes e da educação individual” (Op. Cit. p. 19), James
observa a existência de campos de consciência, enfatizando a sua complexidade:

No original: “la conscience est la façon dont un homme perçoit ce qui (se) passe dans son propre esprit.” Tradução de Berenice
Villela.
324 No original: “C’est là que s’inaugurerait la problématique proprement dite de la conscience comme identité et expérience du soi dans le
temps.” Tradução de Berenice Villela.
325 No original: “el hecho em que em cada uno de nosotros, cuando despiertos (y a veces cuando dormidos), se desarrola um cierto
género de conciencia. Una corriente, una sucesión de estados, de ondulaciones, de campos o como queiráis llamarlo, de conocimiento, de
sensación, de deseo, de deliberación, etc., fluye y pasa en nosotros constituyendo nuestra vida interna.” Tradução do autor.
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“...os campos concretos conscientes são sempre complexos. Estão compostos por
sensações de nosso corpo e dos objetos que nos rodeiam, de recordações, de
experiências passadas, de pensamentos, de coisas distantes, de sentimentos, de
satisfação ou mal-estar, de desejos e aversões, de estados emocionantes juntamente
com outras orientações da vontade, tudo em uma extrema variedade de
combinações e intercâmbios.”326 (JAMES, Idem, p. 20)

A consciência constitui um campo de convergência experiencial cuja organização de seus
conteúdos componentes oscila a cada instante no que tange à proporcionalidade relativa da
participação de cada um de seus elementos. James observa um fundo de sensação bem destacado na
maioria dos estados de consciência, mas:
“se nos fixarmos bem, observaremos sempre, ao redor da sensação, uma espécie de
franja de pensamento ou de vontade e, ao redor da memória, uma espécie de
margem ou penumbra de emoção ou sensação.”327 (JAMES, Idem, p. 21)

James salienta, portanto, a presença perene do fundo de sensações que, como veremos adiante,
referem-se ao sentido central do Si enquanto eixo ordenador da mandala da experiência. Entretanto,
o fundo de sensações pode transitar do centro para a margem ou franja, na medida em que:
“Qualquer objeto de pensamento, uma imagem distante, pode converter-se
em foco de nossa atenção mental [...] em tal caso, as sensações [...], ainda que não
desaparecendo em absoluto do vosso campo consciente, podem ficar reduzidas a
uma posição marginal sumamente atenuada. Assim, também um sentimento [...]
relacionado com o vosso próprio corpo pode passar [...] de uma posição focal a
uma posição marginal, e vice-versa.”328 (JAMES. 1892/1924, p. 21/22)

De fato, embora a atenção possa ser dirigida tanto para o ambiente como reorientada para si
mesmo (autofoco), na maioria das pessoas a atenção encontra-se alocentricamente orientada na

326 No original: “...los campos concientes concretos son siempre complejos. Están compuestos de sensaciones de nuestro cuerpo y de los objetos
que nos rodean, de recuerdos, de pasadas experiencias, de pensamientos, de cosas distantes, de sentimientos, de satisfacción o de molestia, de
deseos y aversiones, de estados emocionantes juntamente con otras orientaciones de la voluntad, todo en extrema variedad de combinaciones y
permutaciones.” Tradução do autor.
327 No original: “Mas alrededor de la sensación, si nos fijamos bien, advertiremos siempre como una franja de pensamiento o de voluntad, y
alrededor de la memoria como un margem o penumbra de emoción o sensación.” Tradução do autor.
328 No original: “Cualquier objeto de pensamiento, uma imagen distante, puede convertirse em foco de nuestra atención mental, [...]; en tal
caso, las sensaciones [...], pueden quedar reducidas a una posición marginal sumamente atenuada. Así también un sentimiento [...],
relacionado con vuestro propio cuerpo, puede pasar, [...], de una posición focal a otra marginal y viceversa.” Tradução do autor.
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maior parte do tempo, em especial naquelas com personalidade extrovertida (DUVAL e
WICKLUND. 1972, apud KINSBOURNE. 1994)
Embora o foco e a margem constituam uma distinção descritiva importante, James observa
que a interação não se resume a uma mera alternância, pois nas sucessivas mutações sofridas pelos
campos conscientes,
“o processo pelo qual um se esfuma no outro (foco e margem) é muito gradual,
nele ocorrendo toda a sorte de coordenações entre os seus conteúdos. Algumas
vezes é o foco que muda e não a margem, ou vice-versa. Em outras ocasiões,
ocorrem mudanças bruscas em todo o campo (da consciência).”329 (Op. Cit., p. 22;
parênteses acrescidos)

Dada a extrema variabilidade temporal da consciência, a coesão do campo é também
observada por James como um elemento essencial: assim, “em cada campo (de consciência) existe de
fato uma unidade para o seu possuidor.”330 (JAMES. 1892/1924, p. 22; parênteses acrescido.)
A coesão característica do campo da consciência é corroborada por Jaspers, que observa que “os
fenômenos não se apresentam destacados, cada fenômeno particular sendo condicionado pela
totalidade do estado da consciência”; a totalidade do estado de consciência, por sua vez, deve sempre
ser levada em consideração, pois “na vida psíquica tudo com tudo se relaciona, cada elemento
colorindo-se pelo estado em que e pela conexão com que se apresenta.” (JASPERS. 1979. p. 166).
Assim, as propriedades mais intrigantes e também mais fundamentais da consciência - e que
continuam a desafiar o crescimento exponencial da neurociência - são a sua integração difusa e a sua
unidade fundamental (WATT e PINCUS. 2004).

329 No original: “Em las sucesivas mutaciones de nuestros campos concientes, el proceso por el cual uno se esfuma em el outro, es muy
gradual, dándose en él todo suerte de coordinaciones entre sus contenidos. Unas veces es el foco el que cambia y no el margen, o viceversa. En
ocasiones, danse bruscos cambios en todo el campo.” Tradução do autor.
330 No original: “...en cada campo existe de hecho uma unidad para su posesor,...” Tradução do autor.

337

338

5.4.1.1. Problemática conceitual: a consciência, o inconsciente e o ‘dar-se conta’.
De acordo com Depraz (Op. Cit.; pp. 8/12), a problemática conceitual acerca do termo
consciência implica em 3 grandes campos semânticos, dos quais interessa aqui discutir o sentido de
consciência na terceira acepção apresentada pela autora:
1. na acepção teórica e racionalista do termo, a consciência se apresenta como o paradigma do
conhecimento de Si ou daquilo que se passa em Si. A consciência nesse sentido é, portanto,
aquilo que define o nosso ‘ser consciente’ e pode ser entendida como correlata à noção de
consciência cognitiva proposta por Panksepp e Damásio, em complemento à consciência
afetiva;
2. a segunda acepção do termo diz respeito à sua dimensão moral, onde o acento recai sobre o
sentimento interior que culmina com a idéia de certeza moral que contrarresta os afetos
mais violentos. Nessa acepção, o termo consciência indica a nossa ‘voz interior’ e define o
sentido nos termos de ‘ter consciência de...’ (DEPRAZ. 2001, p. 8). A dimensão moral da
consciência será contemplada tanto em Freud como em Reich como a instância do
Supereu. Essa acepção do termo pode igualmente ser adjudicada ao domínio dos
conteúdos cognitivos que ocupam o campo de trabalho global da consciência e suas
fímbrias pré-conscientes (as memórias operacionais);
3. acepção pragmática do devir-consciente. Nesta perspectiva encontra-se a passagem da noção de
consciência de um plano formal para a sua dimensão carnada331 e sociopolítica, em cujo
coração situa-se o debate contemporâneo em torno das relações entre a consciência
(consciousness) e o ‘dar-se conta’ (awareness). Nessa acepção concebe-se a consciência como
“um potencial de capacidades a educar, individuais e sociais; um potencial que pode ser

Prefiro adotar o neologismo ‘carnada’ ao invés de ‘encarnada’ para enfatizar o sentido da consciência como uma
propriedade emergente do organismo vivo, evitando assim um possível entendimento da questão do ponto de vista
dualista de um espírito superior encarnado na matéria puramente instrumental às suas operações.
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mobilizado por diferentes recursos e técnicas que viabilizam a tomada de consciência e o
devir-consciente.”332 (DEPRAZ. 2001, p. 8).
Cabe, a esta altura, esclarecer o sentido aqui adotado para os termos aware/awareness, cujo
sentido mais aproximado em português corresponderia a ‘dar-se conta’ ou ‘ter ciência’ denotando a
incidência súbita da atenção em um ponto do tempo sobre um conteúdo/objeto qualquer, a partir do
que tomamos ciência de algo ou nos damos conta de algo. Segundo Depraz (2001, p. 11),
“...é o registro da atenção e de sua manutenção, de sua ‘guarda’, de sua
estabilização que se encontra em jogo, mais do que um processo reflexivo; awareness
é, assim, um termo que escapa ao campo do saber enquanto tal.”333

O ‘dar-se conta’ (awareness) parece constituir a interface entre a consciência e o inconsciente,
na medida em que Depraz sinaliza:
“A dupla negação que caracteriza a awareness, o ‘não-in-consciente’, assinala
um produto notável daquilo que originariamente a constitui. Donde a insistência
legítima pautada sobre a dinâmica do devir-consciente como traço essencial da
awareness.”334 (DEPRAZ. 2001, p. 12; destaque no original)

Mas, por que ou para que somos conscientes? A perspectiva neuro-evolucionária entende o
desenvolvimento da consciência como uma vantagem adaptativa num mundo sensorial complexo.
Nesta perspectiva, a seleção sensorial e a arbitragem do comportamento seriam ampliadas pela
existência da consciência (KOLB e WISHAW. 2002)
De acordo com Krich e Koch (KRICK e KOCH. 1998, apud KOLB e WISHAW. 2002), os
sistemas reflexos, característicos dos autômatos biológicos, são suficientes quando o número de tais
sistemas é limitado, mas à medida que seu número cresce, a atividade reflexa perde a eficiência,

332 No original: “...le statut d’un potentiel de capacités à éduquer, individuelles et sociales, selon différentes ressources et techniques que l’on
peut mobiliser, et qui rend possible une ‘prise de conscience’ ou un ‘devenir-conscient’.” Tradução de Berenice Villela.
333 No original: “...c’est le registre de l’attention et de son maintien, de sa ‘garde’, de sa stabilisation qui est ici en jeu, davantage qu’un
processus réflexif quel qu’il soit.” Tradução de Berenice Villela.
334 No original: “La doble négation qui caractérise l’awareness, le ‘non-in-conscient’, signale un rapport remarquable de celle-ci avec ce qui la
constitue originairement. D’où l’insistance légitime portée sur la dynamique du devenir-conscient comme trait essentiel de l’awareness.”
Tradução de Berenice Villela.
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especialmente quando dois ou mais sistemas estiverem em conflito. Nessa perspectiva, à medida que
o montante de informações sobre algum evento aumenta, torna-se vantajoso produzir uma
representação única e complexa que possa ser disponibilizada por tempo suficiente para as partes do
cérebro (como os lobos frontais) que elaboram a escolha de um dentre muitos planos possíveis de
ação.
Assim, a consciência constitui um novo plano de representação complexa que acompanha a
habilidade prévia para a resposta rápida e inconsciente. Encontra-se aqui a ancoragem neuroevolucionária para a proposição reichiana dos dois grandes saltos do desenvolvimento e para o
surgimento da capacidade para a autopercepção no organismo dotado de aparelho psíquico.
As evidências para esse duplo plano de processamento são inúmeras, dentre elas a
constatação de que no processamento visual o ramo ventral das rotas visuais (sistema ‘onde’)
caracteriza-se por um processamento rápido e inconsciente, enquanto o ramo visual dorsal (sistema
‘o quê’) caracteriza-se por um processamento mais lento e ligado à consciência dos eventos visuais.
Por exemplo, a rebatida de uma bola de tênis viajando a 140 km/h requer que o tenista gire e se
posicione antes mesmo de ter consciência de estar, de fato, vendo a bola. A consciência da percepção
da bola vem logo após o rebate (KOLB e WISHAW. 2002, p. 569). A dissociação dos sistemas
‘onde’ e ‘o quê’ foi inicialmente identificado por Schneider nas conexões entre o corpo geniculado
lateral e o córtex visual primário no sistema perceptivo visual de hamsters; posteriormente,
Ungerleider e Mishkin verificaram em macacos a extensão dessa distinção na própria arquitetura
cortical para além das zonas de recepção primária ou unimodais (SCHNEIDER. 1969;
UNGERLEIDER e MISHKIN. 1982, apud CORBALLIS. 1994, p. 88)
Castiello et al. 1991 (apud KOLB e WISHAW. 2002) revelaram dissociação semelhante entre
o comportamento e a consciência através de um experimento onde os voluntários tinham que
apreender com a mão uma dentre três hastes, cuja ponta iluminada mudava subitamente de uma
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haste a outra sem aviso prévio. Os pesquisadores observaram que os voluntários corrigiam a
trajetória da mão antes de tomarem consciência de que o alvo visado havia mudado de haste, tendo
sido constatada uma diferença de até 300mseg entre a respostas motora - inconsciente e rápida - e a
resposta oral ligada ao processamento consciente.
A entrada da consciência no jogo da vida possibilitaria uma relativa emancipação frente aos
automatismos neurobiológicos, supostamente habilitando a arbitragem da seleção de um
comportamento dentre tantos em face da compreensão e do exame das complexas variáveis
existenciais trazidas no bojo dos estímulos sensoriais.
Em termos elementares ela nos permite, por exemplo, selecionar jujubas de uma determinada
cor dentro de um pote cheio de jujubas de diversas cores. Já no plano complexo das interações
instersubjetivas, a consciência nos permite escolher entre a retaliação e o perdão, entre a tristeza e a
volta por cima frente a uma situação de infortúnio, entre a melhor ordenação dos parágrafos de um
texto e qual a melhor estratégia social numa reunião festiva envolvendo potenciais interesses
profissionais. Mas, principalmente, a consciência deveria nos habilitar a escolher o cultivo de uma
existência em bases genitais através do desenvolvimento de uma perspectiva positiva e esperançosa
para a vida, sem ficar-se demasiadamente preso ao passado nem capturado por temores ou por
expectativas fantasiosas demasiado fora da realidade.
A consciência seria, portanto, a pré-condição para o livre-arbítrio e para a constituição de
uma ética de vida, mas é necessário liberá-la de constrangimentos automatizados pela instauração do
efeito-moldura, como sugere a citação de Engels por Reich: “O livre-arbítrio não é mais do que a
aptidão para poder decidir com conhecimento de causa.”(ENGELS apud REICH. 1929/1977, p. 60)
A perspectiva do ‘dar-se conta’ (awareness) como uma propriedade emergente do devirconsciente (DEPRAZ, VARELA e VERMERSH. 2003) e sua característica de dupla negação
(DEPRAZ. 2001) deslocam a experiência da opacidade originária do inconsciente, alinhando-a ao
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inconsciente corporal da fenomenologia (particularmente em Merleau-Ponty) mais do que ao
inconsciente psíquico postulado por Freud. Essa noção de inconsciente corporal foi – conforme
visto ao longo do capítulo 3 - avançada por Reich sem que, no entanto, se desprezasse com isso a
psicodinâmica psicanalítica. Conservadas as suas características psicodinâmicas, pois a natureza
arbitrária dos conteúdos recalcados advém do fato de haver couraça, o inconsciente corporal não
mais se caracteriza
“como um nó de obscuridade irredutível inerente ao psiquismo individual, nem
impossível de ser acessado à sua consciência clara, mas como a existência de
capacidades corporais de ações nele sedimentadas, e que formam uma zona préconsciente de hábitos suscetíveis de adentrar à consciência.”335 (DEPRAZ. 2001, p.
13)

De acordo com Depraz (Op. Cit.) – cuja classificação, ao contrário da perspectiva
neurodinâmica aqui avançada, ainda mantém uma divisão entre o inconsciente psíquico e o
inconsciente corporal - as noções de inconsciente psíquico e inconsciente corporal mostram-se
relevantes à abordagem em primeira pessoa, enquanto um terceiro modelo de inconsciente, o
inconsciente neuronal inscreve-se no domínio da experiência subpessoal sendo, portanto, acessível
somente às abordagens de pesquisa em terceira pessoa.
Chalmers, citado em Kolb e Wishaw, propõe que a consciência deve incluir:
“...não apenas as informações que o cérebro experimenta por seus sistemas
sensoriais (o pólo sensorial-perceptivo) mas também as informações armazenadas
(o sistema de marcas mnêmicas interposto entre os pólos sensorial e motor do
aparelho psíquico) e, provavelmente, as informações que o cérebro consegue
imaginar (a produção do imaginário a partir das impulsões perceptivas, mnêmicas e
corpóreas).” (CHALMERS. 1995, apud KOLB e WISHAW. 2002, p. 571;
parênteses acrescidos)

No original: “...l’inconscient n’est pas caractérisé comme un noyau irréductible d’obscurité inhérent au psychisme de l’individu, et à jamais
inaccesible à sa conscience claire, mais comme l’existence de capacités corporelles sédimentées en lui, et qui forment une zone pré-consciente
d’habitus susceptibles d’advenir à la conscience.” Tradução de Berenice Villela.
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A perspectiva de Chalmers postula a consciência como o produto final de todos os processos
cognitivos do cérebro e, nessa perspectiva, se poderia esperar que à medida que o cérebro se
modificasse com a experiência, o estado de consciência também sofreria uma transformação.
Embora interessantíssima, a perspectiva de Chalmers não resolve o problema colocado pelo
fato de que nem todas as pessoas que envelhecem necessariamente amadurecem, isto é: modificam o
seu comportamento em face das experiências de vida. Deve haver mais algum elemento implicado. O
que impede que as pessoas efetivamente aprendam com a experiência? O efeito-moldura do traço de
caráter?
A esse propósito, emerge em meu campo de consciência uma antiga máxima do senso
comum dos psicoterapeutas, colocada sob a forma de uma adivinhação bem-humorada: Você sabe
qual

a

diferença

entre

um

neurótico,

uma

pessoa

saudável,

e

um

sábio?

A resposta envolve a capacidade de ‘dar-se conta’ (awareness), que abre as portas do devir-consciente e
permite que nos emancipemos das repetições automáticas inscritas no inconsciente corporal: a
pessoa neurótica é aquela que não aprende com a própria experiência; a pessoa saudável é aquela que
é capaz de aprender com a própria experiência, enquanto sábia é aquela pessoa capaz de aprender
com a experiência alheia. A sabedoria, portanto, implica em acentuado grau de plasticidade neuronal
dependente do ‘dar-se conta’ atencional.
A dificuldade para a mudança, para a entrada num efetivo devir-consciente, parece remeter à
necessidade reclamada por Watt e Pincus (2004) e por Panksepp (1998) do estabelecimento de uma
nova nosologia para o estudo da consciência, pois a simples tomada de consciência cognitiva,
embora seja uma condição necessária, revela-se insuficiente para produzir a emancipação da
repetição dos estados de mal-estar.
A nova nosologia para o estudo da consciência se estrutura em torno do conhecimento
atualmente disponível, sinalizando que o interjogo neurodinâmico entre os estratos córtico343
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cognitivos (produtores dos conteúdos cognitivos da consciência) e a atividade dos sistemas
emocionais subcorticais produz cenários subjetivos substancialmente diversos. Tanto Damásio
(1999) como Panksepp (1998) argumentam que os processos cognitivos superiores assentam-se
sobre uma forma primária ou nuclear de consciência. Nessa perspectiva, da qual Reich parece ter
sido um pioneiro, “a cognição é a camada evolucionária mais recente da cebola da consciência.”
(WATT e PINCUS. 2004)
Embora autores anglo-saxões como Rolls (1999) e LeDoux (1996) defendam que a
consciência depende dos processos cognitivos superiores, inclusive que esta depende eminentemente
da linguagem (Rolls), o conjunto das evidências neurocientíficas parece favorecer a primeira hipótese,
uma vez que a atividade cognitiva é dirigida e motivada pelos sistemas emocionais subcorticais.
Entretanto - e novamente se pode encontrar aqui sinais do pioneirismo da proposição
reichiana por ocasião de Contato psíquico e correntes vegetativas (1935) - observam Watt e Pincus:
“...pode acontecer que os desenvolvimentos córtico-cognitivos informem e
talvez, em certo sentido, transformem os aspectos mais primitivos da consciência
nuclear que provavelmente compartilhamos com os outros mamíferos.”336 (WATT
e PINCUS. 2004, p. 79)

Um aspecto central para a concepção contemporânea dos estudos da consciência é que a
mesma se constitui em torno de “um quadro de referência centrado no corpo (embodiment) com
propriedades fundamentais de agenciamento (agency) e autopertencimento (ownership) através das quais
as ações [...] podem ser experienciadas como provenientes de Si.”337 (WATT e PINCUS. 2004, p. 78)
No atual contexto, as propriedades qualia (ou conteúdos da consciência), embodiment
(corporeidade), agency (agenciamento ou autoria), ownership (autopertencimento) e a própria
peculiaridade da integração difusa (sem bordas nítidas) da totalidade do conteúdo na consciência se
336 No original: “…although it is likely that these cortico-cognitive developments inform and perhaps even in some sense transform the more
primitive aspects of core consciousness that we probably share with other mammals.” Tradução do autor.
337 No original: “Central to consciousness is a body-centered frame of reference (“embodiment”), with fundamental properties of agency and
“ownership”, in which actions [...] are experienced as coming from the self.” Tradução do autor.
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apresentam como os mais consistentes marcos referenciais para os pesquisadores interessados na
definição dos substratos e modelos neurais da consciência. Ao mesmo tempo, observam Watt e
Pincus (Op. Cit.), estes mesmos aspectos constituem os seus mais consistentes e formidáveis desafios
científicos.
Segundo a revisão atual de Watt e Pincus (2004), a consciência se define como
“...um processo intrinsecamente privado com muitos componentes
difusamente integrados (isto é, sem bordas nitidamente demarcadas) na experiência
normal: atenção, intenção, aferência sensorial, estados emocionais inclusive estados
de humor na periferia da consciência, e conteúdos cognitivos”338 (WATT e
PINCUS. 2004, p. 78; parênteses acrescido.)

Nesse modelo, a atenção (attention) aparece como o elemento que promove a seleção de
campos para o potencial conteúdo da consciência em estado de fluxo; a intenção é tomada no
sentido anglo-saxão do termo indicando a atividade voluntária dotada de meta ou propósito,
enquanto as aferências sensoriais remetem ao conteúdo sensorial proprioceptivo ou de qualquer dos
cinco sentidos especiais do corpo. Os estados afetivos (sentimentos) referem-se a um amplo espectro
de intensidades, incluindo os estados de humor subjacentes que freqüentemente se encontram na
periferia do campo da consciência e que, como veremos adiante, parecem estar intimamente ligados
ao sentido de Si central e à própria produção do campo de trabalho da consciência.
Adicionalmente, a consciência apresenta uma grande quantidade de conteúdo cognitivo
altamente diferenciado, correlacionado com a crescente complexidade do processamento sensorial e
com as operações discriminantes dentre os diversos componentes do conteúdo sensorial de modo a
gerar totalidades significantes. Assim, os processos que emergem do fenômeno da ligadura
perceptual (perceptual binding), conforme visto em Thompson e Varela (2001), é formado pelas

No original: “… an intrinsically private process that hás many components seamlessly integrated in normal experience: attention,
intention, sensory input, affective states including moods at the periphery of consciousness, and cognitive content.” Tradução do autor.
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sincronias de fase de curto alcance, enquanto o próprio campo de trabalho da consciência é uma
propriedade emergente das sincronias de fase de longo alcance.
Finalmente, a consciência caracteriza-se como um sistema de amplitude limitada (limitedbandwidht) e intensivo em recursos (resource-intensive); o cérebro trabalha incessantemente para
desafogar ao máximo o seu processamento, transferindo-os para os sistemas inconscientes de
processamento (WATT e PINCUS. 2004, p. 81). Em termos neurodinâmicos, novos eventos
informativos (na perspectiva desta tese, os acoplamentos ambientais que transmitem modelos e
estratégias de vida) demandam inicialmente os recursos da consciência e, à medida que são
aprendidos, tornam-se progressivamente sustentados pelos sistemas cerebelares e por sistemas nos
núcleos da base que subscrevem a consolidação de hábitos, memórias de procedimento emocional e
habilidades motoras complexas. O campo da consciência fica assim liberado para ocupar-se das
demandas mais recentes e essenciais de acoplamento com que se depara o organismo.
Ao ressaltar a característica da disponibilidade intensiva de recursos à consciência, Watt e
Pincus sinalizam para o papel das memórias operacionais que competem pelo acesso ao campo da
consciência. Feito espermatozóides disputando de forma competitiva/cooperativa pela entrada no
óvulo da consciência, a competição/cooperação entre as memórias operacionais define a cada
momento os rumos da corrente consciente. Esse processo neurodinâmico implica o funcionamento
da atenção (attention) e do ‘dar-se conta’ (awareness), propriedades cognitivas superiores extensamente
superpostas com os sistemas de memória operacional e de memórias de curto prazo.

5.4.1.2 Substratos neurais da consciência
A busca pelos substratos neurais da consciência teve início com o desenvolvimento do eletroencefalógrafo por Hans Berger (1921), que produziu as primeiras distinções gráficas entre os estados
conscientes e não-conscientes.
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Os estudos levados a cabo por Bremer na década de 30 revelaram o papel decisivo das
estruturas do tronco cerebral na regulação da consciência ao demonstrar que o estado desperto
devia-se à atividade das regiões entre o tronco cerebral e o cérebro e não a um suposto limiar de
entrada sensorial conforme preconizado pelas primeiras teorias sobre a consciência, pois o
isolamento médio-pontino trigeminal interrompia a entrada de toda informação sensorial sem que os
ciclos de sono/vigília se modificassem.
Moruzzi e Magoun (1949) demonstraram que a ativação elétrica do diencéfalo basal e do
mesencéfalo anterior resultava em ativação fisiológica e comportamental, o que os levou a postular a
hipótese do Sistema Reticular Ativador (SAR) como um grupo de estruturas e rotas necessárias ao
‘despertar’ da atividade mental, inclusive nos estados oníricos. Moruzzi e Magoun perceberam ainda
que quando um padrão de ativação era induzido no córtex, esse padrão não se restringia ao córtex
sensorial da modalidade em questão e que a área correspondente ao córtex sensorial inicial não era a
primeira a ser ativada. As conclusões aportadas pelos trabalhos de Lindsey et al. (1950) levaram
Moruzzi e Magoun a concluir que a ativação (arousal) é uma propriedade emergente da atividade das
estruturas componentes do SAR.
Embora ainda não se tenha chegado a um acordo universal acerca de muitos tópicos básicos,
os trabalhos recentes sobre os substratos neurais da consciência indicam a lenta emergência de uma
confluência teórica em bases amplas. Por exemplo, a criação da metodologia de análise contrastante
(BAARS. 1994) tornou a consciência uma variável dependente, possibilitando o estudo das formas
conscientes e inconscientes de processamento visual e emocional e o mapeamento das respectivas
diferenças.
A posição atual compartilhada por muitas correntes empíricas e teóricas considera a
consciência “como o produto de processos fundamentais e intrínsecos que operam através de redes
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de distribuição difusa”.339 (WATT e PINCUS. 2004, p..80). Os fundamentos desses processos
integrativos gravitam em torno das estruturas componentes do Sistema Ativador Retículo-Talâmico
Ampliado ou ERTAS (Extended Rethiculo-Thalamic Activating System, por Newman e Baars.1993), cujas
extensões se espraiam por sistemas talâmicos inespecíficos tais como os núcleos intralaminares do
tálamo (ILN) e a sua contrapartida inibitória, organizada pelo núcleo reticular do tálamo ou nRt
(nucleus rethicularis thalami).
Estas estruturas de distribuição ampla supostamente facilitam as ressonâncias tálamo-corticais
e as comunicações tálamo-corticais difusas, que parecem ser informadas e guiadas pelo tronco
cerebral e pelos mapeamentos homeostáticos. Embora ao nível dos detalhes haja importantes
diferenças, muitas teorias apóiam a postulação que
“...a consciência reflete processos integrativos globais derivados das interações
neurodinâmicas entre múltiplos sistemas cerebrais contribuintes, em particular as
comunicações entre a tríade crítica constituída por tálamo, tronco cerebral e
córtex.”340 (WATT e PINCUS. 2004, p. 81; grifo meu.)

Ampliando e modificando as teorias tálamo-corticais e do ERTAS, Damásio (1999) propõe
que a consciência constitui o reflexo de mapeamentos de segunda ordem que combinam a
informação emergente de estruturas que correlacionam as mudanças em curso nos mapeamentos
primários ou de primeira ordem (emergentes do tronco cerebral e de outros sistemas de
monitoramento da homeostase corporal) com os mapeamentos de objetos, que se apóiam nos
diversos sistemas sensoriais.
Os assim chamados sistemas proto-self (Damasio) são constituídos por estruturas que
contribuem para o mapeamento dos estados de corpo em todas as suas múltiplas instâncias, o que
inclui:
339 No original: “Many streams of research and theory about consciousness emphasize fundamental and intrinsic processes that operate across
widely distributed networks.” Tradução do autor
340 No original: “...consciousness reflects globally integrative processes derivative of neurodynamical interactions between multiple contributing
brain systems, particularly communication between the critical triad of thalamus, brain stem, and cortex.” Tradução do autor.
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•
•
•
•
•

O conjunto ampliado das estruturas reticulares no tronco cerebral;
Hipotálamo;
Núcleo parabraquial (PBN ou parabrachial nucleus)
Substância cinzenta periaquedutal (PAG ou periaqueductal gray)
Diversos sistemas somatossensoriais (incluindo a ínsula, o quinto lobo cerebral, de
localização profunda, retro-temporal)

Desse modo, os sistemas proto-self de mapeamento corporal incluem, em seus vários níveis ao
longo do neuro-eixo:
•
•
•
•
•

Sistemas viscerais
Sistemas proprioceptivos
Sistemas músculo-esqueléticos
Sistemas somatossensoriais primários (córtices primários na ínsula e no lobo parietal)
Estruturas responsáveis pela homeostase, localizadas no tronco cerebral

Segundo a teoria proposta por Damásio, o grupo amplo de sistemas de mapeamento corporal
que constituem o proto-self interagem com as regiões de mapeamento dos objetos (do mundo) nos
sistemas de mapeamento secundários localizados em tálamos, cíngulos e colículos superiores. A
consciência emerge das correlações neurodinâmicas em curso entre os mapeamentos dos objetos
atuais no mundo e o estado coerente do corpo. Estas correlações facilitam um mapeamento
enriquecido de um objeto particular, fazendo com que ele ‘pule’ (popping it out) do pano de fundo
inconsciente. Damásio propõe serem estas correlações as fundações do ‘filme na cabeça’: os campos
sensoriais multimodais integrados dos estados conscientes.
Segundo Watt e Pincus (2004, p. 83), a noção da consciência como um campo gradual e não
como um evento do tipo tudo-ou-nada é consistente com as distinções feitas por Damásio (1999) e
Panksepp (1998) entre um âmbito de consciência primária, nuclear ou afetiva, e um domínio de
consciência ampliada ou extensa, mais cognitiva e semanticamente informada.
Segundo estes autores, correlatos lesionais observados em ambiente hospitalar sugerem uma
demarcação satisfatória entre a consciência afetiva ou central e a consciência cognitiva ou ampliada
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“...com a maioria das estruturas da linha média parecendo ser essenciais para a
consciência central enquanto as estruturas mais dorsais e mais laterais parecem
responder pelas extensões cognitivas da consciência.”341 (WATT e PINCUS. 2004,
pp. 83/84)

Outras linhas de evidências também apontam para esta demarcação, revelando que as
estruturas ventrais e da linha média promovem as funções mais primitivas, afetivas e integrativas da
consciência. Seus componentes mais críticos, em ordem decrescente de importância, são:
Quadro 5.3: Estruturas críticas para a produção da consciência central ou afetiva (core consciousness)
apud Watt e Pincus (2004)
• SAR em sua definição ampla (ERTAS)
• Regiões mesodiencefálicas diversas situadas acima e em comunicação com os sistemas
subcorticais, inclusive o sistema dorsal do ERTAS, composto pelas seguintes estruturas:
Colículo superior (SC)
Núcleo cuneiforme (CUN)
Núcleos intralaminares do tálamo (ILN)
Núcleos reticulares do tálamo (nRt)
• Regiões paleocorticais, em particular o cingulado anterior
• Regiões heteromodais do córtex posterior, possivelmente e em especial as regiões parietais
direitas e em particular as áreas inferiores.

Aqui começa a se observar a superposição entre os substratos neurais da consciência e da
atenção, pois (conforme se verá no tópico dedicado às bases neurais da atenção) o colículo superior,
o cingulado anterior e as regiões heteromodais do córtex parietal exercem um papel crucial nos ciclos
de deslocamento e sustentação da atenção.
A superposição dos substratos neurais da consciência e da atenção é corroborada na medida
em que se sabe que um quadro de desorganização grave da consciência, próximo ao delirium, pode ser
provocado por lesões bilaterais extensas que comprometam os córtices frontais bilaterais, essenciais
para a memória de trabalho (working memory) e para os aspectos executivos da função atencional e do
controle da mirada (WATT e PINCUS. 2004, p. 84).

No original: “...lesion correlates suggests a fairly limited, mostly midline set of structures that appear to be essential, with more dorsal and
lateral structures enabling cognitive extensions of a core consciousness.” Tradução do autor.
341
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Conforme se verá adiante, a memória operacional constitui um índice importante da função
atencional, pois é ela que mantém os resíduos das capturas operadas pelo mecanismo atencional no
âmbito do espaço de trabalho global da consciência e a função executiva central do sistema
atencional consiste na seleção, na manutenção e na atualização da memória operacional.
Um ponto controverso nos estudos da consciência diz respeito aos substratos
neuropsicológicos para os estados de sentimento (feeling states) e a manifestação das emoções na
consciência. A esse propósito, Watt e Pincus (Op. Cit.) apresentam três argumentos básicos,
oriundos da neurociência do comportamento:
1. LeDoux (1996): a memória operacional representa as mudanças de outro modo
inconscientes associadas à atividade emocional, e isso se dá em larga medida no
território do córtex pré-frontal dorsolateral. Na perspectiva de LeDoux o que
importa, portanto, é que as emoções possam adentrar o território das memórias
operacionais;
2. Rolls (1999): a representação lingüística é o calço (underpins) que dá suporte aos
sentimentos, isto é: a entrada das emoções na consciência implica numa recodificação
das mesmas em termos lingüísticos. Sem essa recodificação top-down, os sentimentos
não podem ser percebidos, ou melhor, podem até ser percebidos mas não declarados,
como se vê nos casos de alexitimia;
3. Panksepp e Damásio: Para esses autores, os sentimentos emergem de uma
dinâmica subcortical ampliada, com Panksepp (1998) enfatizando as interações entre
PAG, o colículo superior e os sistemas motores pontinos. A posição de Panksepp
revela-se mais centrada nos aspectos motores do core-self, que engendra a consciência
central (core consciousness), enquanto o modelo de Damásio (1999) revela-se mais
sensoriocêntrico, pois enfatiza as mudanças no sistema proto-self, em particular no
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constante remapeamento (que ocorrem nos diversos córtices somatossensoriais) das
várias modificações no estado corporal e que são engendradas pela interação com
objetos e/ou pessoas emocionalmente investidos.
Em ambas as proposições, entretanto, observa-se uma perspectiva ascendente (bottom-up),
evolucionária, subcortical e emocional para a produção da consciência central, com os aspectos
cognitivos (a consciência ampliada ou cognitiva) constituindo as ferramentas da consciência e
seus conteúdos.
Tanto a perspectiva de LeDoux como a de Rolls podem ser consideradas como descendentes
(top-down) e, nesse sentido, não haveria uma consciência nuclear de tipo emocional na origem da
produção do campo global da consciência; ao contrário, a experiência das emoções constituiria um
evento tornado possível pela existência de uma consciência de tipo cognitivo.
Watt e Pincus (2004) levantam um argumento importante a favor da visada evolucionária
subcortical que implica na postulação de uma nova nosologia para a consciência, distinguindo-a em
nuclear (afetiva) e extensa (cognitiva) ao observar que
“nos delirium sem estupor as emoções cursam desinibidas, a despeito da devastação
da memória operacional enquanto nos quadros de delirium grave observa-se uma
devastação inclusive da linguagem coerente. Isso fala a favor do ponto de vista
subcortical das emoções, pois sugere que o colapso da memória operacional e das
funções cognitivas superiores não impedem o surgimento das emoções no quadro
de um estado de consciência muito desorganizado.”342 (WATT e PINCUS. 2004, p.
87)

Assim, as emoções não apenas emergem dos estados corporais atuais como engendram o
sentido nuclear da consciência, sem o qual o campo da consciência desorganiza-se gravemente.

342 No original: “In the nonstupurous deliriums, emotions appear consistently disinhibited, despite the devastation of working memory, and in
the severe deliriums, devastation of even coherent language. This argues for the subcortical view of emotions, suggesting that the collapse of
working memory and higher cognitive functions do not prevent emotion from entering a very disorganized conscious state.” Tradução do
autor.
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5.4.1.3. Aspectos neurodinâmicos da consciência
O ponto de partida para a ênfase neurodinâmica é reconhecido em Hebb (1949) e sua
hipótese dos arranjos celulares reverberantes (reverberating cell assemblies), tendo em Freeman (1975) um
de seus pioneiros. A neurodinâmica é, portanto, uma disciplina relativamente nova cujo objetivo
consiste em reconhecer como a ativação cerebral se modifica ao longo do tempo.
Na medida em que tenta compreender as mudanças tempo-dependentes que acontecem nas
populações neuronais, a perspectiva neurodinâmica revela-se complementar à perspectivas
tradicionais que enfatizam estruturas, conexões e neuromoduladores.
A neurodinâmica busca correlacionar as ‘assinaturas neurais’ das diferentes modalidades
quantitativas com as medidas comportamentais e subjetivas focalizando-se no desafio de modelar,
numa perspectiva momentânea, as ativações seqüenciais e contexto-dependentes dos arranjos
neuronais transitórios de distribuição difusa.
A investigação dos eventos tempo-dependentes requer tecnologias com capacidade de alta
resolução temporal, pois a integração neurodinâmica que dá suporte aos ‘qualia’ ou conteúdo
subjetivo acontece rápida, mas não instantaneamente, tomando cerca de 300 milissegundos para
ocorrer (LIBET. 1982, apud

WATT e PINCUS. 2004),

A perspectiva neurodinâmica diz a que vem na medida em que, sem o seu concurso, a
neurociência não pode especificar como quaisquer processos físicos poderiam satisfazer o
importante critério do isomorfismo, que muitos cientistas consideram essencial para dar conta do
‘hard problem’ (CHALMERS. 1995): como é que um aspecto qualquer do comportamento dos
neurônios pode dar origem à experiência fenomênica?
A maioria dos cientistas concorda que a ponte que supera o ‘hard problem’ pode ser construída
a partir da identificação das propriedades dos arranjos neuronais de grande escala que são
fundamentalmente isomórficas e temporalmente coincidentes com a experiência fenomenal. Assim,
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postula-se que a sincronicidade do padrão de disparo entre estas populações neuronais difusamente
distribuídas poderia constituir o evento neurodinâmico fundamental para os estados de consciência e
seus conteúdos, e a construção de modelos neurodinâmicos que expliquem a integração na
consciência da seletividade (atenção), da integração sensorial e do sentido de agenciamento pode
ajudar a edificação da ponte transpõe o abismo do ‘hard-problem’.
As populações neuronais de distribuição difusa são coordenadas pela geração de padrões
coerentes ou ‘invólucros oscilatórios’ (oscillatory envelopes) que estruturam a comunicação integrativa
entre regiões cerebrais, e a maioria dos pesquisadores concorda que a neurodinâmica deve ser capaz
de gerar modelos que dêem conta da integração entre as causalidades ascendentes (bottom-up) e
descendentes (top-down), não apenas entre os córtices sensoriais iniciais (bottom-up) e tardios (top-down),
mas, principalmente, no domínio mais amplo das relações entre o tronco cerebral (bottom-up) e o
córtex (top-down).
A perspectiva neurodinâmica tem oferecido espaço para a construção de modelos teóricos
lineares e não-lineares para a atenção e para a consciência. Dentre os modelos lineares, Watt e Pincus
(2004) destacam o de Singer e Gray (1995), para quem a sincronização neuronal é necessária para a
representação do objeto, para a seleção da resposta, para a integração sensório-motora e para a
própria atenção. Esses autores sugerem que a sincronização temporal dos potenciais de ação na faixa
dos milissegundos subjaz às respostas adaptativas dos grupos neuronais difusos. O modelo de Singer
e Gray pressupõe que o estímulo não precisa originar-se da sensação externa e, portanto, a atividade
oscilatória não á apresentada como uma resposta passiva a estímulos exteriores; ao contrário, a
sincronização resultaria, ao menos em parte, de estados de meta internamente gerados (internally
generated goal states) enquanto a estimulação externa contribui para a seleção das metas salientes.
No modelo linear de Singer e Gray, a amarração (binding) que conduz à consciência é
produzida por ‘fechamento de fase’ (phase locking), que ocorre em freqüências isoladas. Os neurônios
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partícipes somam seus potenciais de ação (action potential trains) após embarcarem na mesma ‘balada’
(after entrainment). O modelo de Singer e Gray é considerado linear, pois supõe um efeito-rede
somatório baseado em relações de contribuição essencialmente proporcionais entre os diversos
componentes.
Já os modelos não-lineares da consciência não tomam a proporcionalidade como um evento
crucial. Nos sistemas caóticos, um pequeno input pode desestabilizar o sistema e produzir
conseqüências profundas no resultado subseqüente.
Walter Freeman foi um dos primeiros a enfatizar as características caóticas do
comportamento das populações neuronais ao sugerir que a neurodinâmica essencial da percepção e
da consciência era do tipo não-linear (FREEMAN. 1975, apud WATT e PINCUS. 2004). De acordo
com a visada de Freeman, o córtex passa por transições globais em resposta a estímulos significantes;
estabelece-se assim uma série de padrões espaciais, uma espécie de invólucro oscilatório (oscillatory
envelope) que é engendrado pela dinâmica caótica da população de neurônios implicada nos eventos
em curso.
Um outro exemplo de neurodinâmica de tipo não-linear é encontrado na teoria da seleção de
grupos neuronais de Edelman (1987), onde as representações emergem de uma seleção tipodarwinista entre os diversos grupamentos neuronais em competição pela consciência. No modelo de
Edelman, os diversos grupos neuronais interagem continuamente via ‘mapeamento de reentrada’
(feedback recíproco), com a consciência emergindo dos padrões de coerências neurodinâmicas amplas
engendradas pelo constante mapeamento de reentrada.
Tononi e Edelman (2000) agregam consistência à hipótese de que a consciência reflete a
rápida integração via reentrada através de estudo comparativo entre respostas neuronais a estímulos
conscientes versus respostas neuronais a estímulos inconscientes.
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Os autores demonstraram que “respostas neuromagnéticas evocadas por estímulo
conscientes são 50 a 85% mais intensas do que nos estímulos inconscientes”343 (TONONI e
EDELMAN. 2000, apud WATT e PINCUS. 2004, p. 104). Assim, o incremento de coerência
observado na resposta a estímulos conscientes foi tomado como uma evidência a favor da integração
rápida via reentrada.
Embora ancorados em paradigmas diferentes, tanto o modelo neurodinâmico de Singer
como o modelo de Edelman advogam a existência de uma coordenação seletiva e tempo-dependente
das montagens neuronais que ocorrem na faixa dos milissegundos. Ambos os autores concordam
quanto a um modelo não-hierárquico, ou seja: não há referência a camadas de ‘amarração’ (binding)
aos diversos níveis de amplitude ou complexidade organizacional. Dessa maneira, a perspectiva de
ambos os autores considera que os grupos neuronais são selecionados e re-selecionados via reentrada
de acordo com os objetivos em curso e com as necessidades do organismo.
A chamada faixa gama ou atividade gama foi descrita pela primeira vez em 1980, por
Freeman e Bressler, que identificaram uma atividade sincrônica ampla, na faixa de 40 a 70Hz,
relacionada aos eventos conscientes. A atividade gama sincrônica emerge de populações de
neurônios excitatórios e inibitórios em feedback negativo. Estímulos levam o sistema rumo a um
estado transitório mais ordenado, no qual a atividade neuronal pode ser modelada em termos de
‘pacotes de ondas mesoscópicas’ ou padrões neurais especiais cuja constante temporal anda sempre
próxima da dinâmica temporal da percepção e de outros conteúdos na consciência (300 a 500mseg).
Freeman cita evidências de que a sincronização é caótica e aperiódica, espalhando-se ao longo de
toda a faixa gama (40 a 70 Hz), não sendo redutível a uma única freqüência.
Os estudos de Llinás e Ribary (1991, 1993) e de Joliot et al. (1994), por sua vez, enfatizam a
atividade na faixa gama e as ressonâncias tálamo-corticais como os fundamentos neurodinâmicos
No original: “neuromagnetic responses evoked by a stimulus were stronger by 50 – 85 percent when the subjects were conscious of the
stimulus than when they were not conscious.” Tradução do autor.
343

356

357

essenciais para a constituição da consciência. No experimento publicado em 1993, Llinás e Ribary
(1993) detectaram oscilação na faixa gama tanto nos períodos de sono REM como durante o estado
de vigília e nenhuma atividade gama durante sono de ondas lentas, onde presumivelmente a
consciência não está presente. Além dessa forte evidência correlacionando a atividade gama com os
estados de consciência, Llinás e Ribary (Op. Cit.) encontraram indícios de que as projeções
colinérgicas pontino-talâmicas são essenciais para que o córtex organize estes estados rápidos na
faixa 40Hz.
De acordo com Freeman, a consciência emerge do modo como os padrões espaciais e
temporalmente extensos através da faixa gama subscrevem a integração difusa da atividade cerebral.
Este tipo de atividade cerebral possibilita, não um conjunto estático de representações, mas um
sistema altamente plástico e mutante de significantes para o organismo.
Já o modelo de Damasio sugere que a sincronia de fase ocorre através de um efeito
hierárquico: aqui, as zonas de convergência localizadas nos córtices associativos criam a ligadura da
informação (binding) aportada pelos grupos neuronais localizados em níveis mais baixos do sistema
nervoso.
Entretanto, segundo Watt e Pincus (2004, p. 103) a maioria das teorias neurodinâmicas atuais
da consciência tem se restringido à mera elaboração de conceitos neuro-anatômicos básicos com
ênfase nas conectividades tálamo-corticais, observando-se pouca pesquisa neurodinâmica referida às
possíveis contribuições das estruturas situadas abaixo do tálamo; uma ênfase requerida tanto pelas
perspectivas de Panksepp e de Damásio como pela noção da tríade crítica para a produção da
consciência constituída por tronco cerebral-tálamo-córtex.
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De fato, conforme destacam Watt e Pincus,
“...os sistemas talâmicos inespecíficos mostram-se altamente dependentes de
processos ainda precariamente compreendidos que se passam nas regiões
mesodiencefálicas profundas, uma vez que as desordens mais graves da consciência
são provocadas por lesões abaixo do tálamo.”344 (WATT e PINCUS. 2004, p. 103)

A sinalização, por Panksepp e Damásio, da importância das estruturas cerebrais baixas na
produção da consciência nuclear (afetiva) e do sentido de Si (SELF em Panksepp e proto-self em
Damásio) que engendram as propriedades de autoposse (ownership), agenciamento (agency) e
corporeidade (embodiment) características da consciência permite a compreensão do modelo clínico da
psicoterapia neurodinâmica.
Se as perspectivas de Panksepp e Damásio estão corretas, quanto mais baixo o nível de
integração, mais nos encontramos no território da consciência nuclear e do sentido de Si que
emergem das flutuações em curso no território corporal.
Proponho que as auto-estimulações somatossensoriais (MeSAs) provocam oscilação nos
fundamentos mais arcaicos da rede difusa que engendra a consciência e o sentido de Si. Operando a
partir dos substratos mais profundos da core consciousness e do sentido de Si, a fase corporal do
processo terapêutico expresso pela experiência das MeSAs atua como um gatilho para a oscilação
neurodinâmica dos processos de agenciamento bottom-up, enquanto a elaboração intersubjetiva dos
efeitos evocados pelas MeSAs constitui a faceta top-down do processo clínico.
Assim, a psicoterapia neurodinâmica age tanto no plano da consciência nuclear (experiencial,
emocional e não-verbal) como no plano da consciência cognitiva (elaboração dos conteúdos
cognitivos emergentes ligados ao sentido de Si e à subjetividade no devir-consciente), constituindo,
portanto, um método clínico que abarca a totalidade da complexidade neurodinâmica, onde a
subjetividade encontra as suas raízes.

No original: “...nonspecific thalamic systems are highly dependent upon poorly understood processes in deeper mesodiencephalic regions, as
the most severe disorders of consciousness are brought about by damage underneath the thalamus.” Tradução do autor.
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5.4.2. A atenção e seus planos.
A atenção foi classicamente definida por William James (JAMES. 1890, apud KOLB E
WISHAW. 2002, p. 537) como “a tomada de posse pela mente, de forma viva e clara, de algo entre
o que parece ser um conjunto de vários objetos ou linhas de pensamento simultâneos.” James
observa a relação íntima entre a atenção e a motivação, pois “dizer de um objeto que é interessante é
apenas um outro modo de afirmar (que ele) excita a atenção.”345 (JAMES. 1892/1924, p. 115;
parênteses acrescido).
Fenomenologicamente James distingue entre a atenção passiva (onde um objeto atrai o
interesse por suas características intrínsecas) e a atenção deliberada ou voluntária (com esforço).
Ressaltando que a distinção se relaciona com aspectos mais profundos da questão – o fundo
motivacional da atenção – James observa que a atenção voluntária, por orientar-se a objetos que por
si só revelam-se pouco ou nada interessantes “...não pode ser sustentada por muito tempo,
manifestando-se antes por períodos (beats).”346 (JAMES. 1892/1924, p. 116; parênteses no original)
A distinção originalmente identificada por James é contemporaneamente descrita como 1.
percepção seletiva; a atenção espontânea, sensorial ou explícita; e 2. cognição seletiva ou atenção
mental: a atenção voluntária ou com esforço, atrelada à atividade cognitiva em curso (LENT. 2001).
Atualmente se sabe que o modo característico de operação da atenção por ‘puxões’ (beats) é
uma propriedade intrínseca a todo o campo da atenção, pois o método da cronometria mental
desenvolvido por Posner permitiu a identificação dos fenômenos da inibição de retorno, na atenção
explícita, e do fenômeno da extinção no domínio da atenção implícita (LENT. 2001, p. 582).

No original: “...decir de um objeto que es interesante es sólo outro modo de afirmar que excita la atención.” Tradução do autor.
No original: “...la atención voluntaria no puede ser largo tiempo sostenida, sino que se manifiesta por periodos (beats).” Tradução do
autor.
345
346
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Na investigação da atenção explícita (Fig. 5.5a) o pesquisador varia o tempo entre o
aparecimento de uma pista direcionadora e a ocorrência do estímulo-alvo. Observou-se que, quando
o tempo aumenta, o tempo de reação para a identificação do estímulo-alvo também aumenta:
“É como se o indivíduo não mais estivesse prestando atenção àquele
local...Isso significa que existe um mecanismo de interrupção da atenção que entra
em ação quando a pista direcionadora deixa de ser preditora do local onde estará o
estímulo-alvo.” (LENT. 2001, p. 582).

Fenômeno análogo ocorre na atenção implícita ou mental (Fig. 5.5b), quando a pista
direcionadora aponta para um lado e o estímulo é apresentado na posição oposta; nesse caso, o
tempo de reação aumenta, indicando menor atenção para aquele lado. Com a repetição dessa
apresentação reversa o indivíduo acaba abandonando a pista direcionadora a ponto de ignorá-la, o
que significa a extinção da atenção para aquele lado.
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Figura 5.5: Inibição de retorno e extinção.Na inibição de retorno, a demora entre a
apresentação da dica preditora e o surgimento do alvo aumenta o tempo do ‘dar-se
conta’ (awareness), indicando que a atenção (attention) se desatrelou da dica. Na extinção,
a repetição da dica para o lado contrário faz com que a atenção à dica preditora se
extinga, indicando um efeito sobre a atenção implícita.

A atenção é considerada explícita quando o seu foco coincide com a fixação visual; nesse
caso os movimentos do foco atencional estão atrelados aos movimentos oculares. A atenção explícita
tende a ser automática, expressa um aspecto evolucionário e o seu controle é compartilhado com o
da movimentação ocular, isto é: o foco atencional segue junto com o ponto de mirada.
Já na atenção implícita ou mental (cognição seletiva), o foco da atenção não coincide com o
do olhar. Segundo Umiltá, a orientação atencional aberta (explícita) coincide com a movimentação
ocular ao passo que a orientação atencional coberta (implícita) implica num encobrimento do
deslocamento atencional, ou seja: a posição dos olhos é mantida enquanto a atenção se desloca
(UMILTÁ. 2001).
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Curiosamente, é impossível manter a atenção enquanto se movimentam os olhos (UMILTÁ.
2001), um fenômeno qualificado por Hardcastle ‘como confabulação durante as sacadas’
(HARDCASTLE. S/DATA). Segundo Hardcastle, os movimentos sacádicos são extremamente
rápidos (cerca de 20msegs.) e a dificuldade que temos em senti-los é “porque durante as sacadas nós
estamos efetivamente cegos.” O mundo visual é, portanto, constituído de ‘instantâneos’ do ambiente
visual entremeados por breves intervalos de total ausência de informação visual; estes ‘vazios’ são
preenchidos pela atividade cerebral (as confabulações) de modo que a experiência visual nos aparece
como estável e contínua.
Para que a atenção se desloque, diz Umiltá, é necessário que o pacote motor da
movimentação ocular seja programado: se o movimento ocular é executado, tem-se a orientação
atencional aberta, ao passo que na atenção implícita a movimentação ocular é programada, mas não é
executada (UMILTÁ, 2001). O processo, entretanto, é único variando apenas quanto à ocorrência ou
não do ato motor.
A descrição dos fundamentos neurobiológicos da atenção em Umiltá parece encaixar como
uma luva na relação entre a inibição motora e o engessamento da atenção identificada por Reich, que
qualificava a mirada vazia dos esquizofrênicos como o paradigma da falta de contato com a realidade
(contactlessness). A inibição da explicitação visuomotora descola a atenção do contato direto com a
experiência atual e pode constituir uma forma de fuga psíquica.
Como observa Lent,
“...quando o olhar está fixo em um ponto, podemos também movimentar
o foco atencional livremente pelas regiões vizinhas do campo visual. Dificilmente o
fazemos, entretanto, a não ser voluntariamente. Quer dizer: a atenção implícita
tende a ser uma operação mental voluntária.” (LENT. 2001, p. 582).

Assim, o efeito-moldura instaurado pela couraça parece constituir um elemento importante
na disjunção entre a atividade cognitiva e a atenção sensorial ou explícita, pois o desvio atencional
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pode evoluir para uma condição automática e independente da vontade, balizada pelos aspectos
ideológicos da formatação da couraça, que prioriza determinados aspectos da interação intersubjetiva
em detrimento de outros.
O processo de reorientação defensiva da atenção (attention) limita os horizontes temáticos do
‘dar-se conta’ (awareness) e encontra as suas raízes na propriedade intrínseca da seletividade. O
processo atencional emerge da necessidade evolucionária de se selecionar um aspecto ambiental para
processamento sustentado enquanto se descartam outros aspectos. Segundo Umiltá (2001) a
seletividade emerge de dois processos independentes e simultâneos: enquanto o primeiro promove a
facilitação (enhancement) da informação relevante, o segundo inibe a informação não-relevante. O
sistema de inibição da informação não-relevante produz custos atencionais ao passo que o sistema de
facilitação promove benefícios atencionais, mas deixa atrás de si um traço de inibição que dificulta o
‘dar-se conta’ (awareness) de outros estímulos, conforme se verá em Lamme (2003) mais à frente.
Em termos evolucionários, é fácil compreender a diferença entre estímulos relevantes e
irrelevantes em face do momento em curso. Quando estamos com sede, por exemplo, priorizamos a
busca de uma fonte de água e desprezamos outros elementos presentes na cena atual. Mas, além das
injunções da sobrevivência imediata, estamos continuamente assolados por incidências ambientais
‘internas’ de ordem organísmica e sua expressão emocional (os ciclos de regulação organísmica) e
pelas incidências intersubjetivas (os ciclos de interação intersubjetiva e de acoplamento sensóriomotor com o ambiente ‘exterior’), o que torna a seletividade um processo neurodinâmico
extremamente complexo que emerge da interação entre os distintos sistemas atencionais
identificados por Posner.
Em termos dinâmicos, a seletividade pode ser descrita a partir do modelo aportado pela
cronometria mental de Posner como um ciclo em três tempos: atrelamento, desatrelamento e
reatrelamento, conforme o Diagrama 5.7, a seguir:
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Diagrama 5.7. Deslocamento atencional segundo o modelo descritivo de Posner: A atenção opera por ‘puxões’.
Hoje se sabe que os ‘puxões’ devem-se aos mecanismos neuronais de inibição de retorno, no caso da atenção explícita, e
da extinção, no caso da atenção implícita. No curso das MeSAs, a orientação da atenção a Si promove a flutuação da
atenção de um momento 1 a um momento 2, onde os conteúdos emergentes a partir da auto-estimulação
somatossensorial podem promover a captura da atenção.

ALERTA (momento 1)
Atenção
atrelada
em algo

PT (fixação visual )
persistência
inibição de retorno

Desatrelamento
Súbito
Movimento
do foco
Atencional

(Sistema AT posterior)

Foco Atencional (FA) move-se para
outro ponto da ‘cena’, isto é: o outro
estímulo emerge da experiência corporal.
FA desatrela de PT e reatrela à sensação
atual do próprio corpo

Reatrelamento
Atenção
atrelada em
algo diferente

(Sistema AT anterior)

Efeitos:
COG/EMOC

SOMA e SNA/SNC-Per

ALERTA (momento 2)
NOTA: Além da flutuação atencional, os efeitos das MeSAs podem ser rastreados em termos de respostas cognitivo-emocionais
(COG/EMOC), neuromusculares (SOMA) e atividade reflexa autonômica e central (SNC-Per).

5.4.2.1 Substratos neurais da atenção.
A revisão por Corbetta e Shulman (2002) dos sistemas atencionais (Quadro 5.4, a seguir)
indica que o primeiro deles responde primariamente pelo processamento cognitivo, top-down
(causalidade descendente), de seleção de estímulos e respostas relevantes enquanto o outro,
filogeneticamente mais antigo, detecta estímulos relevantes do ponto de vista comportamental,
podendo agir como um circuito interruptor em relação ao primeiro.
Informações tais como cor, localização espacial e saliência emocional constituem uma espécie
de moldura perceptiva (perceptual set), e a informação avançada acerca da resposta requerida constitui a
assim chamada moldura motora (motor set). Tomados em conjunto, ambos os arranjos constituem
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uma espécie de moldura atencional (attentional set) que regula a detecção de alvos e a resposta aos
mesmos (CORBETTA e SHULMAN. 2002).
Quadro 5.4: Distribuição da função atencional na rede de neurônios (modificado de Corbetta e Shulman. 2002)

Sistema
Atencional

Eixo de
convergência

Gravitam em torno do eixo
de convergência

Aspecto

Proprieda
de

Sistemas pré-frontais:

Anterior

Posterior

Cingulado anterior Córtex pré-frontal ventromedial
Córtex pré-frontal dorsolateral
Campo ocular frontal

Lobo parietal
superior
(sulco intraparietal)

Entrada emocional
Executivo/planejamento
Movimentos voluntários

Lobo parietal superior

Cognitivo?

Giro angular

Emocional ?

REATRELA
A
ATENÇÃO

DESATRELA
A
ATENÇÃO

Os processos de controle atencional descendente ativam regiões frontais (o sistema
atencional anterior) e regiões parietais (o sistema atencional posterior) através de duas rotas: uma
dorsal e outra ventral (Quadro 5.5). Segundo Corbetta e Schulman (2002), a rota frontoparietal dorsal
é responsável pela geração das molduras atencionais (attentional sets).
Quadro 5.5. As duas rotas do sistema atencional (Modificado de Corbetta e Shulman. 2002)

REDE ATENCIONAL
DORSAL

ESTRUTURAS

CARACTERÍSTICAS

Lobo parietal superior

Orientação voluntária
Distribuição bilateral
Cognitiva (top-down)
Mapa de ‘saliências’
orquestrado segundo o curso
da cognição
Orientação involuntária
Lateralizada para a direita
Emocional automática (bottomup)
Estímulos relevantes saltam e
interrompem a atividade
cognitiva em curso (mapa de
‘saliências’ orquestrado pela
sobrevivência comportamental)

↓
campo ocular frontal
Giro angular
(junção temporoparietal)

VENTRAL

↓
córtex pré-frontal
ventromedial

Entretanto, a atenção (attention) também pode ser capturada pelas propriedades intrínsecas
dos estímulos mais do que pela atividade cognitiva. Esta injunção de tipo ascendente (bottom-up)
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explica as nossas distrações diante de estímulos que fogem ao curso cognitivo em voga ou ao pano
de fundo da experiência atual (um carro passa lá fora, quebrando o silêncio da madrugada; a
flutuação da atenção abre a porta para que eu me dê conta de minha sede, o que me leva a buscar
água antes de prosseguir com o texto).
Segundo Corbetta e Shulman (2002), o sistema frontoparietal dorsal parece sustentar um
mapa de saliências (salience map) que combina as informações ascendentes e descendentes. A primazia
pela captura da atenção e por sua sustentação num determinado fluxo depende da neurodinâmica
complexa em curso.
Como acabamos de ver no meu exemplo pessoal, os estímulos sensoriais podem capturar a
nossa atenção a despeito da atividade cognitiva corrente. Segundo os autores,
“Esse processo de orientação sensorial parece ser mediado pela segunda
rede atencional [...] e inclui a junção temporoparietal e o córtex frontal ventral. Essa
rede parece interromper a atividade cognitiva em curso quando um estímulo
comportamental potencialmente importante é detectado.”347 (CORBETTA e
SHULMAN. 2002)

Assim, as rotas ventral e dorsal podem operar em sinergismo ou antagonismo momentâneo,
e o rumo da atenção expressa a atividade neurodinâmica em curso. Segundo Corbetta e Shulman,
“Em humanos, ambas as redes podem interagir no controle da atenção.”348 (CORBETTA e
SCHULMAN. Op. Cit.)
Tem-se, portanto, uma unidade atencional psicológica que emerge das interações neurodinâmicas
ao longo de dois sistemas atencionais ligados por duas rotas de interconexão; a mediação
neurodinâmica dos sistemas atencionais é mediatizada por estruturas mais baixas que atuam como o
fiel da balança ou ‘marca-passo’ atencional (Quadro 5.6): o colículo superior, responsável pela
movimentação ocular involuntária e o pulvinar do tálamo, que retransmite a excitação proveniente
No original: “This sensory orienting process seems to be mediated by the second attentional network, […] and includes the temporparietal
junction and the ventral frontal cortex. This network seems to interrupt ongoing cognitive activity when a stimulus that might be behaviourally
important is detected.” Tradução do autor.
348 No original: “These two networks could interact in humans to control attention.” Tradução do autor.
347
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dos colículos ao campo ocular frontal, que então assume o comando voluntário da orientação ocular
e da própria atenção. Segundo Umiltá (2001) a orientação da atenção é sempre automática num
primeiro momento, tornando-se posteriormente voluntária.
Quadro 5.6. O ‘marca-passo’ atencional: A atenção se desloca tanto em face de estímulos comportamentais como da
atividade cognitiva em curso. No primeiro caso, o deslocamento é produto de injunção bottom-up, a partir de informação
sensorial comportamental relevante, enquanto no deslocamento cognitivo, o deslocamento se dá por injunção top-down,
que desce ao colículo e torna a subir para o sistema atencional anterior, que promove o reatrelamento sustentado da
atenção

Colículo superior

Movimentação automática do olhar
Desatrelamento

Pulvinar do Tálamo

Projeção ao campo ocular frontal

Sistema atencional anterior
Campo ocular frontal
Sustenta o reatrelamento

5.4.2.2. A atenção (attention) e o ‘dar-se conta’ (awareness)
As relações diferenciadas entre a atenção (attention), o ‘dar-se conta’ (awareness) e a atenção
consciente (conscious awareness) tornam-se evidentes nos casos de visão cega (blindsight), observada em
indivíduos com dano ao córtex occipital. Nesses casos, como a área visual primária está desabilitada,
não há como impulsos visuais encontrar acesso ao sistema atencional posterior pela via dorsal,
restando apenas a via baixa (ventral) como ponto de entrada de informação visual.
Esse sistema visual ancestral (frog-type) permite a identificação da localização espacial e do
deslocamento de objetos no campo visual sem que o individuo possa decodificá-los, pois o acesso ao
sistema atencional posterior encontra-se interrompido. Assim, embora os indivíduos relatem uma
condição de cegueira completa eles se mostram capazes de identificar acuradamente o deslocamento
espacial de objetos em seu campo visual, pois o trajeto colículo superior-pulvinar do tálamo-campo
ocular frontal encontra-se intacto. Nesse caso, a informação entra no sistema atencional anterior,
mas a falta da convergência aportada pela ação do sistema atencional posterior impede a identificação
do acontecimento em curso. Nesses casos ,diz Panksepp:
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“O nível superior de atenção consciente (conscious awareness) não mais se
encontra sintonizado com a informação de movimento na ausência de informação
sobre o objeto. Tal visão cega deixa apenas um vago sentimento de algo
aconteceu.”349 (PANKSEPP. 1998, p. 307; parênteses acrescido.)

Trazendo o tema para o campo de interesse dessa tese - a ‘cegueira por desatenção’ para os
estados emocionais de fundo e o engessamento atencional decorrente da inibição psicomotora encontra-se em Panksepp que estudos com pacientes portadores de prosopoagnosia350 revelam que
essas pessoas apresentam resposta galvânica da pele seletiva às características de faces de pessoas
conhecidas (por exemplo, a foto do filho), embora eles se mostrem incapazes de identificar quem é
aquela pessoa.
Estes achados indicam que a informação autonômica (o sentimento de fundo) relativa à
pessoa cuja face foi apresentada ao paciente pode ser eliciada mesmo diante de um nãoreconhecimento explícito, o que sugere uma rota inconsciente para o reconhecimento facial que se
expressa através da resposta autonômica seletiva. Panksepp (1998) observa que ainda não se sabe a
informação autonômica é simplesmente incapaz de ser representada na consciência ou se ela se
tornou negligenciada ao longo do desenvolvimento, recuando a uma posição pré-consciente em
razão do maior poder de saliência conquistado pelos estímulos visuais.
Panksepp considera mais viável a segunda alternativa, sugerindo que a consciência afetiva
pode ser cultivada:
“...tais canais alternativos de informação podem ser tornados mais salientes
à consciência afetiva mediante educação emocional (i. é, treinando as pessoas para
um contato mais próximo com os seus próprios sentimentos).”351 (PANKSEPP.
1998, p. 307)

No original: “Our higher levels of conscious awareness are no longer well tuned to movement information in the absence of object
information. Such blindsight leaves only a vague feeling of something having happened.” Tradução do autor.
350 Condição que se caracteriza pela perda da capacidade de reconhecimento de faces, subseqüente a lesões da superfície
inferior dos lobos temporais.
351 No original: “…such alternative channels of information can be made more salient within affective consciousness through emotional
education (i.e, by training people to get in closer touch with their feelings).” Tradução do autor.
349
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Assim, retomando a trilha indicada por Reich, o recalcamento dos aspectos emocionais pode
implicar numa ‘conversa’ entre os aspectos ventromedial (ligado aos panoramas emocionais de
fundo) e dorsolateral (funções executivas e de planejamento, ligadas à atenção supervisora e ao fluxo
das memórias operacionais) dos córtices pré-frontais. Portanto, dependendo do contexto existencial
em curso, certos aspectos da experiência atual podem ficar excluídos do acesso à consciência em face
de nossa necessidade simbólica de sobrevivência.
A neurodinâmica da atenção - complexa, fugaz e multifacetada - implica em múltiplas
incidências sobre sistemas e rotas atencionais superpostos em competição cooperativa, mas que
também podem operar, simultaneamente, em competição antagônica.
Como este é um processo cujo refinamento se constrói ao longo dos anos formadores de
nossa infância e se apóia nos sistemas evolucionários da atenção, encontra-se uma mescla de
parâmetros - comportamentais e culturais - na definição da linha de base da seletividade atencional.
A atenção apresenta, portanto, uma seletividade intrínseca, instintual, e uma seletividade
balizada pela educação e pelos ciclos de acoplamento com o ambiente. Por exemplo: diante de uma
mesma cena a atenção de um médico e a atenção de um músico provavelmente serão capturadas por
aspectos diferentes daquela cena, embora o substrato neurológico do sistema atencional seja idêntico
em ambos.
Além disso, o processo pode dar-se tanto em termos inconscientes como em termos da
arbitragem consciente, como se vê nos seguintes fragmentos recolhidos durante o tratamento de
‘Laércio’.
Laércio, 28 anos, casado, profissional da área de ciências exatas, procurou tratamento em
setembro de 1993 por indicação de seu médico homeopata após um episódio de pânico
desencadeado pela morte de um dos seus animais de estimação. Era o mais novo de uma prole de
dois irmãos e apresentava uma identificação ambivalente com a figura paterna: sempre tivera uma
369

370

relação difícil com o pai e uma grande rivalidade com o irmão, dois anos mais velho, e que se
mostrava sintônico aos valores paternos. Embora Laércio mostrasse uma relação de antagonismo
com os valores do pai, mostrava-se identificado com ele no plano somático: o pai tivera, ainda
jovem, que implantar um marca-passo cardíaco e Laércio mostrava-se muito preocupado com as suas
sensações autonômicas, pois apresentava taquicardia paroxística crônica e sinais discretos de
despersonalização e desrealização, condições relacionadas a distúrbios do processamento da
informação somatossensorial e à percepção do próprio corpo como referente espacial.
Por exemplo, em certa ocasião Laércio relatara que após fazer amor com a sua mulher,
tocou-a na mão e subitamente não sabia qual das mãos era a sua e qual a de sua mulher. Em outra
ocasião contou que, ao dirigir-se ao seu trabalho no centro da cidade, teve uma sensação de
estranhamento em relação à silhueta dos prédios, como se nunca os tivesse visto antes. Em outra
sessão, comentou que ao sair de um prédio em Copacabana teve a sensação de estar completamente
perdido, tendo de fazer um grande esforço mental para rodar, dentro de sua cabeça, o mapa do
bairro para poder localizar-se. Em todas as ocasiões, o sentimento que o assaltava era de uma grande
insegurança, quase à beira do pânico.
O primeiro registro diz respeito à sessão em que Laércio experienciava o ponto de mirada no
teto, sem auxílio do referente luminoso, com tempo de duração de 20 minutos (sub-MeSA PL;
Grupo MeSA 1, f..213). Logo ao início da MeSA, Laércio interrompe a auto-estimulação (ainda se
encontrava em fase inicial do processo e não sabia da importância de sustentar o estímulo para só
depois oferecer o auto-relato) e comenta:
Laércio: "Quando criança eu costumava olhar muito para as rugosidades
na parede... Casa da avó, olhava a parede. Escolhia ir para lá para evitar as
dificuldades no convívio com os meninos da minha idade (brigas, implicâncias,
etc.). Esta dificuldade social perdura ate hoje. ".(Caso 8 – Laércio. Registro 272 Grupo MeSA 1)
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Instado a continuar com a experiência da MeSA, Laércio retoma a auto-estimulação e ao final
do tempo, descreve assim a sua experiência:
Laércio: "Meus olhos se rebelaram". (Caso 8 – Laércio. Registro 272 Grupo MeSA 1)

Ao descrever que seus olhos haviam se ‘rebelado’ Laércio sinalizava a sua dificuldade em
manter tanto a orientação do ponto de mirada como a atenção atrelada àquele ponto (orientação
aberta), o que indica a disjunção entre a atenção cognitiva e a experiência atual: uma condição
qualificada como falta de contato atencional ou seletividade atencional defensiva.
Simultaneamente, entretanto, o fato de ficar mirando um ponto no teto trouxe-lhe uma
informação sensorial que atuou como disparadora do mosaico de memórias operacionais
permitindo-lhe que fosse alcançado por uma memória infantil significativa, pois a lembrança trazia
no seu fluxo a revelação de sua dificuldade de socialização e da inibição da sua agressividade.
Em termos da neurodinâmica dos sistemas emocionais, o registro pode ser considerado
como indicativo do predomínio de uma combinação dos SEOs MEDO/CUIDADO (apego
inseguro, refugiava-se na casa da avó) com inibição dos SEOs BUSCA/BRINCADEIRA
(Rough&Tumble)/RAIVA).
Em termos de metalinguagem simbólica, a declaração de Laércio (‘meus olhos se rebelaram’)
poderia significar uma hostilidade encoberta em relação ao terapeuta, pelo fato de ter sido instado a
abortar o auto-relato e voltar à experiência somatossensorial.
Em momento mais avançado do processo, por ocasião da quarta fase da etapa facial do
processo corporal, Laércio traz o seguinte auto-relato após rotação ocular simultânea à exposição dos
dentes com abertura total da musculatura orbicular da boca por quinze minutos (MeSA S4; Grupo
MeSA 4, f. 220):
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Laércio: “Totalmente novo... me aqueceu por dentro, ou melhor: a
sensação é de que eu me ocupei todo por dentro (o corpo expandido) ...Senti então
o meu olhar arregalado; quando ia soltando [desfazendo a tensão nos olhos] a
sensação no corpo voltava e então o olhar arregalava de novo e prendia o
movimento.” (Caso 8 – Laércio. Registro 301 - Grupo MeSA 4; colchete acrescido)

Mais uma vez observa-se aqui a sua dificuldade em manter a orientação aberta da atenção
sem esforço compensatório (o olhar arregalado) e de manter-se em contato com a sensação corporal
emergente, aparentemente agradável. Recorde-se aqui que a condição de Laércio caracterizava-se por
um grande temor às próprias sensações corporais.
O auto-relato de Laércio é paradigmático do modelo de deslocamento atencional proposto
por Posner. Observe novamente a passagem: “...Senti então o meu olhar arregalado; quando ia
soltando [desfazendo a tensão nos olhos] a sensação no corpo voltava e então olhar arregalava de
novo e prendia o movimento.”
Já o seguinte auto-relato de Laércio revela duas modalidades diversas de defesa atencional:
num primeiro momento, Laércio parece encontrar-se num estado dissociativo do tipo hipnóide,
recorrendo posteriormente a uma mobilização voluntária de desvio atencional em face das sensações
evocadas por ocasião da MeSA S1 (mirando ponto no teto simultaneamente à total abertura da boca
por um período de 10 minutos; Grupo MeSA 1, f. 213):
Terapeuta: Laércio estremece (reflexo de susto) quando lhe peço para
aumentar a abertura da boca; parece que estava completamente ‘fora’ da situação
atual.
Laércio: “Movimento (respiratório) abria até atingir aqui (sinaliza o baixo
ventre); então começou a doer e eu perdi o movimento; então o cu ficou preso e o
movimento já não ia até lá embaixo. ‘Travei’ os olhos e fiquei olhando para um
ponto qualquer dentro de mim para me distrair da dor”. (Caso 8 – Laércio. Registro
307 - Grupo MeSA 1; parênteses acrescidos)

Note-se que, após a saída do estado hipnóide, Laércio oscila entre a entrega às sensações
corporais e um padrão de desvio atencional voluntário, possivelmente acionado pelo seu sentimento
de fundo predominante (medo) pois, como observa Panksepp, os sistemas de medo e dor “podem
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ser dissociados, embora eles revelem uma forte interação em várias localizações no interior do
neuro-eixo.”352 (PANKSEPP. 1998, p. 215).

5.4.3 As relações entre a consciência, a atenção e o ‘dar-se conta’.
Se o princípio da lâmina de Ockham permite a transposição dos princípios que regulam a
plasticidade neuronal no sistema visual para os demais sistemas sensoriais, o mesmo se aplica ao
estudo dos processos implicados na seletividade da atenção.
Abordando o problema da seletividade no domínio visual, Lamme (2003) observa a confusão
entre a atenção (attention) e o ‘dar-se conta’ (awareness) ainda presente nos estudos sobre a consciência.
O autor oferece uma interessante contribuição ao esclarecimento dessa diferença ao abordar o
problema de dois pontos de vista complementares: o teórico-psicológico e o neurobiológico.
Do ponto de vista da neurociência, a seletividade implica “a existência de atividade neural que
produz experiência consciente e a existência de atividade neural que não a produz.”353 (LAMME.
2003, p. 12), o que dá origem à busca relativamente recente pelos correlatos neurais da consciência
(NCC).
O autor postula a existência de um nível prévio de seletividade que ocorre a nível subpessoal,
pois determinados estímulos não podem ser percebidos nem mesmo quando tentamos prestar
atenção a eles como, por exemplo: tentar enxergar um raio de luz infra-vermelho ou tentar escutar
um apito para cachorros. Embora estes estímulos adentrem o nosso sistema nervoso, eles se
encontram abaixo dos valores de limiar para as modalidades sensoriais implicadas e, portanto, não
podem ser objeto de captura atencional nem mesmo quando tentamos prestar atenção a eles.

352 No original: “Current evidence suggests that pain and fear systems can be dissociated even though they interact strongly at various
locations within the neuroaxis.” Tradução do autor.
353 No origianl: “From the neuroscience perspective this implies that there is neural activity that produces conscious experience and neural
activity that does not.” Tradução do autor.
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Muitos estímulos ou atributos invisíveis ativam neurônios, o que revela a existência de certas
“propriedades de estímulos que podem nunca alcançar a consciência, mesmo quando atendidas.”354
(LAMME. 2003, p. 12). Dentre os exemplos citados por Lamme, interessam ao tema desta tese a
‘invisibilidade’ de um estímulo por mascaramento retrógrado, por superlotação de estímulos ou - nos
casos de rivalidade perceptiva - a incapacidade atencional para os padrões não-dominantes como
acontece, por exemplo, durante os experimentos de escuta dicótica. Assim, existem mecanismos
seletivos não-atencionais e mesmo “...estímulos completamente atendidos ocasionalmente não são
percebidos, o que sugere que o processamento sensorial nem sempre se completa num estágio
perceptual.”355 (LAMME. 2003, p. 12).
Um segundo tipo de seleção seria a própria atenção; alguns estímulos são processados mais
rápido e mais profundamente do que outros356, o que os torna mais disponíveis para a ação, para a
memória e para o pensamento. Parece natural, diz Lamme, que as duas formas de seleção
compartilhem propriedades e alguns autores (POSNER. 1994; O’REGAN e NOE. 2001, apud
LAMME. 2003) chegam a defender a proposição de que ambas as formas de seleção são idênticas, o
que invalidaria a busca pelos NCC.
A natureza limitada da experiência consciente é evidenciada tanto pela própria introspecção
como pelos experimentos de cegueira para a mudança (CB ou change blindness) e cegueira por
desatenção (IB ou inattentional blindness). Segundo Lamme, alguns pesquisadores consideram que as
evidências dos estudos sobre CB e IB implicam que, “embora pensemos ver tudo o que se encontra
diante de nós, a nossa capacidade de representação consciente do mundo exterior é muito

No original: “…there are also properties of stimuli that might never reach consciousness, not even when attended. Many invisible stimuli
or attributes activate neurons.” Tradução do autor.
355 No original: “…fully attended stimuli are ocasionally not perceived, suggesting that sensory processing does not necessarily always complete
to a perceptual stage.” Tradução do autor.
356 Conforme a descrição, por Umiltá, de dois sistemas de ação simultânea: um de facilitação da informação relevante e
outro de inibição da informação não-relevante.
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limitada.”357 (LAMME. 2003, p. 12). Segundo o autor, “No mínimo, (os experimentos) CB e IB
aludem a um processo seletivo no qual alguns itens de uma cena alcançam um estado privilegiado. A
menos que esse estado seja alcançado, os estímulos não são percebidos.”358 (Idem).
Nesse aspecto, a atenção (attention) parece desempenhar um papel crucial, pois a indicação prévia
do item relevante antes de sua mudança protege contra a CB e os itens que atraem por si mesmos a
atenção sobrevivem tanto à CB como à IB. Entretanto, diz Lamme, “é crucial que a atenção esteja
alocada sobre o objeto nos momentos que antecedem à mudança.”359 (Ibid.)
Quanto à interface entre a atenção (attention) e a memória de trabalho, Lamme observa que
“um número similar de itens pode sobreviver à CB caso estejam
armazenados na memória de trabalho (cerca de quatro) e este armazenamento
depende da atenção. Ao que parece, a atenção guarda o portal das representações
que podem ser conscientemente reportadas ou recordadas...”360 (LAMME. 2003, p.
12)

Assim, a atenção parece constituir um filtro de seleção de ordem superior, enquanto os
mecanismos não-atencionais de seleção parecem filtrar a informação antes que ela alcance o estágio
passível do ‘dar-se conta’ (awareness). A partir do estudo da diferença entre a atenção (attention) e o
‘dar-se conta’ (awareness) nos processos visuais, Lamme descreve três classes ou níveis de
processamento que um estímulo pode alcançar: inconsciente, desatendido (unattented) atendido
(attended), sendo que apenas os estímulos atendidos podem alcançar o estágio do ‘dar-se conta’
(awareness) que, por sua vez, está diretamente ligado à capacidade de reportabilidade.
Embora a classificação produza uma distinção interessante entre a atenção (attention) e o ‘dar-se
conta’ (awareness) ela produz um viés ao igualar a atenção do tipo ‘dar-se conta’ (awareness) com a
357 No original: “…even though we think we see everything that is in front of us, we actually have a very limited conscious representation of
the outside world.” Tradução do autor.
358 No original: “At the least, both CB and IB hint to a selective process in which some itens in a scene reach a privileged status. Unless that
state is reached, stimuli are not noticed.” Tradução do autor.
359 No original: “It is crucial, however, that attention is allocated to the object near the moment of change.” Tradução do autor.
360 No original: “…a similar number of items survive CB as can be stored in working memory […] (about four) and storage into working
memory depends on attention. It seems that attention guards the gate towards a representation that can be consciously reported or
remembered…” Tradução do autor.
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consciência e, assim, de acordo com o princípio da lâmina de Ockham um dos termos poderia ser
objeto de eliminação.
Lamme propõe um modelo teórico para a distinção entre o ‘dar-se conta’ (awareness), a
atenção (attention) e a consciência calcado na presença de uma seleção precoce entre as aferências
conscientes e inconscientes (os mecanismos de seleção não-atencional), com a atenção seletiva
operando num estágio independente.
No modelo proposto por Lamme:
“...a atenção [attention] não determina se o estímulo alcança o estado
consciente mas determina se a reportabilidade (consciente) acerca do estímulo é
possível. Igualmente, a atenção [attention] determina se itens encontram-se
armazenados de uma forma suficientemente estável (memória de trabalho) de
modo a permitir a reportabilidade em um momento posterior ou à comparação
com uma cena subseqüente. De acordo com este modelo, CB e IB não constituem
necessariamente falhas da consciência mas da memória consciente”361 (LAMME.
2003, p. 13; colchetes acrescidos)

O modelo de Lamme coloca a consciência como um campo prévio à atenção (attention), e a
reportabilidade consciente - o ‘dar-se conta’ (awareness) - como uma propriedade diferenciada e a
posteriori da captura atencional.
A atenção (attention) responde pela sustentação de conteúdos na memória de trabalho e
viabiliza o ‘dar-se conta’ (awareness), isto é: que os conteúdos privilegiados pela atenção alcançem um
estado de reportabilidade consciente. A reportabilidade, entretanto, não é a consciência em si mas a
sua articulação com as propriedades de agenciamento (agency), autoposse (ownership) e discursividade
sobre alguns dos aspectos da consciência, que constitui o campo de colheita dos atos de atenção.

361 No original: “…attention does not determine wether stimuli reach a conscious state but determines whether a (conscious) report about
stimuli is possible. Likewise, attention determines whether items are stored in a sufficiently stable manner (working memory) to allow a report
at a later time or to allow a comparison with a subsequent scene. According to this model, CB and IB are not necessarily failures of
consciousness, but of conscious memory.” Tradução do autor.
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Figura 5.6. Quatro modelos das relações entre o ‘dar-se conta’ (awareness) e a
atenção (attention): O ‘dar-se conta’ é uma capacidade limitada, pois somente somos
capazes de reportar um pequeno número de estímulos que nos alcançam, especialmente
aqueles que são objeto de nossa atenção. No modelo (a), a atenção define o que pode se
tronar consciente e, portanto, reportável. Em (b), observa-se a presença de mecanismos
não-atencionais prévios ao ‘dar-se conta’ que fazem a fronteira entre o inconsciente
subpessoal (Ics) e o não-atendido (NÃO AT). Em ambos os modelos, atenção e
consciência se equivalem e um dos termos poderia ser eliminado, como aparece em (c).
O modelo de Lamme postula que a distinção consciente/inconsciente é um processo
inteiramente distinto do mecanismo atencional. Assim, a consciência é um campo
muito mais amplo do que a atenção e a reportabilidade (o ‘dar-se conta’) depende da
flutuação da atenção. (LAMME. 2003)

Assim, o ‘dar-se conta’ (awareness) é uma propriedade cognitiva da consciência ampliada (extended
consciousness) alinhada ao sentido de Si (core consciousness) mais do que a própria atenção (attention), que
parece mais alinhada ao Eu freudiano postulado como uma instância censora desde o Projeto de 1895.
Como a atenção, a guardiã dos portais da memória de trabalho, é modulada pelo pano de fundo das
motivações - a emergência dos estados de corpo que constituem o Si central (core self) e modulam a
377

378

orientação e o conteúdo da atividade cognitiva - o seu engessamento implica em uma limitação da
acessibilidade de certos conteúdos à memória de trabalho em detrimento de outros. Nessa
perspectiva, o engessamento da atenção limita a capacidade para o ‘dar-se conta’ (awareness),
necessariamente confinado ao espectro de flutuação da atenção.
Block (BLOCK. 1996, apud LAMME. 2003) distingue dois tipos de ‘dar-se conta’ (awareness): o
‘dar-se conta fenomênico’ (phenomenal awareness) e o ‘dar-se conta de acesso’ (access awareness) que, no
domínio da memória visual, corresponderiam respectivamente às formas retinotópicas fugidias (a
memória icônica) e às formas não-retinotópicas mais duradoura (permanência da informação visual
na memória de trabalho). Assim, a seletividade atencional
“é inerentemente independente tanto do ‘dar-se conta’ como da memória,
mas determina a passagem do ‘dar-se conta fenomênico’ ao ‘dar-se conta de
acesso’, ou da memória icônica à memória de trabalho.[...] a reportabilidade
consciente é tomada exatamente pelo que ela é: uma resposta motora, e o processo
de seleção (ou decisão) situa-se entre a experiência sensorial e a resposta
motora.”362 (LAMME. 2003, p. 14)

As últimas décadas testemunharam o desvelamento, pela neurociência, das intrincadas redes
de núcleos, vias, áreas e módulos de atividade neural interpostos entre o pólo sensorial e a resposta
motora. As marcas mnêmicas postuladas por Freud no modelo da primeira tópica também exercem
os seus efeitos: seja temporariamente, em face de atividade reverberante imediata na rede (a memória
de trabalho), seja de forma mais duradoura através da indução de modificações neuroquímicas e
anatômicas na transmissão sináptica (as memórias e os esquecimentos de longo prazo).
A independência da seletividade atencional, tanto em relação ao campo fenomênico (as
impressões sensoriais fugidias nos campos receptivos primários de cada modalidade sensorial) como
ao campo de acesso (memória de trabalho) parece estar referida aos processos de expansão
anterógrada (feedforward sweep) e processamento recorrente (recurrent processing) que deixam um rastro de
No original: “...attentional selection is inherently independent of either awareness or memory, but determines wether we go from
phenomenal to access awareness or from iconic to working memory. Also, a conscious report is taken exactly for what it is, a motor output, and
a selection (or decision) process sits between the sensory experience and the motor output.” Tradução do autor.
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ativação neuronal dos acontecimentos prévios, uma espécie de ‘eco’ neurodinâmico que define a
seletividade.
O ‘eco neurodinâmico’ dos acontecimentos prévios é produto da expansão anterógrada
(feedforward sweep) ou “ativação precoce de células nas áreas sucessivas da hierarquia cortical.”363
(LAMME. 2003, p. 15). Ocorre assim, uma espécie de ‘efeito-dominó’ anterógrado ao longo da via
em questão, como a abertura do mar Vermelho diante de Moisés. Essa excitação anterógrada parece
capaz de gerar uma sintonização sofisticada do campo receptivo à frente, o que o torna mais
sensibilizado na direção daquele estímulo. O campo receptivo é preparado, por assim dizer, para
acolher prioritariamente aquela informação em detrimento de outra que lhe seja concorrente, mas
que venha sendo comunicada por rota diversa daquela percorrida pela experiência antecedente.
Tão logo a expansão anterógrada tenha alcançado o campo receptivo, tem início uma série de
disparos retrógrados entre os neurônios do campo receptivo e as áreas que lhe são hierarquicamente
prévias (campos receptivos primários); um fenômeno conhecido como processamento recorrente
(recurrent processing). Assim, tanto a expansão anterógrada como o processamento recorrente priorizam
um determinado aspecto daquela modalidade sensorial, seletivando-o frente aos estímulos que lhe
são concorrentes.
Assim, o processamento de um estímulo deixa atrás (via processamento recorrente) e à frente
(via expansão anterógrada) de si um rastro de neurônios ativados e um rastro de neurônios inibidos,
o que pode perdurar por um período de tempo variável. O processamento dos eventos subseqüentes
pode se beneficiar desse trilhamento prévio, caso eles compartilhem propriedades com os eventos
que o antecederam.
A experiência prévia exerce o seu papel ao enviesar a rede de neurônios, seja em termos
imediatos (os rastros de facilitação/inibição deixados pela experiência em curso) como em termos

363

No original: “The FFS is defined as the earliest activation of cells in sucessive áreas of the cortical hierarchy.” Tradução do autor
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mais duradouros, pois as marcas de memória de curto e de longo prazo também deixam os seus
traços de facilitação (potenciação de longo prazo ou LTP) e inibição (depressão de longo prazo ou
LTD).
Além disso, como as propriedades de processamento da rede neuronal adulta constituem os
filhos do casamento da genética com a experiência, a saliência de um estímulo não se deve apenas às
suas propriedades intrínsecas (tamanho, cor, forma), mas também “às modificações impostas aos
processamentos sensoriais pelas memórias de longo prazo.”364 (LAMME. 2003, p. 15)
No caso da psicoterapia neurodinâmica, o processo visa reabrir o campo da atenção para
estímulos que competem, não apenas dentro da mesma modalidade perceptiva, mas entre as
próprias modalidades; o processo enfatiza a reentrada dos conteúdos emergentes dos campos
receptivos somatossensoriais, pois os panoramas corporais engendram tanto as emoções e os
sentimentos, como o sentido de Si e o próprio campo de trabalho global da consciência.
O recurso às MeSAs promove uma experiência somatossensorial atual que faz oscilar os
parâmetros de ordem da expansão anterógrada e do processamentos recursivo – os aspectos
neurodinâmicos da barreira de contato - possibilitando a abertura do campo atencional à
concorrência de outros conteúdos emergentes do ‘dar-se conta’ fenomênico, o que facilita a sua
passagem a uma condição de ‘dar-se conta de acesso’ (access awareness) a partir da sensibilização da
memória operacional produzida pela oscilação dos parâmetros de base do pano de fundo da
experiência corporal e emocional do sentido de Si.
O esquema de Lamme pode agora ser traduzido em termos neurodinâmicos conforme o
Diagrama 5.6:

364

No original: “...saliency reflects how long-term memory has shaped and modified sensory processing.” Tradução do autor.
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Diagrama 5.6: Os 3 níveis de seletividade no modelo neurodinâmico. Além
dos dois planos de seletividade (1 e 3 no diagrama baixo) proposto por Lamme
(2003), o modelo neurodinâmico identifica um terceiro ponto de seletividade,
constituído pelo efeito-moldura da couraça caracterológica (2, no diagrama abaixo).
Assim, a seletividade operacionalizada pelas marcas de memória constitui um ‘fundo
falso’ para o domínio do inconsciente, e o recurso às MeSAs pode promover uma
flexibilização dos parâmetros atencionais para além daquela promovida interações
intersubjetivas entre o terapeuta e o paciente, pois as auto-estimulações
somatossensoriais promovem uma oscilação nos parâmetros de ordem dos ciclos de
regulação organísmica.

Assim, o modelo neurodinâmico teórico que dá sustentação à clínica da psicoterapia
neurodinâmica prevê três instâncias de seletividade: a seletividade não-atencional intrínseca, a
seletividade atencional produzida pelo efeito-moldura, e a seletividade atencional intrínseca à própria
atenção.
A proposição da terceira instância de seletividade, interposta entre as instâncias identificadas
por Lamme, emerge das evidências empíricas decorrentes da inclusão das MeSAs no processo
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psicoterápico. Ao movimentar os panoramas de fundo da experiência corporal, as MeSAs provocam
a reversão da barreira de contato sustentada a partir das injunções produzidas pelas memórias de
procedimento de longo prazo, o que provoca uma abertura na concorrência pela memória
operacional, flexibiliza a capacidade atencional e permite a emergência de novos conteúdos, como se
pode ver nos extratos do caso de ‘Betina’.

5.4.3.1. ‘Betina’ e sua mãe.
Betina, 44 anos, executiva financeira de uma empresa multinacional, procurou tratamento
após um período prévio de cerca de três anos de terapia também na linha corporal. Sua demanda
explícita referia-se à necessidade de elaborar o luto pela perda de sua mãe, falecida há cinco anos, e à
sua dificuldade em experimentar o prazer durante o ato sexual embora o seu companheiro se
mostrasse atencioso e empenhado.
Ao longo das primeiras sessões ficou claro que Betina portava um tenaz bloqueio afetivo que
a impedia de experienciar os seus sentimentos em geral; uma atitude que se traduzia numa postura
altaneira e fleumática, cujos aspectos mais proeminentes eram a sua espinha dorsal evidentemente
rígida e uma máscara facial impassível e impenetrável, além de seu tom de voz sempre neutro.
O diagnóstico neurodinâmico foi o de estrutura psiconeurótica (conseqüente ao conflito
edípico, conforme Navarro) com bloqueio compulsivo. Em junho, alguns meses após o início do
processo terapêutico, Betina teve uma crise convulsiva durante uma sessão com a sua médica
acupunturista, o que levou o terapeuta a solicitar exames complementares que revelaram a presença
de foco epiléptico em região temporal à esquerda e a tomografia computadorizada, realizada algum
tempo depois, revelou a presença de extenso nódulo calcificado em topografia occipital também à
esquerda. A partir desta data, Betina passou a fazer uso de medicação anticonvulsivante, em
complemento ao processo terapêutico.
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O caso de Betina foi escolhido para ilustrar a capacidade das MeSAs sobre a seletividade
porque ela, caracteristicamente, mostrava-se incapaz de fazer quaisquer comunicações verbais mais
produtivas durante as sessões. Embora demonstrasse grande empenho e determinação durante a fase
das MeSAs, Betina mostrava-se invariavelmente monossilábica e econômica tanto em seus autorelatos após as MeSAs como aos acontecimentos de sua vida cotidiana.
Assim, os acontecimentos que se seguem derivam basicamente dos efeitos intrínsecos das
MeSAs, cujos efeitos mais evidentes começaram a se manifestar cerca de três meses após o início do
processo terapêutico, em maio; antes, portanto, da introdução da medicação anticonvulsivante, que
parece não ter exercido interferência significativa no andamento do tratamento psicoterápico.
Os primeiros efeitos explícitos das MeSAs se manifestaram quando Betina experimentava o
trânsito da movimentação ocular entre o ponto de mirada distante (ponto no teto) e a mirada
referenciada na ponta do seu próprio nariz (sub-MeSA PN; Grupo MeSA 2, f. 214) . O tempo de
duração foi de quinze minutos, com Betina oferecendo a seguinte descrição do que lhe ocorrera
durante a experiência da MeSA:
Betina: “O primeiro sobressalto (e o mais intenso) veio precedido da
sensação de ter o corpo todo retesado; a sensação é maior na barriga...Parece que
vai sair algo daqui." (Caso 4 – Betina. Registro 81; Grupo MeSA 2)

Esse auto-relato, como se verá a seguir, é extremamente significativo em relação à história de
Betina com a doença e a morte de sua mãe. Por ora, salienta-se a entrada no ‘dar-se conta’ de
sensações corporais, tanto de sua crispação corporal (uma expressão do medo de fundo no plano
somático) como a significativa descrição de que a sensação era maior na barriga, parecendo que algo
ia sair dali.
O processo de Betina caracterizou-se pelo seu silêncio obstinado acompanhado por grande
eloqüência corporal: a partir desse momento, três meses após o início do processo, Betina passou a
apresentar movimentos bruscos e amplos de tipo aparentemente involuntários e automáticos em
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quase todas as MeSAs. Caracteristicamente, esses sobressaltos pareciam, aos olhos do terapeuta,
como grandes contraturas diafragmáticas que faziam Betina dobrar-se a ponto de retirar todo o seu
hemicorpo superior do divã. Em outras ocasiões, os movimentos espasmódicos e amplos
implicavam em deslocamentos bruscos da cabeça lateralmente, como um grande ‘Não’ não-verbal.
Sete sessões depois, já nas experimentações iniciais do Grupo MeSA 3 (metáfora do
desmame, f. 218), o terapeuta relata a ocorrência de ‘fortes reações respiratórias com expirações
bruscas e violentas; espasmos diafragmáticos’ (Caso 4, registro 85), enquanto Betina descreve a sua
experiência pessoal após a mordedura da toalha por quinze minutos, nos seguintes termos:
Betina: "Duas imagens: mãe mastigando era contra mim; o pai mastigando
me dava sensação de segurança". (Caso 4 – Betina. Registro 85; Grupo MeSA 3)

O extenso nódulo calcificado encontrado em topografia occipital esquerda de Betina ou foi
imprecisamente descrito pelo médico responsável pela emissão do laudo da tomografia
computadorizada, ou talvez tenha sido superado pela configuração da rede neuronal dependente da
experiência, pois a reportabilidade de Betina indica a ocorrência de imagens visuais significativas da
sua imprimadura emocional em relação às figuras parentais.
A relativa incapacidade de Betina para a reportabilidade (uma comunicação de tipo infantil,
todavia) não a impedia de comunicações significativas, e o registro revela novamente a capacidade
das MeSAS em fazer acesso ao nível do ‘dar-se conta’ (awareness)
Na semana seguinte, Betina inicia a sessão referindo a ocorrência, durante a semana, de
“dores de estômago, menor sensação de anestesia e sensação do corpo muito dolorido
(‘massacrada’)”, mencionado também a ocorrência de um episódio de “choro, precedido de muita
tensão e dor cervical.” Tanto o fato de Betina descrever algo ocorrido durante a sua semana como,
principalmente, o fato de ter chorado em casa já apontavam para um deslocamento de sua atitude de
base, normalmente rígida e indiferente.
384

385

Nessa sessão foram utilizadas as MeSAs componentes do Grupo 3 (metáfora do desmame)
aplicadas separadamente. Na primeira auto-estimulação (lateralização completa do olhar com a
trajetória seguindo pela linha média, por vinte minutos, sub-MeSA LO, Grupo MeSA 3, f. 218) o
terapeuta observa: ‘muitas reações de sobressalto; os olhos tendem a progredir aos saltos
(movimento em roda dentada), que se modifica com o tempo. (Caso 4, registro 86; observação do
terapeuta). Na seqüência da sessão, Betina faz a mordedura da toalha (sub-MeSA M; Grupo MeSA 3,
f.218) , com a MeSA sendo interrompida logo no terceiro minuto pela eclosão de ‘choro convulsivo,
mas (a expressão da) voz e boca são contidas’ (Caso 4, registro 87; observação do terapeuta). Após a
resposta emocional ter cessado, Betina comenta:
Betina: “Parece que tem um boi aqui dentro”. (Caso 4 – Betina.

Registro 87; Grupo MeSA 3)

Na sessão consecutiva, durante a lateralização do olhar sem auxílio do referente luminoso
(sub-MeSA LO, Grupo MeSA 3), o terapeuta observa a ocorrência de ‘sobressaltos’ e Betina
comenta:
Betina: "Mal estar inicial, movimentos na barriga, parecendo que algo quer
sair; depois (o mal estar) se deslocou para a nuca, depois agradável; nada na
cabeça".(Caso 4 – Betina. Registro 88; Grupo MeSA 3; parênteses acrescido)

Duas sessões mais tarde, o terapeuta observa a ocorrência de um ‘cataclisma, com violentas
contraturas do diafragma e arcadas de vômito com eructações violentas.’ (Caso 4, registro 90;
observação do terapeuta), ao passo que Betina comenta a experiência da mordedura da toalha (subMeSA M) de forma bastante econômica e sem fazer menção às exuberantes repercussões corporais:
Betina: "Presença de minha mãe ...apenas a imagem dela". (Caso 4 –
Betina. Registro 90; Grupo MeSA 3)

Algumas sessões adiante, após a auto-estimulação que implicava na exposição dos dentes
com a abertura completa da musculatura orbicular da boca por quinze minutos (sub-MeSA Ch,
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Grupo MeSA 4, f. 220) Betina faz referência à presença de sensações eróticas, uma das dificuldades
que a levaram a buscar a terapia:
Betina: "Senti a minha vagina viva (faz movimento de pulsar com a mão,
mas nega ter tido sensação de movimento). Vi o perfil de minha mãe, os olhos
evidentes... Não sei dizer qual era a expressão do olhar." (Caso 4 – Betina. Registro
99; Grupo MeSA 4; parênteses acrescido)

O terapeuta, por sua vez, observa que durante a MeSA, Betina apresenta ‘tensão enorme na
região submentoniana; balanços violentos da cabeça, sobressaltos com os braços vindo para diante
do rosto, num movimento de esconder-se; ao final emite alguns sons fortes. Depois a respiração
tende a aprofundar.’ (Caso 4, registro 99; observação do terapeuta)
No registro 102, colhido algumas sessões após, o terapeuta volta a explorar a metáfora da
amamentação com a MeSA S1 (ponto de mirada distante e a boca simultaneamente aberta) relatando
a observação de ‘muitas eructações e balanços (lateralizados) da cabeça’. Betina, por sua vez,
comenta:
Betina: "Sinto que fico sem movimento aqui (aponta o tórax, que
permanecera inflado e imóvel; não refere taquicardia)... Na cabeça? "Alguma coisa,
minha mãe no meio, mas não sei o que é." (Caso 4 – Betina. Registro 102; Grupo
MeSA 1; parênteses acrescido)

Segue-se um período de cerca de sete sessões em que Betina se mantém silenciosa, referindo
apenas as sensações corporais que lhe ocorriam, até que a figura da mãe reaparece, por ocasião da
MeSA S2 (metáfora da amamentação, f. 214). O terapeuta relata que o seu desempenho é “idêntico à
vezes anteriores: as eructações ocorrem sempre quando Betina referencia o olhar na ponta do seu
nariz, mas o contato é muito fugaz (permanece pouco tempo nessa referência) e o ritmo do
movimento é marcial.’ (Caso 4, registro 109, observação do terapeuta). Ao final da MeSA, Betina
oferece o seguinte auto-relato:
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Betina: “Me veio a imagem de minha mãe, a sua aparência era calma; era
bom para mim... eu nunca me lembro das coisas que não gostava em minha mãe ou
dela mal”.(Caso 4 – Betina. Registro 109; Grupo MeSA 2)

A sessão seguinte revela Betina em um pequeno recuo defensivo, diante da mesma autoestimulação:
Betina: "Estava anestesiada hoje, uma sensação de leveza, ou melhor, de
vazio.” ”.(Caso 4 – Betina. Registro 110; Grupo MeSA 2)

O desempenho de Betina recua para a indiferença e o autodistanciamento, alternando com
queixas de dores nas costas e no pescoço durante as MeSAs por cerca de cinco sessões, até que a
morte de Ayrton Senna traz a mãe de volta à sua cena interna durante a auto-estimulação com a
MeSA S4 (rotação ocular simultânea à exposição dos dentes por quinze minutos). Nessa ocasião, o
terapeuta observa a presença de ‘pequenas e constantes vibrações no queixo; arrotos; a cabeça se
debate lateralmente várias vezes e o olhar é rápido.’ (Caso 4, registro 115, observação do terapeuta),
enquanto Betina descreve:
Betina: "Lembrei-me de minha mãe; ela não merecia morrer, assim como
o Senna". (Caso 4 – Betina. Registro 115; Grupo MeSA 4)

Segue-se um novo período de cerca de 12 sessões, caracterizado por ausência de
comunicações significativas e com Betina apresentando reações mais intensas na região cervical
(tensão e dores na musculatura da região), tremores involuntários da mandíbula e uma redução
significativa no padrão de espasmos diafragmáticos e eructações exuberantes que até então
predominavam.
O período de silêncio emocional é rompido por um episódio ocorrido durante a experiência
da rotação ocular com exposição dos dentes (MeSA S4, Grupo Mesa 4, f. 220), quando o terapeuta
descreve que Betina:
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‘Subitamente ameaça explodir em choro, pronuncia palavras que se
embolam na boca, como se quisessem sair todas ao mesmo tempo; parecem ter
sido impedidas por uma censura de última hora. (Caso 4, registro 119; observação
do terapeuta)

Segue-se um novo período de silêncio obstinado caracterizado por reações músculoesqueléticas até que a referência de Betina de ‘mal estar inicial, movimentos na barriga, parecendo
que algo quer sair’ (conforme o registro 88, à f. 378) se explicita em termos de uma dolorosa
memória gustativa referida à doença que vitimara a sua mãe, trazida á tona pela experiência da MeSA
S3 (lateralização do olhar com mastigação simultânea): Subitamente, Betina interrompe a MeSA e,
agitada, cospe diversas vezes com a expressão de nojo estampada em seu rosto.
3)

Betina: “Gosto de merda na boca!” (Caso 4, registro 120; Grupo MeSA

Impactada, Betina recorda-se do sofrimento da sua mãe, que nos estágios finais de um câncer
intestinal, ‘vomitava as fezes pela boca’ (provavelmente vômito fecalóide). Betina conta então, que
acompanhava e socorria a mãe nestas horas; quando o vômito terminava, a mãe agia como se nada
houvesse acontecido e não comentava absolutamente nada; Betina, por sua vez também ficava
muda.
Ficava claro agora o quanto Betina mantivera-se silenciosamente identificada com a sua mãe
e como a mantivera viva dentro de si, o que tornava compreensível tanto a sua condição de luto
patológico como a sua anorgasmia, pois a mãe e os irmãos cerceavam a sua sexualidade: Betina era a
única filha numa prole de cinco irmãos e fora criada numa pequena cidade do interior na região
Nordeste do país.
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A partir desse episódio dramático, a terapia de Betina mudou de padrão: as desconfortáveis
reações corporais começaram a ceder lugar a sentimentos de tristeza e reminiscências referentes à sua
mãe.
Na semana seguinte ao retorno da memória traumática, surgiram os primeiros indícios de
reportabilidade verbal por parte de Betina quanto à sua indiferenciação em relação à figura materna.:
nessa sessão, Betina torna a interromper a MeSA S3, dessa vez chorando e não mais cuspindo, e
menciona a dificuldade de sua mãe em reconhecer o próprio sofrimento. O bloqueio emocional de
Betina espelhava a atitude de sua mãe e ela começa, lentamente, a sair de uma condição de silêncio
emocional tanto para o sofrimento como para o prazer:
Observação do terapeuta: Interrompe com um choro mais aberto.
Comenta a não aceitação do sofrimento por parte da mãe.’ (Caso 4, registro 121;
observação do terapeuta)
Betina: “Quando ela acordava era como se nada houvesse acontecido”.
(Caso 4, registro 121; Grupo MeSA 3)

Logo a seguir, a indiferenciação entre Betina e sua mãe aparece de modo explícito, por
ocasião de sua experiência com a MeSA S1 (mirando o ponto distante com a boca completamente
aberta):
Betina: “Não sabia se era eu ou a minha mãe”. “Parece que quero esticar”.
(Caso 4 – Betina. Registro 122; Grupo MeSA 1)
Observação do terapeuta: ‘Movimentos nos braços (como quem quer
lançar fora algo que ficou grudado) e aflição nas mãos.’ (Caso 4, registro 122)

A dinâmica não-verbal de Betina parecia sugerir um esforço em livrar-se da mãe e construir a
sua própria identidade; um processo bastante laborioso no seu caso, pois Betina era uma mulher
basicamente conservadora e alinhada aos valores de sua família de origem, conforme se observa no
auto-relato seguinte, colhido após a experiência da MeSA S1 por quinze minutos:
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Betina: “Em certo momento senti medo misturado com angústia; nesta
hora tive vaga lembrança de minha mãe, doente. Tenho medo que saia algo da
minha barriga, não sei o quê. O medo é do que as pessoas vão pensar se eu mudar,
em especial as pessoas de minha família”. (Caso 4 – Betina. Registro 123; Grupo
MeSA 1)

Apesar da couraça social que realimentava a sua couraça pessoal, Betina obtém progressos
significativos, pois certo dia comenta ao sair da sessão que estava dançando e tendo prazer ao escutar
música (o que nunca fizera ou sentira antes) e que o seu olfato voltara.
Dadas as sua características de economia verbal e circunspecção, o caso de Betina revela-se
exemplar do caminho das MeSAs como um instrumento produtor de abertura da atenção a partir do
seu plano mais visceral.
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6. CONCLUSÃO
O exame extensivo das diferenças de enfoque entre Freud e Reich indica que o pano de
fundo político envolvendo a disputa entre ambos - além de revelar o caráter conservador de Freud não passava de um pretexto para eliminar a incômoda dissidência reichiana, que propugnava uma
psicanálise socialmente concernida e teoricamente balizada pela perspectiva científico-natural em
bases funcionais.
A percepção do papel exercido pelas defesas caracterológicas revelou uma perspectiva nova e
transformadora: a estase libidinal engendrada pela inscrição fisiológica das defesas de caráter animava
e perpetuava os conteúdos da psiconeurose e revelava-se o grande obstáculo à cura psicanalítica.
Essa perspectiva colocou em evidência a interpenetração entre a inibição motora e o atrelamento da
atenção ao Eu, responsáveis pela constituição de uma ‘membrana psíquica’ filogeneticamente
evoluída que engendra um terceiro portal de seletividade e inaugura um domínio de memórias
emocionais inconscientes que transtornam o campo da subjetividade.
A disjunção entre o conteúdo psíquico e o ato motor operada pela instauração da membrana
psíquica do inconsciente revela-se o elemento-chave para a constituição das defesas do Eu, o que
desloca o problema da clínica para a ponta de saída do aparelho psíquico - o pólo motor - conforme
o modelo da primeira tópica freudiana. A importância da restauração de uma economia libidinal
aberta explica o desdobramento da análise do caráter em uma nova técnica - a vegetoterapia
caractero-analítica – que visava tratar as neuroses desde os seus fundamentos no plano fisiológico.
O exame da questão pela ótica da neurociência revela o papel central das experiências
emergentes do corpo para a o sentimento de Si (sentience) e para a constituição do espaço global de
trabalho da consciência, uma propriedade emergente da corporeidade através das instâncias neurais
primitivas e complementares do proto-self sensóriocêntrico de Damásio, cujas propriedades se
organizam em torno do SELF de Panksepp, de inscrição motora .
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A neurodinâmica complexa que emerge das ressonâncias interativas entre os estados
corporais e os estratos corticais e subcorticais da rede de neurônios propõe uma nova nosologia para
a consciência, definindo-a como um campo gradual composto por uma dupla natureza de processos
cognitivos e emocionais, que podem se organizar de forma cooperativa ou em competição.
Esse princípio neurodinâmico mostra-se válido não só para a consciência como para a
própria atenção e revela que o ovo de Colombo da clínica reichiana encontra-se não na dinâmica
energética ou na simples dissolução das couraças musculares do caráter, mas na sua capacidade de
afetar o funcionamento da atenção, reatrelando-a ao sentido de Si e ao devir-consciente.
O exame qualitativo dos fragmentos de casos clínicos aqui apresentados demonstra a sutil e
gradual repercussão da experiência corporal sobre os estados emocionais de fundo e como a
experiência das MeSAs pode promover a integração, via reabertura da atenção, entre os domínios da
corporeidade, das emoções e da cognição.
A atualidade da neurociência evidencia o papel exercido pelo corpo e pelas emoções na
produção da subjetividade, e a perspectiva neurodinâmica que emerge da teoria e da clínica reichianas
joga luz sobre o modo como os agenciamentos tecnossociais podem inscrever-se na rede neuronal
em termos de inibições e desvios de função cognitivos, emocionais, autonômicos e comportamentais
que capturam a subjetividade através da colonização instrumental da atenção.
A perspectiva neurodinâmica aqui desenvolvida inaugura as bases teóricas e epistemológicas
da psicoterapia neurodinâmica (PN), que se inscreve como uma clínica da subjetividade cujos
dispositivos contemplam tanto a causalidade descendente (global to local) nos eixos da linguagem e da
elaboração intersubjetiva quanto a causalidade ascendente (local to global) pela via das experiências
corporais instrumentalizadas pela aplicação seriada e recursiva das MeSAs.
O exame dos fragmentos de caso apresentados ao longo do texto sugere que as MeSAs
parecem facilitar a flutuação da atenção do paciente a partir da flexibilização do efeito-moldura
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instaurado pelas barreiras de contato da estrutura caracterológica. A via de acesso à atenção a Si pela
experiência corporal constitui a via neurodinâmica ‘baixa’ de acesso ao campo de trabalho global da
consciência e complementa as intervenções psicoterápicas que fazem acesso à subjetividade pela via
neurodinâmica ‘alta’, isto é: através dos atos de linguagem e da elaboração dos conteúdos da
subjetividade que surgem no decorrer de um processo psicoterapêutico.
Embora o presente estudo tenha restringido seu objetivo ao rastreio qualitativo dos efeitos da
experiência corporal e da atenção a Si no contexto clínico da PN, o papel do corpo, da linguagem e
das interações relacionais entre a dupla terapêutica e o ambiente, revelam-se de igual importância na
definição dos rumos de um processo terapêutico, devendo ser objeto de pesquisas futuras.

6.1. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
Os dados aqui apresentados de forma apenas fragmentária podem constituir o ponto de partida
para futuras pesquisas acerca do valor terapêutico da experiência corporal evocada pelas MeSAs.
Sugere-se, por exemplo, que a análise qualitativa da base de dados colhida pelo pesquisador e apenas
parcialmente explorada nesta tese possa ajudar a definição de desenhos de pesquisa posteriores.
Adicionalmente, como se pode ver ao longo do exame da técnica da PN, os dados clínicos
podem ser objeto tanto de pesquisa qualitativa como de pesquisa quantitativa (um projeto reclamado
por Chalmers para que se possa dar conta do hard problem), pois a experiência das MeSAS, a sua
natureza etológica invariante e a característica de aplicação seriada e recursiva permitem o rastreio de
seus efeitos em termos das conseqüências da abertura da atenção sobre a cognição, sobre as emoções
e sobre as flutuações organísmicas (neuromusculares, centrais e autonômicas)
Por exemplo, investigações futuras acerca do papel das MeSAs do ponto de vista quantitativo
poderão incluir o rastreio dos efeitos das 4 MeSAS utilizadas na etapa inicial da PN com a utilização
de grupo-controle, de tecnologias de mensuração das respostas centrais e autonômicas e
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instrumentos de rastreio neuropsicológico ou, ainda, com o uso de tecnologias de imagem, como
registros em vídeo e análise das sessões experimentais e com a utilização de ferrramentas estatísticas
sofisticadas, como o emparelhamento intermodal e a utilização da escala de razão.
Outra perspectiva futura de rastreio dos efeitos das MeSAs consiste no recurso à tecnologias
de neuroimagem cerebral como a espectroscopia cerebral e a ressonância magnética funcional, o que
poderá gerar as evidências empíricas necessárias para a confirmação, refinamento ou reformulação de
hipóteses de trabalho que podem ser geradas a partir do estudo extensivo dos dados e da
metodologia de pesquisa empírica aqui apenas ensaiada.
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