
A psicanálise corporal é um método que repousa sobre o lapsus 
corporal. Ao serem estimulados, esses sobressaltos do corpo fazem 
com que a mente, paulatinamente, se desloque de um primeiro 
plano para tornar–se uma espectadora atenta às primeiras 
emoções. É o início da recuperação de imagens e sensações perdidas 
na consciência mas gravadas em todos os seus pormenores na 
memória do corpo. Criada há 30 anos por Bernard Montaud, 
cinesiologista e osteopata françes, hoje essa teoria e sua prática se 
apóiam em mais de 50 mil sessões e centenas de depoimentos de 
traumas revisitados. Através do corpo, o reencontro com a criança 
e adolescente que fomos nos traz outra percepção das nossas 
vivências, onde não há mais carrascos nem vítimas, escancarando 
as portas para uma reconciliação com nossa própria história.
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Quem de nós, caros colegas, não daria o seu depoimento, partindo da própria 
experiência profissional, da dimensão psicológica do nosso trabalho? 

Somos apenas profissionais do corpo?
Nosso tema, aqui, é uma nova forma de trabalho para o corpo, consagrada à 

dimensão psicológica do indivíduo: a psicanálise corporal.
Essa técnica corporal foi fundada há mais de vinte anos pelo cinesiologista–

osteopata Bernard Montaud e uma grande equipe, todos apaixonados pela lin-
guagem do corpo e o funcionamento psíquico do ser humano. 

Sua teoria e prática apóiam–se hoje em mais de 50 mil sessões e em centenas 
de depoimentos sobre traumatismos revividos. Essa nova psicanálise permite que 
cada um reviva, através do corpo, os traumas que modelam a personalidade, do 
nascimento à adolescência. Ela permite a cada pessoa voltar a conectar–se com a 
menina ou o menino que fomos, e especialmente chegar à reconciliação com nos-
sos pais que, frequentemente, são considerados os “carrascos” da nossa história. 

O conhecimento profundo desse passado traz uma nova luz sobre a perso-
nalidade individual e oferece a oportunidade de reconciliação com quem nos 
tornamos hoje, com as nossas imperfeições, com as nossas faltas de habilidade 
diante da vida.

E compreender o próprio passado é extremamente importante para melhor 
viver o presente. 

Alice Miller fala sobre esse trabalho em Libres de Savoir. “Só a visão da 
verdade e da lógica interna das estratégias infantis possibilita libertar–se delas, 
parar de repeti–las, quase automaticamente, no presente. O processo de cura 
precisa das duas coisas: tanto a confrontação com o traumatismo da infância 
quanto saber decifrar os numerosos mecanismos de defesa que a criança teve 
de criar para se proteger de intoleráveis sofrimentos.”.

A Crise dA MATuridAde
Na mesma linha de Freud, que parte da vida do quotidiano, a psicanálise 

corporal ocupa–se do ser comum. Freud parte da patologia para deduzir a 
normalidade (cf. Psicopatologia da vida quotidiana); já o ponto de partida da 
psicanálise corporal não é a patologia, mas simples homens e mulheres que têm 
vontade de se conhecer para viver melhor no presente. Por isso, ela se dirige a 
pessoas em boa saúde psíquica que querem melhorar sua existência. 

E há algo mais a considerar – a sociedade, globalmente, consagrou esses 
últimos cem anos para prover o mundo exterior de um determinado conforto, o 
que nos leva a enfrentar como uma evidência a necessidade de apossar–se desse 
mundo interior, psíquico, provendo–o de conforto, igualmente. De fato, homens 
e mulheres, em geral na maturidade, despertam de alguma maneira através 
de conflitos interiores ou acontecimentos às vezes muito doloridos, como um 
divórcio, uma doença ou a perda de um trabalho. Eles têm, então, necessidade 
de encontrar um sentido para esses fatos, de dar um sentido para a vida. 

Essas manifestações são teorizadas há muito tempo por diferentes pesqui-
sadores europeus, como Kaës, Tap e, mais recentemente por Montaud, ou ainda 
pelos norte–americanos Erickson e Levinson. Este último introduziu a noção da 
life–cicles, reportando–se aos diferentes ciclos da vida pelos quais passa um 
adulto como, por exemplo, a fase de ajuste à volta dos trinta anos ou, mais 
ainda, na fase maior de questionamento que é a da maturidade. 

É nessas fases da vida que a psicanálise corporal tem seu papel junto ao 
jovem adulto que busca ocupar integralmente seu espaço profissional, familiar, 
social e, igualmente, ao lado dos que atravessam o momento da crise da matu-
ridadee de suas questões essenciais de vida. 

Assim, essa ampliação da prática do cinesiologista permite a este profissional 
acompanhar o indivíduo nos seus períodos marcantes da vida. Ele se torna um 
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agente possível para os que anseiam por se compreender melhor, para os que 
pretendem melhorar suas vidas, mas usando um meio que lhe é próprio, o corpo. 
Para o cinesiologista, esse novo horizonte de prática representa um alento para 
a sua carreira já que é uma nova proposta para trabalhar o corpo e com um 
novo objetivo. 

O COrPO eNTregA As CHAVes dA NOssA PersONALidAde
Concretamente, esse método repousa no lapsus corporal. O lapsus é a base 

desse trabalho e a matéria–prima do psicanalista corporal. O lapsus corporal é 
um sobressalto do corpo, consciente, mas involuntário. Esses movimentos esca-
pam à consciência da mesma maneira que um lapso verbal ou um ato falho. 
Estes dois últimos, entre outros, eram para Freud os modos privilegiados para o 
conhecimento do inconsciente. 

Para dar uma imagem mais clara, o lapsus corporal age como uma música 
que nos marcou, que ouvíamos em determinado período da vida e que, se a 
ouvirmos hoje, nos remeterá a todo o ambiente dessa época. 

Se eu lhe perguntasse “o que fez no verão de 1982?”, você teria de fazer um 
esforço intelectual para encontrar a resposta. Mas se eu lhe fizer ouvir o sucesso 
musical daquele verão, instantaneamente vão vir à sua memória lembranças, 
que podem ser muito precisas. Da mesma forma, o lapsus corporal desperta a 
memória do nosso passado. 

Até o momento, Montaud e Duret codificaram sete níveis de lapsus corporais 
aos quais correspondem sete níveis de memória psíquica. 

Quanto mais o indivíduo progride nesses níveis de lapsus, mais ele revive com 
precisão seu passado.

No início da sessão, o psicanalista corporal utiliza o movimento respira-
tório primário, movimento utilizado na osteopatia craniana (cf. Trabalhos de 
Sutherland e Magaun), mas com um outro objetivo. Aqui não se trata de cor-
rigir as dissimetrias percebidas, mas de seguir seu sentido ampliando–as, sem 
modificá–las. Essa primeira ação sobre o corpo provoca na pessoa os primeiros 
movimentos involuntários. Esse primeiro nível de lapsus corporal é chamado de 
espasmos sem sentido. 

Longe de qualquer perda de consciência, é a experiência do “abandonar–se”. 
Essa primeira etapa é sentida, frequentemente, como uma experiência positiva. 
Finalmente a cabeça sai do controle, finalmente o corpo se deixa largar, final-
mente a pessoa pode relaxar. 

Nesses primeiros ‘balbucios’ corporais, a cabeça se solta. Seu papel muda. Ela 
se torna espectadora e atenta às primeiras emoções. De alguma maneira, aca-
bamos de acender, pela primeira vez, a televisão interna… por enquanto, a tela 
apresenta apenas seu sinal, nenhum programa pessoal está sendo exibido. 

Em seguida, fazendo eco aos espasmos sem sentido, vão se produzir movi-
mentos genéricos. Por exemplo, vamos bater no chão sem que, por enquanto, 
isso contenha um sentido. Depois os gestos vão se orientar. O encorajamento 
desse corpo em confiar nessa expressão e nesses lapsos vai levá–lo progressiva-
mente para conflitos articulares às vezes extremamente dolorosos.

Quanto mais o corpo se entrega, mais a televisão psíquica se ativa. As 
imagens vão se tornando cada vez mais claras até chegar a uma “revivência” 
extremamente precisa. O corpo é capaz de restituir informações totalmente 
esquecidas como a cor de uma luminária, o jeito que a mãe estava vestida, a 
cor das cortinas do quarto… e isso é apenas o cenário. O corpo pode restituir, 
igualmente, toda a interioridade da criança nessa época e os conflitos psicoló-
gicos com os quais teve de se enfrentar diante de um mundo de adultos que o 
supera, completamente…

Da mesma maneira que o psicanalista verbal destaca uma palavra ou desta-
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ca um lapsus que revela o inconsciente, o psicanalista corporal vai estimular e 
encorajar a permanência das tensões que se apresentam no corpo. O psicanalista 
corporal está ali para fazer com que a tensão não relaxe. Ele encoraja, por exem-
plo, a permanência de um conflito articular, por exemplo de um punho fechado 
em uma hiperflexão. Essa ação faz com que a pessoa progrida nos níveis de 
lapsus, levando ao despertar das imagens do passado. 

É no ápice da tensão que o sentido psíquico dessa dor física se impõe. É essa 
dor que vai produzir imagens interiores. De fato, observa–se uma relação direta 
entre a dor do corpo de hoje e a dor psíquica que ocorreu há 30 ou 40 anos atrás. 

Lugares, o pai, a mãe, os laços que nos ligam a eles, tudo vêm à nossa consci-
ência. As imagens, primeiro esparsas, depois cada vez mais coerentes, se impõem. 
No decorrer das sessões, um verdadeiro cenário é construído. 

uMA reViVêNCiA seM VíTiMA, seM CArrAsCO
Essa imersão na precisão das imagens é feita através dos sete níveis de lapsos 

corporais aos quais correspondem sete camadas de memória psíquica.
Por exemplo, no nível 3, no qual o corpo se expressa em movimentos orien-

tados, o revivido psíquico é como um álbum de fotografias. A pessoa revisita 
diferentes instantes da vida que têm os mesmos tipos de sofrimento mas sem elo 
cronográfico. Ao passo que no nível 5, nível em que o corpo produz movimentos 
concretos, a pessoa revive uma cena precisa, de um determinado período, com 
começo, meio e fim. 

O 7 é o último nível. 
Ele contém uma particularidade que os demais não possuem – a da reconci-

liação. Esse revivido vai mais adiante ao produzir, além da dor ligada ao evento 
traumático, uma evidência inegável e francamente perturbadora que nos leva a 
compreender tudo que nos aconteceu de tal maneira que não só não sentimos 
mais dor como nos vemos amando aqueles que pensávamos ser, até então, os 
nossos “carrascos”. 

De fato, esses pais e mães, que nos faziam tanto mal, passam a ser vistos ape-
nas como seres desajeitados, essa mamãe e esse papai não poderiam ter agido 
de outra maneira, eles também têm uma história…

Nesse ponto em que o ser se supera em uma magnífica transparência não há 
mais carrascos nem vítimas, e ocorre uma verdadeira e profunda reconciliação, 
consigo mesma, com os protagonistas de sua história. 

A qualidade desse olhar sobre o próprio passado sinaliza o fim da revivência 
da cena do traumatismo. E servirá como base prática para as ferramentas que 
tratam dos sofrimentos da vida no presente. 

QuATrO TrAuMATisMOs: A PersONALidAde
A psicanálise nos diz, entre outras coisas, que o ser humano funciona segun-

do um princípio de repetição de seu passado pessoal, determinando não apenas 
seus feitos e gestos, mas também seus comportamentos e seus estados psíquicos 
e físicos. De certa maneira, o ser humano reitera sempre a mesma história…

Até o momento, a psicanálise corporal distingue quatro traumatismos: um 
primordial e três secundários. O primeiro parece depositar uma mensagem que 
os três outros têm como missão repetir, cada um na sua vez, nas diferentes 
idades da vida, mais ou menos como uma vacina que deve ser seguida de três 
novas doses. 

O primeiro trauma, o traumatismo perinatal, primeiramente localizado por 
Otto Rank, programaria cada um de nós em uma personalidade, ou seja em uma 
maneira totalmente pessoal de comportar–se na vida, tanto nos fracassos quan-
to nas conquistas. Os outros três – o trauma da pequena infância, da infância 
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e da adolescência – constituiriam lembretes, atualizações do programa inicial 
segundo as condições de cada idade. 

Todos os traumas terão uma constituição similar, ligada à descoberta de um 
“segredo familiar”. No traumatismo da pequena infância, a criança é submetida 
à oposição entre mentira e verdade. No período em que ocorre o trauma da 
infância, por volta do oito anos, em geral, a criança vai perceber as modalidades 
de consumo do prazer, sempre marcadas pela culpa. Aqui, é a oposição do prazer 
e da vergonha que estão na origem do conflito psicológico da criança. 

Por fim, com o trauma da adolescência, será o mistério da afirmação de si 
mesmo que o adolescente vai acessar, ou seja, à toda dificuldade de exprimir a 
sua diferença. Daqui para frente, ele terá de escolher em cada um de seus amo-
res entre “afirmar seu mundo, sob o risco de perder o outro” ou “renegar seu 
mundo para manter o outro”. Aqui, o adolescente aprende suas modalidades da 
relação em casal. 

Um ponto importante da psicanálise corporal – a vivência completa desses 
quatro traumatismos determina, para uma pessoa, o final do seu trabalho psi-
canalítico.

O ser humano não parou de aprimorar técnicas para aliviar o sofrimento. 
Nesses últimos 50 anos, a cinesiologia deu um salto considerável e podemos 
dizer que ocupou um verdadeiro lugar nas terapias de cura, dando visibilidade 
às suas particularidades, desde o curar o corpo com as mãos, reeducar esse corpo 
por exercícios e técnicas selecionadas, até o recurso a uma aparelhagem cada 
vez mais evoluída. 

 Atualmente, ela chega à época da diversificação, podemos dizer também 
das especializações, talvez já superando o quadro da atividade convencionada. 
A cinesiologia se torna uma prestadora de serviços cada vez mais avançados, 
adaptando–se às necessidades de seus pacientes, e utilizando, por exemplo, 
equipamentos para uma performance estética. 

Com a psicanálise corporal, a cinesiologia pode dar um passo suplementar 
no acompanhamento do indivíduo e ampliar a sua competência para o domínio 
psicológico. Com esse ferramental, daqui para frente ela pode prestar ajuda no 
terreno do sofrimento psíquico a partir de uma dimensão que nos é cara, que é 
a do corpo humano.


