
Este artigo1 propõe uma reflexão preliminar sobre as vivências 
corporais expressas pelos internautas no ciberespaço. São apre-
sentadas algumas alternativas oferecidas pela Psicologia Analítica 
para a análise dessas manifestações, pois tais vivências represen-
tam desafios à compreensão dos terapeutas ainda não familia-
rizados com esses recém surgidos fenômenos do espaço virtual. 
Como sabemos, as vivências da corporalidade - expressas simboli-
camente - podem ser entendidas como meros sintomas ou como 
vias de expansão e ampliação da consciência. De maneira análoga, 
as vivências do corpo na virtualidade podem ser compreendidas 
como meras manifestações de conflitos ou como novas vias de 
ampliação da autopercepção dos internautas.
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Atualmente existe maior compreensão sobre o papel essencial atribuído por 
Jung à vivência do corpo para o desenvolvimento pleno do potencial humano: 
a individuação. No entanto, há cerca de duas décadas, as menções à abordagem 
corporal integrada à Psicologia Analítica ainda causavam surpresa nos meios 
junguianos. Felizmente, já contamos com significativos trabalhos a respeito 
dessa integração, graças ao empenho de vários autores, alguns dos quais men-
cionaremos ao longo deste capítulo. Em paralelo, o ingresso na era da comuni-
cação tornou ainda mais urgente a elucidação das correlações corpo ßà psique, 
especialmente quanto às formas com que a corporalidade humana é vivida e 
experimentada pelas vias da informatização. 

Os recursos da moderna biotecnologia propiciam inúmeras possibilidades de 
manipulação do corpo para fins curativos ou ainda visando a sua reformatação 
estética e rejuvenescimento, além da variada gama de possibilidades de expan-
são dos limites biológicos da vida humana. Simultaneamente, na prática clínica, 
deparamos com relatos de inusitadas vivências e relacionamentos humanos esta-
belecidos no ciberespaço, campo no qual os protagonistas da pós–modernidade 
experimentam novas formas de estruturação e expressão da identidade e dos 
seus afetos, bem como surpreendentes manifestações virtuais da corporalidade. 

O caso de uma adolescente ilustra como essa complexidade se manifesta no 
consultório. Angela voltou de férias, e estava ansiosa para contar à terapeuta 
sobre seu primeiro beijo. Para surpresa da profissional, Angela explicou que se 
tratava de um beijo virtual. Usando o nome de uma atriz famosa ela havia criado 
um perfil fake, um tipo de identidade virtual2 na época muito em moda entre os 
adolescentes. Começou então a se corresponder com o fake de um garoto que 
adotou uma identidade semelhante para se apresentar no Orkut. Como namo-
rados, marcaram um encontro virtual em uma praia, também virtual, onde teria 
acontecido o primeiro beijo entre eles, que foi realizado a partir da digitação da 
palavra “beijo”. Algumas semanas depois Angela descobriu que o namorado fake 
a traía com garotas da mesma comunidade. Diante da infidelidade, eles procura-
ram encontrar uma solução, e chegaram a um acordo: ambos criaram novos perfis 
fake para manter entre si uma relação de namoro monogâmico. Seus fakes ante-
riores continuaram a se corresponder na WEB, mas agora apenas como amigos.

É importante lembrar que Angela se refere ao seu namorado virtual como 
um garoto, mas não se sabe quem é, de fato, a pessoa com a qual namorou na 
WEB. No campo presencial o fake pode ser qualquer pessoa: um garoto – como 
ela acredita – exercitando o contato com as meninas, ou um adulto agindo de 
má fé, como alertam organizações empenhadas em prevenir atividades ilícitas 
ou ilegais via Internet.

Os terapeutas estão preparados para ouvir e compreender relatos semelhan-
tes ao desta jovem? Estão aptos a acolher os “nativos digitais”, habitantes do 
ciberespaço, como clientes, e acompanhá–los no percurso terapêutico rumo à 
estruturação da identidade? 

A proposta inicial deste artigo é caracterizar algumas das principais reper-
cussões da cultura tecnológica sobre o corpo humano. Em seguida, ilustra–se 
a pertinência da aplicação dos princípios da Psicologia Analítica ao estudo da 
corporalidade. Partindo das referências da obra de Jung, apresentaremos as con-
tribuições mais recentes de seus seguidores no desenvolvidas desses estudos. Ao 
final, como exemplo das situações inusitadas surgidas recentemente na prática 
clínica, será comentado um caso originalmente apresentado por Pitliuk (2005) 
durante o Simpósio sobre Psicologia e Informática promovido pelo Conselho 
Regional de Psicologia de São Paulo, em abril de 2000. 

A observação das mutações do corpo humano na sociedade tecnológica 
demonstra que, embora corresponda à sede da vida instintiva e da conexão com 
a Terra, esse mesmo corpo é também modelado pela cultura na qual está inseri-
do. Couto verificou a intensa aceleração desse processo, nos tempos atuais:

Qualquer coisa
experimentada fora do corpo,

num sonho, por exemplo,
não é experimentada,

a menos que a incorporemos,
porque o corpo significa

o aqui e agora.
(JUNG, 1997, p. 1316)
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Concebido muito mais no limite da cultura que da natureza, o corpo vive da 
sua ininterrupta mutação. Isso quer dizer que ele vem sendo, há muito tempo, 
entregue a uma espécie de destino camaleônico que é acelerado no culto con-
temporâneo, no qual a mixagem homem–máquina aponta novos rumos para a 
existência humana. (COUTO, 1998, p. 11).

Na análise sobre o processo da “virtualização do corpo”, o filósofo Pierre Levy 
(2005) descreve as formas pelas quais as vivências corporais são experimentadas 
de modo amplificado. Ao definir o que entende por virtual, Levy deixa claro que a 
manifestação de qualquer fenômeno na sua forma virtual não se opõe à forma real 
da sua existência, mas sim ao que ele chama de atual. Ou seja, para Levy, a virtuali-
dade é apenas mais uma forma de ser. Na mesma obra, ele apresenta sua concep-
ção do chamado corpo virtual – o hipercorpo –, entendido como espécie de corpo 
coletivo: resultante híbrido dos acoplamentos dos corpos humanos individuais, 
somado às intervenções tecnológicas sobre esses mesmos corpos (LEVY, 2005, p. 30).

Exemplificando alguns dos processos de construção do hipercorpo, Levy 
relembra que o que torna o corpo humano visível – convencionalmente – é a 
possibilidade de percepção da sua superfície: a rigor a pele e suas estruturas dife-
renciadas. Porém, um variado arsenal tecnológico (endoscopia, ultrassonografia, 
ressonância magnética etc.) é capaz de atravessar a pele sensível, tornando visí-
veis as estruturas que o autor denomina como “outras membranas”. O organismo 
humano é “revirado como uma luva” e “visto” internamente (LEVY, ibid, p. 30). 

Cabe lembrar ainda as possibilidades de acoplamentos e implantes ao corpo: 
próteses ou órgãos e tecidos transplantados, transfusões sanguíneas, medica-
mentos obtidos por meio da cultura de tecidos e células embrionárias, entre 
outros procedimentos. Se forem acrescentadas as várias possibilidades de com-
partilhamento de percepções à distância (telefone, televisão, imagens e cenas 
gravadas ou vistas em conjunto em tempo real via internet), as alterações das 
noções de distância e velocidade, geradas pelas novas formas de comunicação 
e deslocamentos humanos, as possibilidades de ação à distância, nas quais, por 
meio dos recursos da Realidade Virtual3 (RV), o homem da atualidade literal-
mente age à distância, manipulando equipamentos sofisticados. Muitas cirurgias 
complexas acontecem dessa forma, bem como o controle de equipamentos e 
robôs que conduzem naves espaciais e operam máquinas industriais.

A concepção de um corpo coletivo deixou de ser apenas uma metáfora 
religiosa para se tornar uma construção tecnológica presente na cultura. Nas 
palavras de Levy, “meu corpo pessoal é a atualização temporária de um enorme 
hipercorpo híbrido, social e tecnobiológico” (LEVY, ibid, p. 33). O autor propõe 
alguns cuidados frente à virtualização do corpo, individual e coletivamente, pois 
entre outros riscos, existe a possibilidade da mercantilização dos processos de 
intervenção tecnológica sobre o organismo humano (LEVY, ibid, p. 33).

A cultura propicia a formulação de um paradoxo: de um lado, temos o anseio 
coletivo pela superação dos limites do corpo, com a utilização das novas tecno-
logias como ferramentas poderosas para sua manipulação e expansão, chegando 
a manifestar fantasias de onipotência humana. De outro, a abordagem do corpo 
na Psicologia é ainda vista, por alguns profissionais, como questão polêmica, 
com estranheza ou certa reserva.

Embora razões históricas e metodológicas complexas tenham contribuído 
para que o corpo permanecesse à parte das considerações da maioria dos enfo-
ques psicoterápicos, não é nosso objetivo detalhar aqui tais razões. Optou–se 
por um olhar prospectivo, destacando a extrema atualidade do tema, pois parece 
existir atualmente em nosso meio maior prontidão para a adoção dessa perspec-
tiva, além de grande urgência da sua consideração.  

Essa urgência é expressa, por exemplo, pelas pessoas que procuram os pro-
fissionais da psicologia em busca de atendimento, relatando queixas para as 
quais não haverá respostas adequadas se não se considerar o cliente como um 
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ser uno em sua constituição psicofísica. O sofrimento humano é percebido – em 
suas múltiplas e simultâneas expressões psicofísicas – pelas próprias pessoas que 
buscam atendimento psicológico. 

Ao mesmo tempo, a medicina tradicional começou a se dar conta dos seus 
limites frente à tarefa de acolher, compreender e cuidar da dor humana nas suas 
expressões anímicas. As chamadas doenças da nossa época (anorexia/bulimia, 
transtorno do pânico, doenças autoimunes, citando as mais presentes na mídia) 
são verdadeiros desafios à competência de profissionais sérios e dedicados, jus-
tamente por se manifestarem na forma de sintomas multifacetados, variando 
entre o físico e o psíquico. Os avanços das pesquisas médicas apontam, a cada 
passo, achados que reforçam a sutileza dos limites que ainda se tenta estabele-
cer entre a constituição física e psiquismo do ser humano. 

A linguagem simbólica do corpo se expressa, sincronicamente, por meio da 
sua forma, função e constituição anatômica, e pela fala dos sintomas e da dor. 
Porém, por maior que seja a empatia frente ao sofrimento implícito na doença 
– física ou psíquica –, ao psicoterapeuta cabe manter a especificidade da sua 
função, mesmo diante da dor física presente nas queixas do cliente, pois a ele 
não cabe curar. Refletindo sobre os objetivos da psicoterapia, Jung afirmou ser 
função do terapeuta “muito mais desenvolver os germes criativos existentes 
dentro do paciente do que propriamente tratá–lo”. (JUNG, 1985, § 82).

Ainda assim, muitas vezes fica–se tentado a amenizar o sofrimento de quem 
nos procura, por mais que se saiba que essas vivências são parte integrante de 
um trajeto maior, necessário ao caminho da redenção da psique. Mas, se não 
cabe ao psicólogo curar a dor física ou psíquica; cabe–lhe outra tarefa, não 
menos essencial ao cultivo da saúde do cliente – entendendo o termo saúde 
como equilíbrio dos opostos: favorecer seu processo de individuação. 

Na mesma obra citada acima, Jung afirmou que cerca de um terço de seus 
clientes não era propriamente neurótico, mas, estaria sofrendo devido à falta de 
conteúdo e sentido em suas vidas. Referiu–se a essa condição coletiva da sua época 
como sendo a “neurose contemporânea generalizada”. (JUNG, Ibid. § 83). Que diria 
Jung hoje, se vivesse nesta era da informatização? Convidamos o leitor a fazer 
um exercício de imaginação reflexiva, juntos buscando a resposta a essa questão.

Ainda que vivesse em tempos talvez menos complexos, Jung se antecipou, 
fixando muitas setas indicativas do caminho a ser percorrido pelos pesquisadores, 
na busca do mais amplo entendimento do sentido da vida. Porém, apenas mais 
recentemente se apreendem com maior clareza alguns aspectos especialmente 
avançados da contribuição de Jung sobre as interações corpo ßà psique. Talvez 
porque só agora se tenham reunido, em nossa própria psique, as condições neces-
sárias à compreensão do real alcance de suas observações sobre tais processos. 

Ao final da vida, Jung se permitia ser bastante enfático ao expressar suas 
posições sobre o tema, como exemplifica um pequeno trecho de entrevista por 
ele concedida, em 1959, ao jornalista Georges Duplain (in MCGUIRE E HULL, 
1982). O tema da entrevista eram as mudanças e adaptações necessárias à 
entrada da humanidade no terceiro milênio. Em certo ponto, o entrevistador 
solicitou que Jung elencasse recomendações para minimizar as dificuldades que 
seriam encontradas nessa passagem. A resposta de Jung foi precisa e enunciada 
em quatro itens: 1. Maior abertura em relação ao inconsciente; 2. Maior atenção 
aos sonhos; 3. Gosto mais ativo pelo autoconhecimento. E o quarto item foi 
expresso nos seguintes termos: “Um sentido mais agudo da totalidade do físico 
e do psíquico, de sua indissolubilidade” (JUNG, in MCGUIRE e HULL, 1982, 364).

Afirmações semelhantes não são raras na obra de Jung, tão farta em alu-
sões ao corpo e ao reconhecimento das estreitas correlações existentes entre 
os processos psicofísicos. Em alguns momentos, porém, Jung foi cauteloso nas 
afirmações a respeito da complexidade das interações corpo ßà mente. Chegou 
a atribuir um caráter misterioso a esta relação, como, por exemplo, ao responder 
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um questionamento da plateia em uma das conferências da série proferida em 
Tavistock. Em resposta à pergunta de um dos participantes, Jung chegou a afirmar: 

Corpo e psique são os dois aspectos do ser vivo, e isso é tudo o que sabemos. 
Assim, prefiro afirmar que os dois elementos agem simultaneamente, de 
forma milagrosa, e é melhor deixarmos as coisas assim, pois não podemos 
imaginá–las juntas. (JUNG, 1989: § 70)

No entanto, observando o contexto das cinco conferências, supõe–se que 
sua intenção naquele momento foi evitar discussão a respeito das conexões 
psicofísicas nos termos propostos pela plateia, ou seja, nos termos dualistas das 
relações de causa e efeito4. Pois, conforme fica claro em seguida, sua concepção 
a respeito desse tema já havia avançado além desse ponto: propunha a aplicação 
do conceito de sincronicidade para uma compreensão não causal dessa conexão. 
(JUNG, Ibid. § 70 e 143). 

Ainda que historicamente seu trabalho não seja associado ao estudo do 
tema, o papel central atribuído por Jung à corporalidade5 é observado nos ter-
mos com os quais definiu vários dos seus conceitos fundamentais. Por exemplo, 
ao explicitar sua concepção de consciência como sendo “sobretudo o produto 
da percepção e orientação no mundo externo, que provavelmente se localiza no 
cérebro, e sua origem seria ectodérmica”, (JUNG, 1989, § 14); Nessa definição 
Jung antecipou em vários anos o alicerce dos estudos mais tarde desenvolvidos 
por Montagú (1988), autor que pesquisou as relações entre as conexões embrio-
nárias da pele com o sistema nervoso central e o papel do toque nas interações 
e no desenvolvimento do ser humanas. 

Ao definir o ego, Jung comenta também as conexões entre o ego e a consci-
ência, destacando a autopercepção sensorial – a autoimagem do corpo – como 
fator gerador não apenas do próprio ego, mas também do desenvolvimento da 
consciência: “E o que seria o ego? É um dado complexo formado primeiramente 
por uma percepção geral de nosso corpo e existência e, a seguir, pelos registros 
de nossa memória”. (JUNG, Ibid. § 18)

Prosseguindo – o objetivo de Jung era a apresentação das suas ideias a um 
público leigo em Psicologia Analítica – discorre sobre o conceito de complexo, 
resultante das clássicas experimentações com os testes de associações. E nova-
mente a explanação inclui referências às conexões fisiopsíquicas: 

O complexo, por ser dotado de tensão ou energia própria, tem a tendência de 
formar, também por conta própria, uma pequena personalidade. Apresenta 
uma espécie de corpo e uma determinada quantidade de fisiologia própria, 
podendo perturbar o coração, o estômago, a pele. (JUNG, Ibid., § 149)

Em outros momentos, dirigindo–se a grupos mais restritos, Jung permitiu–
se formas mais livres de expressão, recorrendo a frases quase poéticas para 
referir–se ao contato com o corpo como fator determinante e necessário ao 
processo de individuação: 

É assim a individuação, só pode ocorrer se primeiro retornamos ao corpo, 
à nossa terra, só então ela se torna verdadeira. […] A individuação só pode 
ocorrer quando é percebida, quando alguém está lá e a registra; de outro 
modo, é a eterna melodia do vento no deserto... (JUNG, 1997, p. 1313–1314)

Na Psicologia ocidental de modo geral, a consideração mais atenta da vivên-
cia da corporalidade – e suas estreitas conexões com as dinâmicas psíquicas – 
ainda aguarda pelas atenções que merece receber por parte dos psicoterapeutas 
e dos pesquisadores da área6. Mas, no âmbito da Psicologia Analítica, há vários 



empenhos relevantes nessa direção, embora relativamente pouco numerosos. 
Mas são contribuições originais e criativas de aplicação das ideias junguianas à 
compreensão da estrutura psicofísica do ser humano, bem como suas respectivas 
aplicações terapêuticas. No âmbito internacional, há nomes representativos, a 
começar por McNeely, analista junguiana radicada nos EUA, criadora da “soma-
toterapia” – uma modalidade de terapia que considera o simbolismo dos proces-
sos corporais como parte integrante da psicoterapia (MCNEELY, 1987). 

Inspirado em Jung, A. Mindell contribuiu com várias publicações nas quais 
desenvolve o conceito do corpo onírico e investiga o “papel do corpo no revelar 
do si–mesmo” (MINDELL, 1989, 1990, 1991, 1991b, 1993). M. Woodman (1980), 
inicialmente reconhecida pelos estudos sobre as complexas condições psico-
físicas presentes nos casos de transtornos alimentares (obesidade / anorexia / 
bulimia), é autora de outros estudos sobre a corporalidade, relativos à repressão 
da feminilidade em nossa cultura e suas correlações com a individuação. Outra 
contribuição é apresentada por J. Chodorow (1991): a proposta de um método 
de trabalho terapêutico que integra o movimento à Imaginação Ativa, de Jung. 
A. Greene (2001) propõe um método de trabalho psicoterápico que integra a lei-
tura da linguagem simbólica do corpo e o toque como instrumento terapêutico 
às intervenções verbais.

Cabe ainda uma referência ao livro de Conger (CONGER, 1993) – Jung e 
Reich: o corpo como sombra – no qual estabelece paralelos entre as ideias 
dos dois pioneiros, além de apresentar possibilidades de aproximação entre as 
propostas terapêuticas contidas no pensamento de Jung e Reich. No Brasil – 
antecedendo a proposta conceitual de Conger –, J. A. Gaiarsa desenvolveu, ao 
longo de extensa experiência clínica, a metodologia de abordagem corporal que 
integra as ideias e práticas terapêuticas de Jung e Reich. Na introdução de um 
de seus seu livros mais significativos – Respiração e Angústia –, Gaiarsa dedica 
seu trabalho aos seus dois mestres, declarando: “A meu modo, sou eles. Este livro 
é nosso.” (GAIARSA, 1971, p. 14). 

Extenso trabalho relativo às interações corpo ßà psique sob o enfoque da 
Psicologia Analítica foi desenvolvido no Brasil por P. Sándor, médico e psico-
terapeuta húngaro radicado em São Paulo de 1949 a 1992. O nome de Sándor 
tornou–se especialmente associado à Calatonia – trabalho corporal realizado por 
meio de toques sutis (SÁNDOR, 1982). No entanto seu trabalho foi muito além 
da criação de uma técnica de trabalho corporal, pois a Calatonia consiste em 
um método de intervenção psicoterápica que integra o trabalho corporal aos 
princípios da Psicologia Analítica, propiciando ao indivíduo que passa por esse 
processo a gradual reorganização da sua estrutura psicofísica7.

Ainda entre os brasileiros, outro exemplo representativo dos estudos jun-
guianos sobre a corporalidade é o trabalho de D. Ramos na área da pesquisa 
em psicossomática. Com base em sua experiência clínica, Ramos desenvolve a 
análise da doença “como expressão simbólica”, e propõe a aplicação do modelo 
analítico ao entendimento das doenças orgânicas, por exemplo, em duas de suas 
principais publicações, respectivamente, Psique do coração (RAMOS, 1990) e 
Psique do corpo (RAMOS, 2006).  

De modo geral, o processo de ampliação da consciência – e por decorrência 
o próprio desenvolvimento humano – é entendido pelos junguianos aqui cita-
dos como estreitamente integrado ao desenvolvimento da consciência corporal. 
Nessas publicações enfatiza–se especialmente o dinamismo da imagem corporal, 
bem como suas eventuais disfunções, distorções ou vivências peculiares, envol-
vidos que estão – esses aspectos – nas formas pelas quais a corporalidade é 
vivida e experimentada pelo ser humano. 

A exposição detalhada sobre a origem, formação e desenvolvimento da ima-
gem corporal extrapolaria o objetivo e o espaço deste capítulo8. Será relembrada 
apenas sua definição original, segundo Schilder: “Entende–se por imagem do 
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corpo humano a figuração de nosso corpo, formada em nossa mente, ou seja, o 
modo pelo qual o corpo se apresenta para nós”. (SCHILDER, 1981, p. 11)

De forma sintética, cabe relembrar que o processo sensorial / perceptivo pelo 
qual o indivíduo cria a imagem de si próprio – nos termos de seu corpo – corres-
ponde a uma apercepção9, ou seja: essa imagem coincide apenas relativamente 
com a estrutura corporal objetiva do seu portador, uma vez que essa apercepção 
é permeada por inúmeros fatores subjetivos de ordem afetiva e valorativa. E 
ainda, quanto maior a distância entre a imagem corporal assim internalizada e 
a realidade objetiva do corpo do indivíduo, maior será a chance desse indivíduo 
apresentar dificuldades quanto ao desenvolvimento e ampliação da sua consci-
ência. Lowen, em O corpo traído, expressou de forma muito clara essa condição 
ao afirmar que para saber quem ele é, o indivíduo precisa ter consciência de 
seus sentimentos, de suas próprias sensações, expressões faciais, de sua postu-
ra – estática e dinâmica. Do contrário, torna–se um ser dividido: “um espírito 
desencarnado e um corpo sem alma”. (LOWEN, 1979, p. 21.)

As peculiares vivências do corpo na pós–modernidade despertam atenções 
de autores de áreas paralelas à Psicologia, empenhados em observar e descrever 
os efeitos dos usos das novas tecnologias. A antropóloga Sibilia (2002) propõe 
o conceito do Homem Pós–Orgânico, correspondente a um homem cujo corpo 
biológico está se tornando obsoleto, submetido ao controle da sua natureza, 
controle esse propiciado pelos avanços da biotecnologia. Para orientar sua aná-
lise Sibilia traça um paralelo entre a perspectiva prometeica10, que teria prevale-
cido até recentemente na tradição da ciência ocidental, e a proposta fáustica11” 
para a qual se estaria migrando atualmente:

Em oposição à tradição “prometéica”, que pensa a tecnologia como a possi-
bilidade de estender e potencializar gradativamente as capacidades do corpo 
(sem aspirar ao infinito, guardando certo respeito pelo que é humanamente 
possível e pelo que ainda pertence ao território divino), a corrente “fáustica” 
enxerga na tecnologia a possibilidade de transcender a condição humana. 
(SIBILIA, 2002, p. 13)
 
 A análise do filósofo espanhol Francisco Ortega (2008) destaca as implica-

ções das tecnologias médicas sobre o corpo humano e descreve seus impactos 
como geradores de uma nova forma de ascese do corpo, própria da cultura 
contemporânea. Fala sobre um corpo incerto como um corpo “submetido à sub-
missão ao (próprio) corpo”. Submissão que se expressa, por exemplo, na ênfase 
do culto ao corpo. Ortega entende essa atitude contemporânea como reação 
coletiva à longa tradição ocidental de desprezo pelo corpo, gerador da dicotomia 
mente / matéria (ORTEGA, 2008, p. 42). 

Kehl é a única representante da psicanálise entre os especialistas que colabo-
raram para uma coletânea organizada por Novaes sobre o tema da manipulação 
do corpo pela ciência (NOVAES, 2003). Destacam–se, em suas ideias, as impli-
cações corporais da vivência subjetiva do tempo, cada vez mais acelerada, em 
consonância com os ritmos impostos ao ser humano na transição da era indus-
trial para a era da informação: “Nossos corpos, que há cem anos pulsavam como 
motores mecânicos, hoje estão mais rápidos ainda: vibram no ritmo das ondas 
eletromagnéticas, decompõem suas funções em bits de informação, antecipam–
se ao futuro, ultrapassam o comando do Eu” (KEHL, 2003, p. 244).

Nas publicações desses autores, verifica–se o reconhecimento da relevância da 
imagem corporal, ainda que o termo não seja literalmente empregado. Relevância 
que se percebe na ênfase com que os autores ressaltam os efeitos das novas tec-
nologias sobre a imagem que os indivíduos formam de si próprios, em termos indi-
viduais e nas expressões culturais coletivas. Entre essas expressões, destacam–se 
a seguir as vivências corporais experimentadas pelos navegantes do ciberespaço. 
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A cultura tecnológica acrescenta complexidades à nada simples vivência 
corporal humana, bem como à nossa tarefa – como pesquisadores – de bus-
car compreendê–la. Como exemplos dessas recém–surgidas vivências virtuais, 
citam–se as experimentações do chamado sexo virtual ou cibersexo – tanto 
por parceiros que mantêm simultaneamente aos encontros virtuais uma relação 
presencial, quanto outros, que se encontram e se relacionam apenas no ciberes-
paço. Ou, ainda, a criação das identidades virtuais: personagens assumidos pelos 
internautas cuja aparência, idade, e mesmo o gênero, correspondem ou não às 
características reais” (presenciais) do seu criador. 

A complexidade das vivências corporais expressas no ciberespaço se torna 
mais evidente quando nos deparamos com casos clínicos. Como exemplo, será 
relatada a síntese de um caso no qual se destacam os aspectos referentes à 
reestruturação da imagem corporal experimentada pela paciente a partir da suas 
vivências na virtualidade. 

A psicoterapeuta Pitliuk (2005) relata o caso de uma paciente que parece ter 
utilizado o computador, conectado à Internet, como instrumento de reestrutu-
ração de seus relacionamentos externos e internos. As relações estabelecidas por 
meio da Internet deram à paciente a possibilidade de resignificar vários aspectos 
de sua psique, até então mal percebidos por ela mesma, inclusive a imagem que 
tinha de si própria e de seu corpo.

Trata–se de uma mulher inteligente e articulada que a terapeuta chamou 
de Silvia. Sua história analítica ultrapassava dez anos de duração e as principais 
queixas eram experiências e vivências agressivas nos relacionamentos, com o 
estabelecimento de vínculos muito intensos, seguidos de rompimentos abruptos 
que ocasionavam importantes crises depressivas e sentimentos de angústia. 
Silvia descrevia–se como uma “montanha de lixo”, em todos os aspectos. O 
casamento estava em ruínas, odiava seu mundo profissional, seu cotidiano, seu 
corpo e as pessoas de modo geral. Em dois anos, Silvia se divorciou e começou a 
frequentar salas de bate papo na Internet, e criou uma relação de dependência 
com o mundo virtual. Sua vida presencial – trabalho, casa, dinheiro e família – 
passou a ter menos importância, e as duas únicas coisas que lhe importavam 
eram sua análise e a Internet. 

Ela estabeleceu um vínculo muito intenso com um homem que conheceu 
em uma sala de chat, mas a relação aconteceu somente no ambiente virtual, 
pois Silvia se recusou a ter com ele qualquer tipo de contato que não fosse via 
computador. O homem, embora resistisse de início, aceitou a limitação. Esta-
belecidas as condições da relação, Silvia passou a experimentar o que chamou 
de “liberdade incrível de não ter que fingir”. Naquele momento, o computa-
dor funcionou como mediador da relação, como ponte de contato entre seus 
mundos, externo e interno, o que lhe possibilitou uma reestruturação pessoal.

Com a persistência e a evolução do relacionamento virtual, Silvia permitiu ao 
interlocutor ver fotos suas na tela, ainda que as fotos mostrassem apenas frag-
mentos de seu corpo – pés, cabelos, barriga, nuca –, mas nunca a sua imagem 
integral. Por causa da receptividade de seu parceiro virtual, passou a usufruir 
de sentimentos positivos em relação ao próprio corpo, ao mesmo tempo em 
que seduzia, e se expunha à sedução de seu par. Todavia, mantinha a recusa em 
relacionar–se presencialmente, com medo de fracassar na relação que assumira 
grande importância afetiva em sua vida. A vivência permitiu a Silvia mudanças 
bastante significativas. A imagem corporal passou por uma reorganização, por 
meio da integração de valorações positivas a respeito de si mesma. Começou a 
se encontrar com outros amigos da Internet, com quem estabeleceu contatos 
presenciais. Enfim, mudou os padrões de comportamento. Ela resume sua des-
coberta: “Besteira isso de eu ser maravilhosa ou ser lixo, por dentro ou por fora, 
tudo isso é imagem. Não sou nenhum adjetivo. Preciso descobrir o que eu sou 
capaz de viver e fazer – esse é o único real.” (PITLIUK, 2005, p. 68) 
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Para Pitliuk (Ibid. p. 63), a mediação do relacionamento pelo computador 
permitiu parcializações, e a “regulagem da distância”, por vezes impossíveis nas 
relações presenciais. Comentando as reavaliações feitas por Silvia a respeito de 
si mesma a partir da reestruturação da imagem corporal, Pitliuk propõe: 

Desconstrução do imaginário... Mas, feita com imagens – fotográficas e 
verbais! Construção de um corpo que, ao mesmo tempo, já estava ali. São 
paradoxos. Não é surpreendente pensar que através do computador e de 
fotografias, essa moça caminhava para “mais realidade” do que conseguia 
em suas relações face a face? (Pitliuk, Ibid. p. 69) 
   
Sem dúvida, a vivência corporal ocupou praticamente o centro da experiência 

vivida por Silvia na virtualidade. Em sua maioria, não é dessa forma que as expe-
rimentações acontecem no ciberespaço. No entanto, os relatos dos internautas 
costumam conter várias alusões aos aspectos corporais da identidade que assu-
mem ao estabelecer relacionamentos via Internet: ora atribuindo valor menor à 
aparência física para o estabelecimento desses vínculos, ora enaltecendo a pos-
sibilidade de criar personagens com aparência modelada ao seu gosto e desejo, 
experimentando–se, por exemplo, como alguém do sexo oposto, ou com outra 
idade que não a sua verdadeira, ou ainda com uma aparência apenas idealizada, 
supostamente mais atraente do que aquela que considera ter, na vida presencial. 

Em seu conjunto, os comportamentos dos internautas constituem, sem dúvi-
da, um painel projetivo das suas fantasias e/ou possíveis conflitos. De momento, 
porém, importa destacar o caráter simbólico que reveste as vivências corporais 
experimentadas pelos internautas. No ciberespaço o internauta manifesta sua 
subjetividade por meio de um corpo virtualmente onírico, idealizado ou modela-
do segundo parâmetros ditados pelas fantasias às quais seu inconsciente recorre 
para se expressar no ciberespaço. Em suma: um corpo simbólico.

As pesquisas junguianas a respeito da psicossomática têm confirmado a 
concepção segundo a qual o simbolismo do corpo se manifesta sincronicamente, 
tanto por meio da sua forma e funções naturais, quanto pela expressão dos seus 
sintomas e/ou da dor. Ramos (2006) avançou na reflexão sobre essa questão, ao 
propor a aplicação da teoria de Rossi sobre a transdução (RAMOS, 2006, p. 69–72) 
na compreensão dos processos de elaboração e ressignificação observados duran-
te o atendimento psicoterápico de pacientes portadores de patologias orgânicas. 

Segundo Ramos, Rossi define consciência como “um processo de transdução 
autorrefletida da informação” (ROSSI apud RAMOS, Ibid. p. 69), do qual resultam 
as manifestações simbólicas, incluindo aquelas que ocorrem na forma de soma-
tizações. Sintetizando suas considerações sobre a compreensão da doença como 
expressão simbólica em perspectiva finalista, a autora afirma: 

Um complexo tem sempre uma expressão simbólica corpórea, por intermé-
dio da qual podemos ter a chave para a compreensão da doença. Nesse caso, o 
símbolo aponta uma disfunção, um desvio que precisa ser corrigido quando a 
relação entre o ego e o Self se altera. (RAMOS, Ibid. p. 68):

O trabalho de Ramos representa significativo avanço para a compreensão da 
psicodinâmica das patologias orgânicas, bem como sua elaboração psicoterápica 
segundo a abordagem junguiana. 

As vivências e expressões do corpo na virtualidade nem sempre expressam 
estados patológicos ou disfunções orgânicas, conforme ilustra o caso relatado. 
Ainda assim, podem ser consideradas em seu caráter simbólico, sendo provável 
que um processo análogo ao descrito por Ramos ocorra nas vivências corporais 
observadas no espaço da virtualidade. A observação atenta do corpo simbólico 
manifesto pelos internautas poder ser fonte de dados relevantes sobre a estru-
turação da identidade e da subjetividade humana, em seus termos atuais. 

Segundo Ramos, Jung propôs vários métodos de amplificação da vivência 
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simbólica por meio dos quais pode ocorrer a mencionada transdução: Imaginação 
Ativa e uso das técnicas expressivas como pintura, modelagem (RAMOS, 2006, p. 
71). Analogamente, é possível que o ciberespaço configure um novo campo, pro-
pício a esse tipo de processo, pois permite ao internauta a manifestação simbólica 
de conteúdos inconscientes, favorecendo o acesso desses conteúdos à sua cons-
ciência, bem como sua possível elaboração e integração. Assim, o espaço da vir-
tualidade apresenta–se ao observador atento como mais um campo potencial de 
expressão do simbolismo do corpo: quando simplesmente idealizado, pode expres-
sar fantasias e desejos, ou mesmo revelar potenciais criativos ainda não manifestos 
na vida presencial do indivíduo; quando sintomático, pode revelar conflitos ou 
mesmo patologias psíquicas. De toda forma, são reais do ponto de vista da dinâ-
mica psíquica dos seus protagonistas. E, analogamente às vivências corporais pre-
senciais, são também elementos potencialmente participantes da estruturação da 
identidade. Utilizando o modelo de análise oferecido por Ramos, cabe lembrar que 
essas manifestações tanto podem permanecer como sintomas, quanto servir como 
via de ampliação da consciência, se elaboradas e integradas pelo seu protagonista.  

Estamos cientes do caráter preliminar das ideias e proposições apresentadas 
neste capítulo, pois o fenômeno corpo virtual é um fato ainda mais recente 
do que o surgimento do ciberespaço. E este, por sua vez, é um terreno ainda 
muito pouco explorado pela Psicologia, um território no qual a maior parte 
dos psicólogos ainda se sente um estrangeiro visitando novas paragens, pouco 
conhecendo seus habitantes, seu idioma e códigos, perdendo–se, às vezes, nos 
trajetos das infovias pelas quais já navegam habilmente os internautas. Mas o 
hipercorpo – o corpo permeado pelas novas tecnologias – é mais um tema a ser 
pesquisado e desvendado pelo psicólogo, sob pena de não acompanharmos os 
próximos passos evolutivos do ser humano habitante do futuro; um futuro que, 
dia a dia, já se faz presente.

Notas

1. Este artigo faz parte da dissertação de mestrado: Ciberespaço e seus navegantes: novas vias de 
expressão de antigos conflitos humanos – Rosa Maria Farah, 2009, acessível na Biblioteca Virtual da 
PUC – http://biblio.pucsp.br/ 
2. As identidades virtuais, incluindo os fakes, são abordadas com mais detalhes no item 5.3.2 do trabalho 
mencionado na nota anterior. Em síntese, as identidades virtuais correspondem aos personagens adotados 
pelos internautas para realizar suas incursões no ciberespaço.  
3. Realidade Virtual RV.: tecnologia que propicia interface avançada entre o usuário e o sistema compu-
tacional. O objetivo dessa tecnologia é recriar a sensação de realidade durante a navegação nesse sistema. 
Em suma, trata–se de realidade ficcional, contudo, experimentada por meio de relações intelectuais, a 
compreendemos como muito próxima do universo real que conhecemos. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Realidade_virtual> Acesso em 19/05/09.
4. A pergunta que antecedeu a afirmação de Jung foi: “O Prof. Jung crê que o afeto, segundo sua própria 
definição, é causado por condições fisiológicas características ou que a alteração fisiológica seria, dire-
mos, o resultado de uma invasão?” JUNG, 1989, § 68. 
5. Uma observação detalhada sobre a atenção dedicada por Jung ao corpo e às correlações psicofísicas foi 
publicada por FARAH no capítulo O corpo em Jung FARAH, 2008, cap. 10, p. 275–285.
6. Exceção feita aos trabalhos de Reich e seus seguidores, além de algumas propostas de intervenção 
corporal tidas ainda hoje como formas de trabalhos terapêuticos “alternativos” e, portanto, pouco reco-
nhecidos pela Psicologia Acadêmica.
7. Relatos detalhados sobre os trabalhos desenvolvidos por P. Sándor foram publicado por FARAH 1995 
/ 2008. e DELMANTO 1997.  Outra fonte de informações sobre a Calatonia pode ser acessada no site: 
<www.calatonia.net>.   
8. Uma exposição detalhada sobre a origem, desenvolvimento e relevância da imagem corporal, bem 
como seu papel no desenvolvimento da consciência dentro da visão junguiana foi publicada por Farah. 
Ibid. cap. 3: Imagem Corporal: um conceito básico para fundamentar o trabalho corporal. 
9. A apercepção é um processo psíquico em virtude do qual um novo conteúdo é articulado de maneira 
tal a conteúdos semelhantes previamente existentes, que pode ser considerado como compreendido, 
inteligido ou claro” JUNG, 1974, p. 483.
10. Prometeico – Referente a Prometeu, o personagem mitológico que ousou roubar o fogo dos deuses 
símbolo do conhecimento. para entregá–lo aos homens.
11. Fáustico – Referente a Fausto, o personagem da tradição alemã que teria feito um pacto com o 
demônio em troca da juventude eterna.
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