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Estase Libidinal

ZAMAI, Glaucia Fernanda 
Orientação: Susana Zaniolo SCOTTON

RESUMO

Inspirado nestes três anos de estudo do curso de Psicologia Corporal Reichiana, este trabalho 
procura descrever e analisar o conceito de estase libidinal sob a óptica de Freud e Reich. Numa 
tentativa de atentar e ampliar o olhar do leitor para suas próprias estases, para “aquilo” que faz com 
que sua energia fique parada. Discorrerei levando a uma reflexão mais interna de nós mesmos, 
permitindo nos percebermos por meio de sinais que o corpo e a mente nos mostram, através deste 
diálogo das ideias de conflito inevitável (Freud) e de possibilidade de harmonia (Reich). 

PALAVRAS CHAVES: libido; estase; sexualidade; psicologia; Reich.
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INTRODUÇÃO

  A escolha pelo tema surge a partir da angústia e preocupação em fazê-lo. Em discus-
são durante uma supervisão, nossa professora com sua visão e percepção assertiva para cada um 
de nós, olhou para mim e questionou: “o que mais a preocupa? O que está lhe deixando tão preo-
cupada?”. A partir daí, nossa mestra nos levou a refletir sobre o assunto que, só conseguimos achar 
nossa potência real quando achamos nossa necessidade, e, desse momento em diante, iniciei uma 
jornada interna, a qual me levou a percorrer lugares, sentimentos e sensações que eu ainda não 
havia visitado. 
  A partir da definição do tema, fui acessando e vivenciando tudo isso e mantive (com 
alívio e gratidão) semanalmente minhas sessões de psicoterapeuta analítica – cito este fato aqui, 
porque foi de suma importância e riqueza poder estar me trabalhando para compreensão e elabo-
ração de todo esse processo. Desse momento em diante, começaram a ocorrer mudanças, mudan-
ças de todos os tipos: humor, estado de espírito, apetite (tanto alimentar quanto sexual), em minhas 
atitudes, no meu sono, enfim, “aquilo” que me refiro no início, começou a sair da estase [1].
  Falar sobre esse tema me levou a refletir sobre várias questões, no entanto faço o 
convite, nas primeiras escritas deste trabalho, para que o leitor possa ampliar e atentar seu olhar 
para “aquilo” que faz com que suas energias fiquem paradas, em estase.
  Diante do que foi dito, iniciei as leituras passando por diversos temas que me levaram 
até a compreensão que cheguei do assunto principal – estase da libido [2]. Laplanche e Pontalis 
(1992, p.162) assim a definem: 

  A premissa de Freud é que o sintoma neurótico é resultante de alguma repressão de 
trauma sexual que tenha se dado na infância, porém ele não conseguia explicar o motivo pelo qual 
tal sintoma apareceria somente anos mais tarde. Quando um impulso é reprimido, traz o sintoma 
neurótico, por exemplo: compulsão por andar depressa - análise de um menino que roubou algo de 
uma loja. O impulso procura possibilidades disfarçadas de expressão (VOLPI, 2005, p.01).  
  Segundo Albertini (2003, p.73), com a reflexão de que se o problema é a estase, con-

1

Processo econômico que Freud supõe poder estar na 
origem da entrada na neurose ou na psicose: a libi-
do que deixa de encontrar caminho para a descarga 
acumula-se sobre formações intrapsíquicas; a ener-
gia assim acumulada encontrará a sua utilização na 
constituição dos sintomas.
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siderada por Reich como fonte de energia do sintoma e sabendo que, no caso do adulto, a principal 
forma de descarregar a energia acumulada seria propiciada pela satisfação sexual genital – a que 
tende a descarregar a maior quantidade de libido- temos a sexualidade como o grande recurso 
para se estabelecer o equilíbrio biopsicossocial. Partindo dessa ideia, o intuito seria ter um cuidado 
com a economia da libido e mantê-la regulada. Em outras palavras: uma forma de encontrar um 
estado de equilíbrio entre carga e descarga de energia, o que consequentemente não possibilitaria 
a formação de estase, e, foi a partir desta compreensão, que surgiu o estudo do orgasmo no pen-
samento reichiano. 
  O objetivo deste trabalho não é discorrer sobre as várias e complexas questões rela-
cionadas ao conceito de orgasmo na abordagem reichiana, mas sim levar para o leitor uma possi-
bilidade de reflexão e apresentação do assunto - “estase libidinal”- de forma que o mesmo possa 
tentar acessar e atentar seu olhar para si mesmo e, consequentemente, compreender um pouco 
esse tema e aonde quero chegar discutindo esse assunto, a partir de minha experiência pessoal. 

  1.“A sexualidade para Reich”

  Segundo Volpi (2005), no ano de 1919, Reich prepara seminários de sexologia, onde 
dá início a elaboração dessa área, focalizando especificamente o orgasmo sexual, mas, com o de-
senvolvimento da sua teorização, chegou ao entendimento de que a energia sexual opera no corpo 
todo e não apenas nos genitais. 
  Ele estabeleceu uma aproximação entre o domínio tradicionalmente entendido como 
sexual e as demais esferas da vida, ampliando para a importância da capacidade de envolvimento 
e entrega em qualquer atividade específica que se realize, essa ideia fica mais clara no trecho a 
seguir. (ALBERTINI, 2003). 
  Cito o trecho (o qual – dentre tantos outros – me agradou muito):

2

O abraço natural [3] pleno assemelha-se a uma esca-
lada; ele não se distingue essencialmente de qualquer 
atividade vital, importante ou não. Viver na plenitude 
é se abandonar ao que se faz. Pouco importa que se 
trabalhe, que se fale com amigos, que se eduque uma 
criança, que se escute uma conversa, que se pinte 
um quadro, que se faça isso ou aquilo (REICH apud 
ALBERTINI, 2003, p.74).
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  Segundo Albertini (2003), o modelo reichiano pode ser utilizado para compreensão 
dos mais diferentes acontecimentos até para que possamos averiguar a “saúde dos mesmos”, por 
exemplo, quando os momentos são duradouros de tensão não acompanhados por relaxamento, 
há - o estresse e não o ciclo saudável de tensão e relaxamento (carga e descarga). Podemos ver 
o esquema reichiano em diferentes ciclos biológicos como, por exemplo: o ciclo menstrual, que 
comporta tensão e acúmulo de líquidos seguido por descarga e relaxamento; até o chamado “rela-
xamento natural”, esperado no universo das práticas esportivas, depois de uma vitória que exigiu 
concentração e bastante tensão em uma disputa. 
  Volpi (2005) relata que, em um determinado congresso, Freud modificou uma afirma-
ção que fizera anteriormente de que o sintoma neurótico deveria desaparecer quando seu significa-
do inconsciente se tornasse consciente, isto é, o sintoma pode, mas não é obrigado a desaparecer 
quando o significado houver sido descoberto, e isto fez com que Reich saísse em busca desse 
desaparecimento. Reich destacou os aspectos sexuais da neurose alertando que se uma pessoa 
fosse bem resolvida sexualmente (satisfeita), as chances de ser acometida pela neurose diminui-
riam. Partindo disso, a tese de que o orgasmo sexual descarregava o excesso de energia que man-
tinha o sintoma neurótico, surgiu e a solução estaria na potência orgástica . Muitos psicanalistas 
discordavam de Reich alegando que pacientes neuróticos também tinham potência orgástica, mas 
sua contestação era, em verdade, o resultado confusão que os psicanalistas faziam de ejaculação 
e ereção, com orgasmo (VOLPI, 2005, p. 2).  
  Para Reich, a saúde psíquica resulta da potência orgástica [4] e o quanto o indivíduo 
consegue se entregar, isto é, experimentar o clímax de excitação no ato sexual natural. Fundamen-
ta-se na atitude não neurótica da capacidade do indivíduo para o amor, já as enfermidades psíqui-
cas são o resultado de um transtorno, uma modificação da capacidade natural de amar. A maioria 
das pessoas sofre dessa esmagadora impotência orgástica, é ai que ocorrem os bloqueios de 
energia, os quais se tornam fontes de ações irracionais, e a condição essencial para a recuperação 
dessas ocorrências é a capacidade natural de amar. 
  Potência orgástica                                                   Impotência orgástica
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  Segundo Volpi (2005), Reich expôs com clareza que seu trabalho sobre economia 
sexual baseia-se inteiramente na teoria sexual e na teoria das neuroses de Freud. Reich estava 
em busca de uma base somática para libido a partir do caminho que Freud havia indicado. “Freud 
havia afirmado que nenhuma neurose se desenvolve sem o conflito sexual. Reich afirma: não há 
nenhuma neurose sem perturbações da função genital” (VOLPI, 2005, p. 4).
Partindo desta afirmação e de tudo o que foi descrito acima, conclui-se que, a estase é a fonte da 
energia das neuroses, então a doença psíquica não é somente o resultado de um transtorno se-
xual no sentido freudiano, mas sim a consequência da perturbação da função genital, na potência 
orgástica. 
  A intenção de trazer uma conscientização dos impulsos sexuais reprimidos para o 
indivíduo será assegurada apenas quando também colocar fim na fonte de energia da neurose, ou 
melhor dizendo, quando o indivíduo estiver consciente das exigências instintivas, será reparada a 
capacidade de ter satisfação orgástica plena. (VOLPI, 2005).

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

  Farei um breve relato de um pouco da minha experiência pessoal e do quanto a teoria 
foi útil para mim. Neste relato gostaria de passar ao leitor as mobilizações que foram provocadas e 
a forma que penso em levar esses ensinamentos para minha atuação profissional. Sempre atenta 
aos cuidados, sensibilidade e percepção de como lidar com o paciente.
  Juntamente desses três anos de estudo no curso de Terapia Corporal Reichiana, 
realizei minha graduação em psicologia, e durante todos esses anos de estudo continuei minhas 
sessões de psicoterapia analítica. Todo esse conjunto auxiliou, ampliou e despertou sentimentos e 

4

Dizia Reich que se há uma corrente natural,  deve-
se deixá-la correr. Se a bloqueamos em algum pon-
to, a água transborda para as margens. Quando se 
bloqueia a corrente natural da bioenergia, ela trans-
borda, resultando em irracionalidade, perversões, 
neurose, etc. O que podemos fazer para corrigir isto? 
Temos que reconduzir a corrente ao seu leito normal 
e deixá-la fluir de novo naturalmente. Isso requer uma 
quantidade de alterações na educação, na formação 
da criança, no ambiente familiar.
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sensações que já existiam dentro de mim, porém estavam em estase.
  Certo dia, em um dos encontros matinais mensais, juntamente do grupo e de nossa 
professora do curso de Terapia Corporal, através de um atendimento que recebi naquela manhã, 
nossa professora fez seus comentários sobre o atendimento, e naquela manhã, através das falas 
dela, foi despertada em mim, uma “raiva”, uma certa ... “indignação” de como alguém pudera (no 
caso, minha professora), falar comigo desses assuntos e dessa maneira? Já tinha ouvido essas 
coisas, mas ninguém nunca havia dito “essas coisas” dessa forma, com esse tom. Me senti desafia-
da, ofendida, furiosa, queria “pegá-la pelo pescoço”, e após o término de sua fala eu estava literal-
mente em estase, chocada, paralisada e com “ódio”. Passado aquele momento fui procurá-la para 
tentar “esclarecer” aquilo, pois não poderia ser assim, e ela, mais uma vez me deixou enfurecida, 
me respondeu com outra pergunta e isso voltou para mim novamente, eu queria “matá-la”.
  Levado isso para minha psicoterapia (e não foi em uma, nem em duas sessões), fui 
digerindo e refletindo esse atendimento e tudo o que vinha acontecendo em minha vida. Foram dias 
e dias de angustias, apertos, alívios, alegrias, tristezas, choros, etc, mas foram dias os quais sinto 
uma imensa gratidão e libertação por ter vivenciado, cada um deles, sem exceção, principalmente 
o dia daquele atendimento que minha professora fez seus comentários, porque ela foi apenas um 
instrumento para que eu pudesse acessar a raiva e os outros sentimentos que estavam em estase.  
  Logo após esse atendimento no curso, realizamos nossa Jornada do herói, onde 
pude dizer para professora o que senti, o que foi mobilizado em mim, e pude agradecê-la por ter 
feito isso comigo, por me deixar tão furiosa, agradecê-la por ter me “tirado” da estase. Desse dia 
em diante, não me sinto mais “a mesma pessoa”. Foi e está sendo, um processo de constante mu-
danças, me sinto mais livre, solta, menos rígida, porém consciente de que ainda tenho “estases” a 
serem mexidas, somos seres em constantes mudanças e adaptações. Minha terapeuta diz: “que 
bom que está se libertando de suas prisões”.  
  A autora Rocha [5], traz um mensagem importante em seus estudos e vivências com 
Stanley Keleman, ela diz:
  
  

5
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  Contudo que foi apresentado e trabalhado até o presente momento, deixo uma men-
sagem e um convite aos leitores: Convido vocês a fazerem uma viagem em si. Que fechem seus 
olhos e que consigam encontrar um ritmo para sua respiração, permitindo que o ar entre em seus 
pulmões e que circule por todo seu corpo, faça isso várias vezes, até encontrar o seu ritmo. Ren-
da-se a si mesmo, tente deixar de pensar em tantas coisas por uns cinco minutos ao menos, será 
como uma meditação. Faça silêncio, fique em silêncio, ouça o seu eu interior, escute o seu silêncio 
interno. Quando adquirir essa prática, ela se tornará uma rotina prazerosa em sua vida, sentirá falta 
quando não o fizer. 
  Quando paramos um pouco e nos permitimos olhar para dentro, possibilitamos aces-
sar lugares em nós jamais percorridos. Quando nos permitimos olhar para um espelho e enxer-
garmos o que realmente estamos vendo, possibilitamos nos ver de fato. A diferença de passarmos 
rapidamente em frente ao espelho, com aquela pressa da rotina, aquela “coisa” mecanizada que 
fazemos todos os dias, não permite nos vermos direito, nós apenas passamos pelo espelho. Olhar 
para si será muito mais do que ver uma imagem.

6

Estamos todos numa imensa aventura. A aventura 
da vida. Esse ineditismo da vida acontecendo em 
nós é por vezes relegado quando iniciamos os dias 
na onda quase automática dos nossos afazeres, in-
teresses e agendas, propensos a apenas dar conti-
nuidade ao que já somos. Seria interessante afirmar 
para nós mesmos: vou me aventurar nesse novo dia... 
Aventurar sim, para irmos além do que já sabemos, 
para prosseguirmos formando novos jeitos de estar 
no mundo e de estabelecer relações. Aventurar-se 
como uma pré-disposição para nos atrevermos a nos 
transformar em outros, diferentes do que fomos até 
então. Aventurar-se na ampliação de nosso repertório 
existencial na medida em que manejamos os acon-
tecimentos que atravessam nossas vidas. E também 
porque sabemos que constantemente nos deparamos 
com inesperados, com zonas incertas fora de nossas 
previsões, com ondas de desassossego e desdobra-
mentos imprevistos ” (p.1-2).
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  refletida no espelho. Estou usando o espelho como um exemplo, você poderá fazer 
isso sem ele.
  Nas primeiras escritas deste trabalho, os convidei a ampliar e atentar seus olhares a 
“aquilo” que faz com que suas energias fiquem paradas, em estase. E a compreender um pouco 
a que esse tema faz referência e aonde quero chegar discutindo esse assunto. Pois bem, espero 
que através dessa leitura e reflexão possibilite aos caros leitores essa viagem em si, observando 
os pequenos e mínimos detalhes, como, por exemplo: como está se sentando no banco do carro, 
como e com que força está segurando o volante, como está sendo seu sono, sua alimentação, sua 
vida sexual, seu trabalho, suas relações, etc. 
  Quando nos tornamos imutáveis e inflexíveis, nos tornamos rígidos, e sendo rígidos 
corremos o risco de “quebrarmos”. Lembrem-se sempre do que Reich disse sobre a corrente natu-
ral, que devemos deixá-la correr, pois se a bloqueamos em algum ponto, a água transborda para 
as margens. Trazendo isso para vida, quando bloqueamos a corrente natural da bioenergia, ela 
transbordará, e resultará em irracionalidade, perversões, neurose, doenças, etc. 
  Às vezes sentimos dores de cabeça, dores pelo corpo, irritabilidade, falta de paciên-
cia, insônia, etc, e não sabemos o porquê. Basta pararmos e nos permitirmos sentir, pensar um 
pouco, nos darmos um tempo, pois nosso organismo é muito sábio, o corpo fala, como diz Stanley 
Keleman em um de seus livros “Corporificando a Experiência, de 1987”. Devemos nos atentar aos 
sinais que ele nos dá. 
  Com o meu olhar diante o assunto, desejo ter contribuído para reflexão e tentativa de 
movimento de cada leitor. 

7
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NOTAS

[1] Estase: substantivo feminino. [Medicina] Parada da circulação de um líquido orgânico - de san-
gue, de humores etc. [Figurado] Falta de capacidade de ação em quaisquer circunstâncias, parali-
sação ou entorpecimento. (Dicionário online de português. https://www.dicio.com.br/estase/ acesso 
em 06 de  janeiro 2018).

[2] Libido: energia postulada por Freud como substrato das transformações da pulsão sexual quan-
do o objeto (deslocamento dos investimentos), quanto à meta (sublimação, por exemplo) e quanto 
à fonte da excitação sexual (diversidade das zonas erógenas). (Laplanche, Jean. Vocabulário da 
Psicanálise/Laplanche e Pontalis. São Paulo: Martins Fontes, 1992).

[3] Expressão utilizada por Reich para se referir ao ato sexual.

[4] Potência orgástica: capacidade de entrega à corrente de energia biológica, sem inibições; é a 
capacidade de descarga da excitação sexual contida, por meio de convulsões corporais involuntá-
rias mas agradáveis (REICH,. 1978, p. 85).

[5] Artigo sem data de edição. ROCHA, A. L., A aventura da vida em autoconstrução. Disponível em: 
www.institutoreichiano.com.br/A_aventura_da_vida_em_autoconstrucao.pdf . Acesso 21 de janeiro 
2018. 
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