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O movimento da Vida: Uma visão integrada ente a Biologia e a Psicanálise

CAMARGO, Luiza Figueiredo 
Orientação: Susana Zaniolo SCOTTON

RESUMO

Este trabalho tem como tema o entendimento acerca da energia de vida Biopsiquica, buscando 
definir os conceitos sobre energia nas áreas da Psicanálise e da Biologia, para então, mostrar ao 
leitor que apesar das diferenças conceituais, trata-se de um mesmo aspecto. A partir desse conhe-
cimento, busca-se pontuar a importância da integração entre Psiquê e Soma para que a potência 
de vida do organismo possa se expressar com mais qualidade e motilidade. 

PALAVRAS CHAVES: Orgon, adenosina trifosfato, libido, pulsão de vida, autopoiese.
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INTRODUÇÃO

  A ideia de mente e corpo como uma unidade funcional ainda é distante para a maioria 
das pessoas. Constantemente ouvimos nossos colegas, parentes e vizinhos dizer: “aquela dor era 
psicológica”, “minha menstruação atrasou porque fiquei nervosa, olha como é o psicológico!”, sem 
se darem conta que a psique e o corpo são um mesmo organismo, que funcionam de maneira in-
tegrada. Dizemos, “o meu corpo é...” sem percebemos que na realidade, o meu corpo sou.
  A Biologia busca entender a vida a partir das reações bioquímicas e das relações inter 
e intraespecíficas que ocorrem. A Psicanálise busca entender como se dá o funcionamento do apa-
relho psíquico, e a este entendimento pensa-o de maneira tópica, econômica e dinâmica. Ambas 
falam de uma energia que circula no corpo e faz com que as reações ou as resoluções ocorram.
  A palavra Energia vem do grego – enérgia -, e significa trabalho. Foi utilizada no 
campo cientifico ocidental pela primeira vez em 1802 pelo médico e físico Thomas Young para falar 
sobre a capacidade de um corpo realizar trabalho. Trata-se portanto de uma potência existente em 
cada ser humano para a realização da própria vida. 
  Esse trabalho busca entender que potência é essa, e mostrar como a integração 
entre psique e soma, pensamento proposto por Wilhelm Reich, leva a uma maior motilidade dessa 
energia permitindo que pulse com maior potência, levando a maior saúde física e mental do orga-
nismo.
  Para isso, buscamos entender primeiro biologicamente qual é o conceito de energia, 
como ela se expressa no organismo e no ecossistema, e qual é a maneira com que ela tem seu 
máximo de aproveitamento. 
  Depois bebemos na Psicanálise para explicar os conceitos básicos de Freud, sobre 
a libido e o aparelho psíquico, com o fim de mostrar ao leitor como o pai da psicanálise propôs pri-
meiramente o entendimento dessa energia e a canalização da mesma através do aparelho psíquico 
e as construções do indivíduo na sociedade. 
  Por último, o trabalho mostra o pensamento de Wilhelm Reich, focando-se principal-
mente nos conceitos de orgon, de economia sexual, do corpo fragmentado pelas couraças, e do 
pensamento funcional no qual Reich cria um novo método investigativo, que não é excludente, e 
que busca transformar a forma de ver e estar no mundo, trazendo integração e fluidez energética.
  O trabalho nos mostra como o entendimento biológico da vida conversa com o enten-
dimento reichiano, e como a unidade biopsicossocial é o caminho para corpos mais saudáveis e 
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potentes, o que possibilita como consequência, uma sociedade mais saudável e potente.

OLHAR BIOLÓGICO SOBRE A VIDA:

  A definição de ser vivo, segundo Maturana e Varela (1974), baseia-se no conceito de 
Autopoiese, do grego “auto” – próprio e “poiesis” – criação.  Ou seja, os seres vivos são sistemas 
que produzem continuamente a si mesmos. Dessa forma, todo ser vivo é ao mesmo tempo produto 
e produtor. Para os autores, o termo Autopoiese traduz o que ele chamou de “centro da dinâmica 
constitutiva dos seres vivos”. Porém, para exercê-la de modo autônomo, faz-se necessário o uso 
de recursos do meio ambiente. Dessa forma, os seres vivos são ao mesmo tempo autônomos e 
dependentes. Trata-se, portanto, de um sistema circular e não dicotômico e linear.
Assim, Gilbert no livro Biologia do Desenvolvimento (1997), coloca o conceito de embrião:
    

  Mas qual é a força existente nessa célula que forma o embrião e permite que a au-
topoiese ocorra? Biologicamente, chamamos essa energia que possibilita que todo metabolismo 
celular ocorra, ATP – Adenosina trifosfato. O ATP é uma molécula formada nas células, através da 
reação entre a glicose ingerida dos alimentos e o oxigênio que respiramos (recursos do meio). Essa 
reação, chamada respiração celular, ocorre na mitocôndria, que é a organela celular responsável 
por toda produção de energia do organismo. Esta organela é herdada apenas de nossas mães, 
uma vez que a mitocôndria de nosso pai se localiza na cauda do espermatozoide, a qual não entra 
no óvulo no momento da fecundação. Em todo e qualquer processo que o organismo for realizar, 
ocorre a quebra da molécula de ATP, através da qual é liberada a energia necessária para que a 

O conceito de embrião é assombroso, e a formação 
de um embrião é a tarefa mais árdua que alguém ha-
verá de realizar. Para se tornar um embrião, você teve 
que construir a si mesmo a partir de uma única célula. 
Teve que respirar antes que tivesse pulmões, digerir 
alimentos antes que seus órgãos estivessem forma-
dos, construir ossos a partir de uma massa e ordenar 
os neurônios antes mesmo de adquirir a capacidade 
de pensar. Uma diferença marcante entre você e a 
máquina é que a máquina nunca é requisitada para 
uma função antes que esteja terminada. Todo animal 
tem que estar em funcionamento enquanto se auto-
constrói.
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ação ou reação ocorra. O ATP é, portanto, a “moeda celular”, o recipiente da energia que possibilita 
que todos os processos biológicos ocorram. 
  Segundo Maturana e Varela (1974), os organismos são determinados por sua estru-
tura. É o que chamaram de determinismo estrutural. Ou seja, o que acontece a um organismo em 
cada instante depende de sua estrutura naquele instante. A estrutura de um sistema vivo é a manei-
ra com que seus componentes interconectados interagem entre si e com o meio. Assim, a estrutura 
está em constante movimento, e é esse movimento que mantém o organismo vivo, através de suas 
trocas com o meio e entre seus componentes, possibilitando o metabolismo. É importante ressaltar 
que essa alteração é vital e não produz modificação na organização do organismo em questão, 
mas sim em sua estrutura. A essa troca constante, foi dado o nome de Acoplamento estrutural – o 
organismo e o meio se modificam de forma congruente e circular. O meio produz alterações no or-
ganismo e organismo produz alterações no meio. Não se trata de apenas troca de informações ou 
nutrientes, mas de alterações na estrutura de ambas as partes, de forma mútua e circular. 
  Se olharmos de maneira um pouco mais ampliada, e observarmos o funcionamento 
de um bioma, com vários organismos diferentes interagindo entre si e com os fatores abióticos do 
meio, como clima, radiação entre outros, percebemos a mesma relação que ocorre no organismo, 
e podemos pensar no ecossistema como um grande organismo vivo. 
  Nesse grande organismo, existe um fluxo de recursos e energia que flui entre as par-
tes desse todo mantendo esse sistema em um equilíbrio dinâmico. Quando falamos em recursos 
estamos nos referindo as entidades exigidas por um organismo para sobreviver. São elas: o néctar 
que as abelhas necessitam; a radiação solar que produz calor e alimento para as plantas; a toca 
para o tatu se esconder; a árvore morta que o besouro vai se alimentar. 
  Ou seja, os diferentes organismos que vivem nesse bioma interagem entre si e se mo-
dificam estruturalmente a partir dessas interações, também de forma congruente e circular. Portan-
to, existe um dinamismo nas interações que permite ao ecossistema estar em equilíbrio, garantindo 
a manutenção dos recursos naturais. A esse dinamismo, damos o nome de Equilíbrio Dinâmico e 
nele o ecossistema alcança o máximo do aproveitamento da energia e de circulação da matéria.

OLHAR PSICANALÍTICO- FREUD

  A Psicanálise surge em 1900, a partir dos estudos de Freud sobre a histeria. A histeria 
era uma doença que a medicina da época não entendia e não sabia como tratar. Afetava principal-
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mente mulheres, que apresentavam quadros com sintomas corporais, como paralisa dos membros, 
das mãos, cegueira entre outros, sem que houvesse alterações ou lesões fisiológicas que justificas-
sem os sintomas. 
  Freud inicia o tratamento da histeria com a hipnose, junto com Charcot e Breuer. Eles 
começam então a perceber que haviam conteúdos que os pacientes só se lembravam em estado 
alterado de consciência provocado pela hipnose, e que, portanto, estavam recalcados, e traze-los 
para a consciência provocava algum alívio. 
  A partir desses estudos, Freud escreve o livro A interpretação dos sonhos no qual ele 
sistematiza o aparelho psíquico. Para Freud, o aparelho psíquico é um aparelho simbólico, não en-
contrado na anatomia do corpo, mas uma representação, segundo ele, “utilizada para tentar tornar 
compreensível a complicação do funcionamento psíquico, dividindo este funcionamento e atribuin-
do cada função específica a uma parte constitutiva do aparelho” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001 
p. 29). Segundo Laplanche e Pontalis (2001, p.29), o aparelho psíquico é “a expressão que ressalta 
certas características que a teoria Freudiana atribui ao psiquismo: a sua capacidade de transmitir e 
transformar uma energia determinada e a sua diferenciação em sistemas ou instâncias.” 
  O aparelho psíquico é econômico, tópico e dinâmico, pois funciona pautado em uma 
energia que circula (econômico) por lugares simbólicos do psiquismo (tópico) através dos estados 
de tensão, como os conflitos pertinentes ao ser (dinâmico).
  Para Freud, a energia que move o aparelho psíquico é chamada de libido. O termo 
libido em latim significa – ‘vontade, desejo’ -. Com sua prática clínica, Freud percebe que o de-
senvolvimento da criança envolve a sexualidade, pois muitos conteúdos recalcados que vinham 
à tona estavam relacionados à sexualidade. Ele, então, traz a ideia de função sexual, ou seja, a 
sexualidade é o que permite a construção psíquica. Não apenas relacionada à base biológica da 
reprodução, mas a sexualidade como a busca pelo prazer e pela sobrevivência. Freud demonstra 
que a trajetória humana está pautada na busca pelo prazer e em evitar o sofrimento, que extremos 
de felicidade e tristeza não são bem tolerados e que a oscilação é necessária. Ou seja, o homem 
precisa de desafios que o impulsione a alguma busca, e isto leva ao desenvolvimento de recursos 
psíquicos que o desenvolve. 
  A libido é, portanto, a energia que nos move a essa busca, e podemos canalizá-la. Em 
um primeiro momento da vida essa energia é toda canalizada para a sobrevivência, e direcionada 
à mãe, que possibilita o alimento e o calor. Com o desenvolvimento psicossexual, essa energia é 
direcionada para outros aspectos da vida, como o social, o amoroso, o intelectual, etc. Tal mecanis-
mo se refere à economia do aparelho psíquico, ou seja, o quantum de energia que será canalizada 
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para cada aspecto da vida.
  Podemos dizer então, que para a Psicanálise, a libido é a energia que move a vida. A 
direção, ou o quantum dessa energia que será canalizada para cada aspecto da vida, vai depender 
da formação do sujeito, e portanto de suas interações com o meio. A força que move a libido, Freud 
chamou de Pulsão. Segundo Laplanche e Pontalis (2001, p. 394) pulsão é o: “Processo dinâmico 
que consiste em pressão ou força (carga energética, fator de motricidade) que faz o organismo ten-
der para um objetivo. Segundo Freud, uma pulsão tem sua fonte em uma excitação corporal e sua 
função ou meta é suprimir o estado de tensão que reina na fonte pulsional.” É a tensão, o incomodo, 
que possibilitam a dinâmica da energia psíquica. 
  Freud divide a pulsão em pulsões de vida, que se expressam nas pulsões de auto-
conservação, do Ego, parcial, sexual, e em pulsões de morte, que se expressam nas pulsões de 
destruição, de dominação, de agressão (LAPLACHE; PONTALIS, 2001).
  No livro Além do princípio do prazer (1920), Freud introduz a grande oposição entre 
pulsão de vida e pulsão de morte. As pulsões de vida tendem não apenas em conservar as unida-
des vitais como a constituir, a partir destas, unidades mais globalizantes (LAPLACHE; PONTALIS, 
2001).  Freud diz que existe a nível celular uma tendência que procura provocar e manter a coesão 
entre as partes da substância viva. A pulsão de morte, seria a tendência para a destruição das uni-
dades vitais, o retorno ao estado anorgânico, a redução das tensões.   Laplanche e Pontalis colo-
cam que a oposição entre as duas pulsões estariam na base dos fenômenos vitais de anabolismo 
e catabolismo. 

WILHELM REICH
  
  Reich era médico, e se interessou pelas teorias acerca da sexualidade ainda quando 
era estudante de medicina. Por conta desse interesse, Reich entra para a sociedade de psicanáli-
se, onde produz trabalhos de grande contribuição à teoria e à técnica, como a Função do Orgasmo 
(1942/1978c) e a Análise do Caráter (1933/1995j).
  Em função de questões políticas, Reich sai da sociedade psicanalista e a partir daí 
começa a desenvolver seu trabalho em um laboratório de fisiologia, onde se iniciam os estudos que 
o levam a desenvolver a teoria corporal e a orgonoterapia. A partir dos estudos com a fisiologia, 
Reich busca provar concretamente a libido proposta por Freud. Ao estudar a fisiologia, ele percebe 
que o aparelho psíquico, é na realidade todo o corpo. 
  Reich estuda as amebas e observa que existe uma energia que circula em todas as 
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células. Em seus experimentos, ele percebe que uma célula que recebia muitos estímulos negativos 
do meio passava a expandir menos quando comparada a células que recebiam estímulos positivos 
do meio, e que a motilidade da energia celular era diminuída. Reich chama essa energia celular de 
orgon. A partir da percepção dessa diminuição na capacidade de expansão, Reich cria o conceito 
de couraça muscular do caráter. Ou seja, Reich percebe que as tensões que vivemos – podemos 
também chamá-los de traumas – leva a contração celular e consequentemente a contração de todo 
o corpo. Essa contração cria um corpo com maior ou menor capacidade de pulsar a energia.  Reich 
concorda com o desenvolvimento psicossexual que Freud propôs e assim, entende que a forma 
com que organismo vivenciou as fases oral, anal e fálica, é que vai constituir esse corpo com maior 
o menor capacidade de pulsar a energia libidinal.
  Na grande obra do autor, A função do Orgasmo (1942/1978c), Reich deixa claro a 
importância da economia sexual, a qual o próprio Freud admite ter negligenciado. Para Reich, o 
ideal é que essa energia, primeiramente chamada de libido e agora de orgon, possa circular no 
organismo e, para que isto ocorra, é necessário que haja tensão – carga – descarga.  Reich propõe 
que um organismo saudável precisa ter esse movimento de carga e descarga e que a maneira mais 
eficiente de fazê-la é através do orgasmo genital. Assim, quando pensamos em um organismo, que 
tem como princípio comum de funcionamento a contração – gera carga - e a expansão – descarga, 
esse seria o movimento de um corpo saudável. O mesmo movimento pode ser observado nas fun-
ções vitais do organismo, como a respiração – inspiração expiração – e o batimento cardíaco – sís-
tole e diástole. Essa é função do orgasmo, e é o movimento que move a vida. O termo função, tem 
caráter de funcionalidade e também matemático. Uma curva normal do movimento que possibilita 
a vida. Se pensarmos celularmente, a célula recebe um estimulo que inicia uma tensão excitatória 
em sua energia, isso leva ao carregamento dessa energia, que vai precisar ser descarregada. Se 
pensarmos em um ecossistema, os organismos estão nascendo e morrendo, em um ciclo que leva 
ao equilíbrio dinâmico, com o máximo do aproveitamento energético e potencial que exista.
  Toda teoria de Reich é baseada no pensamento funcional. Esse é seu método de in-
vestigação. O pensamento funcional baseasse no tripé: movimento, sensação, princípio comum de 
funcionamento. 
  Assim, Reich pensa a função das coisas. A função da vida é pulsar e o que faz a vida 
pulsar é a energia. Como vamos distribuir essa energia, trocar e receber, para onde vamos canali-
zar, é a função libidinal. A função do orgasmo é manter o organismo equilibrado, promover a des-
carga do excesso de energia. Porém, o processo civilizatório trouxe diversas formas de repressão 
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que impedem que a energia flua para onde quer e como quer. Esse impedimento forma a couraça 
muscular do caráter. Ou seja, celularmente, a membrana se enrijece, impedindo que a energia flua. 
Psiquicamente, o indivíduo reprime seu desejo. Reich percebe a relação entre os estados emocio-
nais e as expressões corporais, para ele os conteúdos reprimidos têm uma carga energética cha-
mada de resistência, que impede que esses conteúdos venham à tona. O conjunto das resistências 
é o que forma o caráter e a couraça muscular (expressão física desse caráter psíquico). O caráter 
tem a função de manter as resistências contendo a energia e o desejo. 
  Reich percebe que no corpo existem regiões onde a energia pode ficar mais ou menos 
carregada, fixada. A essas regiões ele chamou de anéis, que são: ocular, oral, cervical, torácico, 
diafragmático, abdominal e pélvico. Todo trauma está no corpo, na memória celular. Dependendo 
de sua defesa vai estar estruturada essa energia estará carregada em um ou em outro anel. 
  Assim temos um corpo segmentado, no qual a energia não flui e fica represada por 
conta das repressões sociais que criam resistências. Reich não crê na pulsão de morte, pois acre-
dita que é a repressão social que impede que o que o corpo pulse e o movimento da vida aconteça. 
Para ele, a violência e a destrutividade são secundárias, consequências da sociedade patriarcal 
que tolhe a amorosidade, a criatividade, a espontaneidade, levando assim, a diminuição na motili-
dade e mobilidade da energia.  Todo seu trabalho é então voltado para a transformação do caráter, 
que é a forma de estar no mundo.  
  E a forma com que estamos no mundo é segmentada. Nós nos separamos da nature-
za, separamos emoção de razão, pensamos de forma mecanicista e cartesiana, separando mente 
e corpo, biologia e psicologia e as ciências de forma geral. Bom e mal, certo e errado, ATP, orgon, 
libido, prana, ki. Vivemos em um mundo segmentado e dicotômico. E somos, portanto, reflexo dele. 
  Reich propõem uma outra forma de fazer ciência e olhar o mundo. Para ele, toda 
e qualquer investigação deve levar em conta o contato com o outro – pesquisador e objeto de 
pesquisa, terapeuta e paciente, organismo e meio. O contato com o outro é inerente e pressupõe 
movimento, por que é a troca, o contato causa uma reação no outro organismo, é o acoplamento 
estrutural que Maturana e Varela falaram. Portanto, nunca será estático e cartesiano. Este e o pri-
meiro eixo do Pensamento funcional – movimento-. Seguindo esse pensamento, a sensação do 
investigador será fundamental para o entendimento de sua pesquisa. Ou seja, o meio, ou o objeto 
de estudo irá interferir na estrutura do pesquisador. O fenômeno observado será entendido a partir 
da percepção do observador e, portanto, o entendimento do fenômeno não será neutro. Percepção 
é a interpretação que o cérebro faz do estímulo que chega, portanto, toda percepção é parte de 
quem percebe. Dessa forma, Reich entende que em todo e qualquer estudo existe movimento e 
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sensação.
  O terceiro eixo do pensamento funcional é o princípio comum do funcionamento. Rei-
ch percebe que todo organismo vivo possui um funcionamento em comum, e esse funcionamento 
comum a todos é o movimento de contração e expansão. Todo organismo contrai quando sente dor 
e expande quando sente prazer.
  O pensamento funcional é includente, transcende o modelo cartesiano. Através dele, 
podemos entender que somos parte de um todo. Um todo formado por moléculas, que vibram e 
trocam entre si formando células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam corpo. Que 
vários corpos se relacionam e causam transformações estruturais nessas moléculas que formam o 
corpo. Quanto mais fragmentados estamos, menos motilidade nossa energia biopsiquica tem. Me-
nos troca permitimos que ocorra, menos saúde temos, menos clareza das emoções e da realidade 
temos. 
  Reich buscou transformar o caráter. E com ele toda uma forma de olhar e estar no 
mundo. 
  A vida só acontece com movimento. A ausência completa de movimento é a morte. 
Assim, a energia precisa poder pulsar. Não se trata de não existir mais couraças, elas nos protegem 
e são necessárias para vivermos em nossa cultura. Mas de permitir que o movimento aconteça, 
que haja a ciclagem, a troca, a contração e a expansão. Pois só assim, cada célula do nosso corpo 
poderá desempenhar sua função adequadamente.

CONCLUSÕES

  Nossa forma de fazer ciência é relativamente jovem. Nossa sociedade ocidental pre-
cisou segmentar o mundo para entendê-lo dada sua tamanha complexidade. 
  Albertini (2016), em suas pesquisas, descobriu que Reich pediu que parte de seus 
estudos fossem guardados e apenas apresentados após 50 anos de sua morte. Isso por que Reich, 
em seu pensamento funcional, entende o tempo que o processo tem. No processo de entendermos 
o mundo e a nós mesmo, foi necessária a fragmentação. Porém, hoje, com todo avanço científico 
que já alcançamos, o olhar fragmentado só tem nos limitado. 
  A cisão entre biologia e psicologia ainda se faz extremamente latente. Por mais que 
os cursos de psicologia digam entender o homem de maneira biopsicossocial, fica clara ainda uma 
reatividade por parte de muitos colegas pela ideia do pensamento biológico ser determinista. 
  Porém, já existem alguns pensadores, tanto nas áreas de biológicas quanto nas hu-
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manas que buscam entender o homem e o mundo de maneira integrada. São exemplos Humberto 
Maturana, Franscisco Varela e claro, Wilhelm Reich. Além desses, há outros não citados no texto, 
como Edgard Morin e seu Pensamento Complexo. 
  Quando buscamos entender a vida de maneira integral, olhamos com mais cuidado 
e carinho para nossos próprios processos, entendendo que há tempos de necessária contração e 
outros de expansão. 
  Podemos também nos permitir não termos certezas de tudo, e ter humildade para 
aprender com a natureza, tão subjugada pela nossa prepotência humana. Perceber que possuímos 
a capacidade de nos autocriar, e portanto de nos recriar. 
  Percebemos que conceitos tão diferentes entre si, como ATP, orgon e libido, tratam-se 
da mesma energia, e que ao olharmos de maneira ampliada, o Acoplamento Estrutural que Matu-
rana propõe para entender a dinâmica entre organismo e meio nos mostra que, se o organismo e 
meio se modificam de forma congruente e linear, assim o é com mente e corpo também. Ao traba-
lharmos um instantaneamente modificamos o outro. Por que é um sistema, uma unidade funcional.  
  Dessa forma, quando integramos corpo e mente, humano e natureza, permitimos que 
o movimento da vida pulse com mais motilidade, buscamos, assim, um corpo em que a energia 
possa fluir com equilíbrio dinâmico, entendendo as necessidades e os recursos de cada um e, des-
sa maneira, termos o máximo do aproveitamento da circulação de energia e potência desse ser.
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