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O uso da Vegetorerapia de Reich para enriquecer a prática do Pilates

Maria Luiza Pereira ALENCAR
Orientação: Susana Zaniolo  SCOTTON

RESUMO

  Este artigo traz como tema o método Pilates, por meio de uma revisão so-
bre as couraças musculares e psíquicas, diagnosticadas no corpo humano por Reich, 
através de exercícios da Vegetoterapia que trabalha visando o desencoraçamen-
to com suas particularidades, visa comprovar possíveis contribuições e integrações 
existentes com a prática do pilates, tanto teóricas quanto práticas. Compreendemos 
que com um olhar mais cuidadoso, proporcionado pela Psicologia Corporal, podemos 
auxiliar o aluno a ter um encontro mais profundo consigo mesmo, reconhecendo-se 
e se encontrando, apropriando-se de seu corpo e se responsabilizando por seus de-
sejos, sentimentos e escolhas, para vivenciar uma vida com mais alegria, prazer e 
pulsão.

 
PALAVRAS-CHAVE: Vegetoterapia; Couraça Muscular; Pilates; Psicologia Corpo-
ral.
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INTRODUÇÃO

  As histórias de vida de cada pessoa são registradas em seu corpo físico, e eu como 
educadora física, atuante na área de Pilates, de solo, aéreo e com aparelhos, escolhi o tema desta 
pesquisa por ser algo tão presente em meu cotidiano, mas, que em muitas vezes me deixava intri-
gada. A pessoa não é somente o físico, o mecânico, o fisiológico, ou mental, é um conjunto e, não 
poucas vezes, presenciei emoções brotarem espontaneamente do aluno, como, medos, lembran-
ças do passado às vezes durante a execução do exercício, outras posteriores, até mesmo antes do 
movimento ser executado durante a explicação. Outro questionamento era o porquê de algumas 
pessoas terem extrema dificuldade em compreender e mobilizar tal articulação como, por exemplo, 
a do quadril, que é muito utilizada quase que o tempo todo no nosso cotidiano.
  Como sempre me encontrava à volta com minhas questões emocionais e profissio-
nais, entre medos e inseguranças, as levava às sessões de psicoterapia. Um dia, contando o sonho 
que um amigo teve comigo, que falava de imposição de mãos, energia e mobilização dos campos 
de energias que temos no nosso corpo e campo psico-emocional, minha terapeuta sugeriu que eu 
procurasse estudar a Bioenergética, pois sentia que tinha relação com a questão em pauta, então 
fui buscar deste novo conhecimento, encontrei a formação em Psicologia Corporal no Instituto Raiz, 
que foi muito além do que eu poderia imaginar, me ajudando a sentir primeiro no meu corpo para 
depois poder aplicar no outro. 
  O objetivo deste trabalho é apresentar conexões teóricas e práticas entre a atividade 
física Pilates, a vegetoterapia desenvolvida por Wilhem Reich (1897 – 1957), o precursor das téc-
nicas corporais das psicoterapias. Creio que cada uma delas pode contribuir nas aulas de pilates, 
trazendo a harmonia, a distribuição de energia, alívio de dores, levando o praticante de forma sutil a 
uma autorregulação, prazerosa e vibrante. Sem deixar de lado, a ação da contratransferência entre 
aluno e professor, elucidados por essas linhas da Psicologia Corporal. De forma geral, este estudo 
me ajudou a resgatar o prazer, o amor e a vivacidade do meu trabalho.

2. WILHELM REICH

  Nasceu em 1897, foi criado na fazenda, observava a vida dos animais e insetos, as-
sim como os fenômenos da natureza, com isso aprendeu muito sobre a sexualidade e o comporta-
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mento dos seres.
  Já na Faculdade de Medicina, monta uma banca para estudar a sexualidade junta-
mente com seus colegas, conhece Sigmund Freud (1856 – 1939), estuda psicanálise de 1920 a 
1934. Reich elaborava teorias em muitos ramos da ciência, da sexualidade as plantas, filosofia, 
psicologia e até sobre a atmosfera, desenvolvendo a orgonoterapia. Nos apresentando o conheci-
mento da relação do fisiológico com o emocional. Por questões políticas, foi expulso da sociedade 
psicanalítica, porém, toda teoria Reichiana tem como base a Psicanálise Freudiana, que o ajudou 
a desenvolver a psicologia corporal, técnica de análise do caráter, que ia além da compreensão da 
linguagem verbal.  Percebendo essa ligação entre o corpo e a mente, descobre a couraça psíquica, 
uma resistência do caráter que se instala no corpo físico devido a experiências traumáticas que o 
individuo sofreu ao longo da vida, sendo chamada de couraça muscular que funciona como uma 
proteção.
  A forma das reações do ego, que difere de um caráter para outro mesmo quando os 
conteúdos das experiências são semelhantes, pode ser remontada nas experiências infantis, da 
mesma maneira que o conteúdo dos sintomas e das fantasias. (Wilhelm Reich, Análise do Caráter 
p.53).
  A couraça do caráter é a expressão concreta da defesa cronicamente implantada na 
estrutura psíquica. 

2

A resistência de caráter não esta naquilo que ele 
fala, mas no modo como ele fala e age, a resistên-
cia permanece a mesma independente do conteúdo, 
o mesmo material é produzido de formas diferentes 
em ocasiões diferentes, o individuo expressa a mes-
ma resistência do caráter do seu cotidiano em várias 
outras atividades. A projeção resistente do caráter es-
pelha sua gênese na infância. (REICH,1998, p.59-60).
Reativar emoções da couraça de caráter e couraça 
muscular por meio da vegetoterapia entende-se são 
produzidos excitações e movimentos plasmáticos, e 
o que move esse processo é simplesmente a energia 
orgone, que está presente nos fluidos do corpo e da 
natureza. A energia que mobiliza as emoções e cor-
rentes plasmáticas do nosso corpo é a mesma energia 
orgone presente na atmosfera. (REICH, 1998, p.331).
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  A partir deste conhecimento, Reich entende a importância da mobilização das cor-
rentes plasmáticas, além da esfera psíquica, como também na área das funções protoplasmáticas, 
fisiológicas e muscular.
  Reich mapeou o corpo humano em sete segmentos, anel ocular, oral, cervical, torá-
cico, diafragmático, abdominal e pélvico. E são através destes que podemos observar as cisões, 
cortes ou couraças provocados pelos traumas no decorrer da vida.

3.VEGETOTERAPIA CARACTERO-ANALÍTICA

  Tem como objetivo o funcionamento do ser vivo para chegar ao caráter maduro, o 
caráter genital que de certo não é estático, vejetoterapia é, portanto, uma vivência de práxis emo-
cional, que permite ao individuo mudar a relação e a valoração do mundo por meio de uma visão 
e sentir naturais, e com isso chegar a um “ser com” em vez de um “ser para”: “É uma metodologia 
e não uma técnica, pode se dizer que é uma estratégia utópica proposta por Reich que busca o 
contato humano para reencontrar a alegria de viver, e não se fazer de outro”. (NAVARRO, 1996, p 
9).

  A forma de se trabalhar, é com a pessoa deitada, utiliza de massagens com movimen-
tos da cabeça para os pés, metodologicamente trabalha o medo, e em profundidade sem violência, 
estimula a ab-reações emocionais de dentro pra fora e tem por objetivo e genitalização orgástica 
do individuo, inserido na sociedade. (Frederico Navarro, Metodologia da Vegetoterapia Caractero
-Analítica, p 11)

4.  PILATES 
  Joseph Humbertus Pilates, criador do método Pilates, nasceu em Dusseldorf na Ale-
manha, em 1880. Ele foi uma criança doente, tinha asma, raquitismo, febre reumática e, por meio 
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Vegetoterapia é um trabalho terapêutico que atua so-
bre o sistema neurovegetativo, que é exercida sobre 
o temperamento, a ação na caracterialidade, interfere 
nas tensões musculares produzidas por bloqueios da 
energia vital. É, portanto uma terapia energética. (NA-
VARRO, 1996, p 13).
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de exercícios, obteve a cura para estes males.
  Estudou várias formas de movimentos, como o yoga, técnicas gregas, ginástica de 
solo e luta Greco-romana. Dedicou-se ao fisiculturismo, chegando a posar para cartazes de anato-
mia.
  Criou seu próprio método de exercícios, chamado por ele de “Contrologia” e começou 
a ter resultados de sua eficiência principalmente quando, na primeira guerra, no exílio, ele e seus 
companheiros de cela não foram atingidos pela devastadora epidemia influenza de 1918 (PERINI).
  Os equipamentos utilizados nas aulas de pilates, começaram a serem desenvolvidos 
quando Joseph trabalhou como enfermeiro na ilha de Man, utilizava as molas das camas para au-
xiliar as pessoas acamadas a se sentarem e se exercitarem, desenvolvendo, assim, estrutura física 
suficiente para saírem daquele estado enfermo.
  O método Pilates é um sistema de condicionamento físico, reeducação postural, trei-
namento corporal e mental, com o objetivo de alcançar equilíbrio global, sincronizar consciente-
mente o corpo e a mente, proporcionando bem estar, saúde e qualidade de vida.

  Durante as execuções de exercícios, aplicam-se os princípios do movimento propos-
tos, por pilates que são:
  A respiração deve ser coordenada com o movimento, ativando toda a musculatura 
profunda do abdome, assoalho pélvico e eretores profundos da coluna, incentivando uma movi-
mentação da caixa torácica de forma tridimensional, favorecendo a organização, o fortalecimento 
e estabilidade o tronco, permitindo movimentos com leveza, concentração, controle, precisão e 
fluidez, integrando de forma prazerosa corpo, mente e espírito.
  Desta forma, durante as aulas, pude observar que toda essa mobilização corpórea, 
interfere ativa e mobiliza nos seguimentos das couraças musculares e psíquicas do indivíduo.
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A contrologia é a completa coordenação de corpo, 
mente e espírito. Desenvolve o corpo uniformemente, 
corrige postura, restaura a vitalidade física, revigora 
a mente e eleva o espírito. O condicionamento físico 
é o primeiro requisito para a felicidade... Nós temos 
que tentar alcançar constantemente corpos fortes e 
saudáveis e desenvolver nossas mentes até o limite 
de nossa capacidade. 
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  A atividade ajuda na melhora da capacidade cardiorrespiratória; alivia o stress; dimi-
nui tensão e fadiga; melhora a força e elasticidade muscular, a mobilidade articular; alinhamento 
corporal; fortalece a musculatura abdominal, desenvolvendo os músculos que sustentam a coluna, 
eliminando dores crônicas; revitaliza; mantém a mente alerta; aperfeiçoa o desempenho despor-
tivo; promove a melhora no estilo de vida e da autoestima, podendo ser praticado por crianças, 
adultos, idosos, atletas e grupos especiais (Pilates Group). Pilates visa a pessoa como um todo, 
integrando-o com o todo, se mantendo presente no aqui agora, sentindo-se alongado, fortalecido, 
contemplando satisfação, relaxamento e prazer.
  Tudo isso na teoria é muito bonito, pois sentia dificuldade de vivenciar na prática, e foi 
isso que Reich veio e acrescentou no meu labor, a possibilidade de poder enxergar a necessidade 
do outro e intervir, modificar a aula, sem me preocupar com os padrões sequenciais de exercícios, 
proporcionando ao cliente um local onde o corpo e a mente tenham a possibilidade de se entregar, 
entregar-se as emoções que possam surgir e brotar durante a sessão.

5.  APLICABILIDADE DAS TERAPIAS REICHIANAS NO PILATES

  A formação em Terapia Corporal me proporciona uma gama de possibilidades para 
atuação, tentarei descrever aqui uma sessão na qual em determinado momento senti um pedido de 
socorro de meu cliente, intervi com uma proposta da vegetoterapia que apresento logo mais abaixo.
  Seu Fernando é um dentista atuante, 80 anos, começou a fazer aulas comigo por indi-
cação da própria professora de pilates que é minha colega de trabalho, devido seus compromissos 
particulares.
  Na primeira sessão, notei os dedos dos pés encavalados, assim como toda sua es-
trutura corpórea um tanto desabada e delicada, ouvi seus objetivos que se resumem em basica-
mente fortalecer generalizadamente o corpo e “perder a barriga”, lhe propus iniciar a aula fazendo 
um exercício da bioenergética, que é mais uma técnica que tenho a possibilidade de trabalhar nas 
sessões de pilates. Fiz o uso da bolinha de tênis para fortalecer os pés, preparando o corpo todo 
para receber as próximas cargas, além de ser um despertador para enfrentar o cotidiano. Neste 
caso, por ser um pé extremamente rígido comecei com uma bolinha bem macia e alternadamente 
no decorrer das próximas sessões fui introduzindo bolas mais resistentes, observando sempre no 
final das aulas como estava seu caminhar, pois sempre chegava com passos lentos e saia com 
passadas firmes e mais espaçadas.
  Alguns meses se passaram o laço de amizade e confiança foram se estreitando, em 
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uma das ultimas aulas, que é a que pretendo relatar de forma o mais fiel possível, S. Fernando che-
gou e eu quis ousar um pouco, o coloquei em pé em um aparelho no Cadilac (imagem - 1) e passei 
uma sequência de alongamentos, notei um silêncio diferente, imaginei ser por ter mais pessoas no 
Studio, e uma lagrima, sua feição estava a mesma e por isso não intervi, na sequência, passei um 
exercício de agachamento (sentar e levantar), quando terminou, ele se jogou no banco que usava 
como referência para o movimento, então nessa hora resolvi investigar o que estava acontecendo, 
relatou-me sentir pressão na cervical, voz fraca e dor no quadril, disse que estava em um estágio 
depressivo, mas já medicado com florais e homeopatia, durante todo o relato, olhar disperso,  por 
ele ser  questionador e conservador, sugeri que fizesse um exercício com uma bola pequena que 
parece um feijão (imagem - 2), primeiro movimentos de sim e depois de não, achei inviável cha-
mar-lhe a atenção para olhar nos meus olhos, orientei que buscasse pontos na sala conforme o 
movimento, questionada apenas respondi que era para relaxar a musculatura da região cervical e 
facilitar a mobilização, no movimento de não, sugeri aproveitar o momento e dizer não para cada 
vez que rolasse a cabeça para os lados, mais uma vez me questionou o porquê da palavra, disse 
que relaxaria as cordas vocais conforme fosse falando e sua voz poderia ficar melhor, ele relatou 
que estava sentindo uma bola na garganta mas continuaria, no fim da sessão afirmou sentir sua 
voz mais forte e seu peito parecia ter nuvens, se sentindo aliviado. Para finalizar esta aula, fiz uma 
massagem deslizando as mãos da cabeça até os pés.
  Seu Fernando relatou sentir-se mais fortalecido e empenhado a resgatar os hábitos 
saudáveis antes praticados, recordou que no fim de semana anterior, foi almoçar e sentiu muito 
frio, chegou em casa, se enrolou nas cobertas e ficou a tarde toda, sua nora, como enfermeira, o 
diagnosticou com hipoglicemia que é a falta de açúcar no sangue, consequentemente sinto que 
esse relato após a sessão tem relação com as queixas relatadas durante a atividade, a depressão, 
estar sem voz e dores no pescoço. E foi através desse olhar Reichiano, que pude observar cuida-
dosamente e ajudá-lo a fortalecer sua estrutura física, aumentando a energia e vitalidade, trazendo 
um pouco de alívio para suas questões psico-fisico-emocionais.
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Imagem 1 - Primeiro dia de 
aula, antes de iniciar os exer-
cícios com a bolinha de tênis.

No fim da primeira sessão de pi-
lates.

Imagem 2 – bolinha em forma-
to de feijão utilizada para fazer 
a intervenção com exercício 
da Vegetoterapia.

Execução do exercício
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6. CONCLUSÃO: 

  O Pilates é uma excelente atividade, quando bem aplicada pelo instrutor, proporcio-
nando inúmeros benefícios ao cliente, somado aos conhecimentos proporcionados por Reich, atra-
vés de vegetoterapia caractero-analítica se torna uma atividade impar na vida do cliente, através 
do olhar mais cuidadoso do profissional, deixando as sessões livres de padrões que ficam apenas 
no movimento pelo movimento e passa a dar mais importância as reais necessidades do aluno. 
Trabalhando de forma sutil e cuidadosa fazendo amizade e mobilizando as couraças musculares, 
auxiliando e facilitando assim a melhora da postura, uma das propostas do pilates, e que esta dire-
tamente relacionada com questões emocionais.
  Conclui-se que, assim como o estudo teórico e pratico da psicoterapia corporal Rei-
chiana, a vegetoterapia é uma ferramenta muito importante para a aplicabilidade no pilates, pro-
porcionando ao instrutor, um feeling, um suporte durante o tratamento, facilitando a identificação 
de como proceder e como intervir diante de ab-reações que podem ocorrer durante as sessões. O 
Pilates associado a vegetoterapia pode ser uma ferramenta de grande potencial auxiliando o indi-
viduo através da sua prática a obter uma vida com mais saúde física, mental e emocional quando 
bem aplicado, desenvolvendo através do movimento, o contato com próprio corpo e a percepção 
do corpo, apropriando-se com maior responsabilidade e clareza de seus desejos e sentimentos, 
passando a vivenciar a realidade com mais alegria, vitalidade, pulsação e prazer.
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