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Resumo: O presente artigo aborda uma visão psicanalítica 
humanista, tendo o ser humano como ser social e integrante 
do mundo em que está inserido. Desta maneira tem como 
objetivo nos transportar para a compreensão das linguagens 
que demonstramos e nos valemos no dia–a-dia, suas 
representações e sentidos. Linguagens essas que 
acompanham o ser humano desde seu nascimento até o fim 
de seus dias. Iniciada nos primeiros contatos com a mãe-seio 
e retransmitida ao longo de nossas vidas.  A linguagem oral e 
corporal, ferramenta importante para o despertar das 
emoções e suas resistências, ao entrar em contato com 
diferentes linguagens, desempenha papel relevante a 
formação do ser humano na sua vivência com a afetividade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo compreende três temas distintos na sua concepção de 

significados e significantes: linguagem/palavra, afeto e corpo. Na fusão dos termos, 

por si só constrói-se um conjunto de significados e cada qual com suas definições. 

Vê-se, assim, que o ser humano é um ser de linguagem, por estar inserido na 

sociedade e no mundo, tendo suas formas de comunicação. Abordo aqui a questão 

da linguagem como comunicação; comunicação através da linguagem oral/falada, 

linguagem corporal e a linguagem dos afetos. Por sua complexidade de sentidos, 

torna-se difícil a examinação isolada de cada termo, visto que estão interligados.  A 

linguagem como instrumento de comunicação é aquela que dá pistas e despista, 

sem o sujeito perceber, muitas vezes através dos seus atos falhos, chistes, 

brincadeiras, etc.  

Quando pensamos na linguagem como uma comunicação reveladora do 

inconsciente que nos transmite as pistas necessárias para uma análise daquilo que 

nos faz bem ou mal, também podemos pensar que esta linguagem está atrelada a 

um corpo que também fala, se comunica, através de gestos e da maneira de se 

portar, aqui dizemos se comunicar, e toda essa comunicação vem junto com o afeto 

que muitas vezes modifica a nossa voz e molda o nosso corpo com o passar dos 

anos. Temos um corpo físico que representa nossa aparência para o outro e é no 

outro e com o outro que nos revelamos sentimentalmente. 

O corpo que aqui delineamos é o corpo expressivo, veículo do relacionar-

se do eu com o mundo, o corpo que se apaixona, sente prazer e desprazer, esse 

corpo que ri e sofre também, corpo de sentidos que liberta as emoções e por vezes 

aprisiona essas emoções, tratadas neste trabalho como afeto, do latim affectur 

(afetar, tocar). O corpo molda a nossa trajetória na vida. É no corpo que moldamos e 

marcamos os nossos afetos e desafetos. Quando falamos em afeto, nos referimos 

aos afetos quanto a qualidade, afeto como tristeza, alegria, raiva, inveja e ódio, 

assim se pode entender a busca muitas vezes incessante da simbolização da 

afetividade no corpo, uma forma do inconsciente demonstrar e simbolizar o que 

ocorre no psiquismo do sujeito.  

Através da emolduração que o afeto faz do corpo, podemos dizer que são 

imagens no corpo, imagem de um signo, buscando dar sentido a um objeto perdido, 
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não pela via exclusivamente verbal, mas pela via da inscrição do acontecimento 

psíquico no próprio corpo. 

Sabendo que a linguagem está em consonância com o afeto. Vemos a 

questão afetiva com o afeto bom como a alegria, prazer, bem estar e o afeto como 

ruim, isto é, o que afeta como a raiva, tristeza, angústia, melancolia.  

Através das inscrições-comunicações gestuais e somáticas é que 

identificamos o não dito, mas representado pelo corpo e suas afetações. Demonstra-

se neste trabalho o bordeamento do sentir no corpo, como uma declaração do pré-

somático, tudo que ocorre antes de entrar na somatização em si. 

 

 

2. O DITO E A COMPREENSÃO DA LINGUAGEM 

 

Sabendo que a linguagem é bem de todos e de cada um, com suas 

especiais e mágicas particularidades é que se desenvolve este trabalho de 

pesquisa, abordando uma visão psicanalítica da linguagem enquanto expressão de 

sentido e demonstração de afetos, tendo como consonante a área da 

linguagem/fala/palavra.  

Ao referir-se sobre esta temática, Bezerra (2001, p. 18) afirma que: 

 
Os limites do mundo são os limites da linguagem, ou que o mundo é criado 
por ela, ou que nada do que está fora do alcance da linguagem importa. 
Afinal, vivemos em um mundo cuja existência nos antecede e ultrapassa. 
Ele não é uma criação de nossos estados mentais: a maior parte da coisas 
e dos fatos independe de nossas linguagens. 

 
Pode-se entender que a linguagem tem muitos meios de se expressar, 

mas também não é a única forma de representação. Se for pela linguagem que 

damos as pistas sobre nós mesmos a quem nos cerca, é nela que despistamos, 

marcamos, sublimamos, sem que isso implique necessariamente a consciência de 

que envolve o despiste. Na visão pragmática se pode ver claro essas 

representações do mundo dos sentidos através da linguagem. 

 
Muitas das críticas partem do pressuposto de que a tese pragmática 
conteria a idéia de linguagem como representação. Nessa acepção, a 
linguagem seria uma forma de apreensão do mundo sensível acionada por 
um sujeito definido como agente racional, um meio do qual o indivíduo se 
serviria basicamente para três coisas: para observar a realidade exterior e 
representá-la em sua mente, para observar seu próprio mundo interior e 
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expressá-lo para outros agentes e para se comunicar com esses agentes. 
(BEZERRA, 2001, p. 20) 

 
Assim pode-se ter uma visão do sujeito como consciente dos seus atos, 

sabendo é claro de suas representações e significados, mas a linguagem vai além 

do saber o que significa, e sim tem a consciência do que representa na vida e quais 

os seus meios simbólicos que estão se manifestando na linguagem tanto falada 

quanto corpórea.   

Vemos então a importância da psicanálise, tão dependente que é do 

relato, da fala, dos sinais inconscientes lançados no discurso. A psicanálise percebe 

a linguagem como protagonista, não só no meio da análise, mas em todo o seu 

cotidiano. Mas estaria já em Freud, na dinâmica de um raciocínio segundo o qual “há 

um outro que pensa em mim”, portanto “o eu é um outro”, um outro que é a 

expressão em mim contida e um sintoma que se desloca” 1.  

Podemos ver representadas essas descobertas de Sigmund Freud em 

1893 que, juntamente com Joseph Breuer, publicou um pequeno, mas poderoso, 

texto, intitulado Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos: 

comunicação Preliminar. Cita-se apenas o trabalho com a histeria, sendo apenas 

material ilustrativo e servindo assim de alicerce para a importância da cura através 

da palavra. O método terapêutico utilizado até então foi a hipnose em uma paciente 

histérica: Anna O. Este tratamento realizado por Breuer entre 1880 e 1882, método 

inteiramente empírico, demonstrando que os sintomas histéricos desapareciam 

quando rememorados exaustivamente de eventos traumáticos – sempre que 

acompanhadas por intensas descargas emocionais. Dessa maneira foi provado que 

os sintomas tinham uma causalidade psíquica, e que podiam ser desconstruídos à 

medida que suas causas fossem reconhecidas e verbalizadas, tratado com o método 

da hipnose, dessa forma se observou e constatou que nestes casos o método era 

eficaz, num processo chamado pela paciente de “cura pela palavra” ou, mais 

carinhosamente, de “limpeza da chaminé”.   

A palavra, na psicanálise, mostra a sua função essencial: não é apenas o 

instrumento pelo qual se pode significar as vivências, mas também é o meio pelo 

qual se promove o re-equilíbrio das intensidades presentes no aparelho psíquico. 

Vendo que nos revelamos através da fala e que através dela o inconsciente se 

                                            

1 Revista Língua Portuguesa, edição especial: Psicanálise e Linguagem, pg. 04. 
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revela e deixa rastros. Assim também percebemos que a psicanálise trabalha com a 

palavra em um processo geral da compreensão do ser humano, não só em casos 

como a histeria presentes na época de Freud, mas em todos os quadros atuais que 

envolvam a psique humana. 

“O inconsciente se expressa na fala à revelia da intenção do sujeito e 

além de seu conhecimento consciente. O sujeito diz mais do que pensa e do que 

quer dizer; a fala tem a propriedade de ser inevitavelmente ambígua” (CASTRO, 

1992, p. 5) 

Se o inconsciente se revela através da fala, pode-se dizer que ele está 

presente nos atos falhos. Se a fala tem a propriedade de ser “ambígua”, assim 

vemos uma relação estreita com a “denegação”, que segundo Freud consiste na 

formulação negativa de um desejo ou pensamento, ou seja, algo dito negativamente, 

mas deve ser entendido como uma afirmação2.  

Na clínica psicanalítica, durante o estágio supervisionado, atendi a 

paciente Patrícia de Souza de 18 anos, com a doença Lupos já diagnosticada há 02 

anos, procurou o atendimento por saber pelo médico que a sua doença era uma 

causa de fundo emocional, e sabendo da importância da doença e sua história de 

vida, decidiu-se pelo trabalho da psicanálise como um recurso para o processo de 

cura, pois os remédios só estavam diminuindo a sua dor, mas o que incomodava era 

a questão de guardar tantos “não-ditos”, as negações no seu desenvolver da vida. 

Estar sempre justificando as atitudes de sua mãe por tê-la dado para ser criada por 

outras famílias, e ter passado uma boa parte da infância e da adolescência morando 

com outras pessoas, sabendo que seus irmãos estavam em casa tendo os cuidados 

de sua mãe. Por ter um relacionamento complicado com a sua mãe por não ter sido 

criada por ela, isto é a mãe a teve para enfrentar a própria mãe, mas nos primeiros 

meses de gestação escondeu a gravidez usando ataduras para apertar a barriga e 

após o nascimento da menina ela a deixou em casas de outros familiares, assim se 

sucedeu durante anos, essas passagens de um lar para outro, mas o que quero 

expor é que a paciente em seus relatos através da linguagem oral, sempre se referiu 

à sua mãe com carinho, dizendo que nunca teve raiva ou mágoa dela, como por 

exemplo:  

                                            

2 CASTRO, Eliana de Moura . Psicanálise e Linguagem. São Paulo, Ed. Ática, 1992, p. 75. 
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- “Sei que ela fez o melhor pra mim. (...) Eu tive melhor que eles. (...) Não 

me faltou calçado, roupa, material escolar e para as crianças ela viveu ganhando”.  

A paciente diz que a mãe fez o melhor por ela, mas quando perguntada 

sobre o porque de a mãe ter ficado com o irmão e não com ela, responde:  

-“Talvez porque ela tava com um emprego fixo, porque era homem, mais 

fácil de criar. Talvez eu criei isso pra não sentir ciúmes”.  

Este caso nos mostra o quanto de denegação existe em sua fala, e o que 

ela está demonstrando em seu corpo. “O material inconsciente consegue aflorar à 

consciência sob forma negativa; desse modo toma-se consciência de algo recalcado 

embora não haja ainda aceitação do mesmo” (CASTRO, 1992, p. 08). 

Talvez seja o único meio que a paciente tenha para revelar o que está 

guardado em seu inconsciente, tomamos a frase da paciente como exemplo para 

elucidar este pensamento: “Procurei não guardar mágoa dela”, ou mesmo “Talvez eu 

criei isso pra não sentir ciúmes”. O cuidado e o carinho com o paciente nos 

momentos em que ele se revela e se desnuda na clínica é fator importante para a 

percepção de seus atos falhos, denegações e ambigüidades.  

Segundo Pereira (2006, p. 84): 

 
É fundamental um clima de confiança irrestrita para poder se criar uma 
aliança de trabalho onde o ambiente seja cheio de cortesia, respeito, 
consideração, [...] cada sessão analítica seja tomada por um esplendor de 
satisfação, liberdade, autoconsciência, e paixão em estar realizando o 
tratamento analítico. 

 
Quando o paciente sente-se confortável na clínica e confiante com seu 

analista, percebe-se que o paciente passa a ter uma liberdade maior em suas 

expressões verbais. Segundo Erich Fromm, em sua obra El arte de escuchar (1993, 

p. 107): “La posibilidad de que haya confianza es condición para empezar una 

relación terapéutica”. Vemos dessa maneira uma aliança de trabalho que dará a 

confiança para o paciente estabelecer vínculos não só com o analista, mas com 

suas dores psíquicas e conectar-se mais rapidamente à tomada de consciência e 

mergulhar no seus sentimentos, transformando em linguagem o que se soma em 

seu corpo com diversas doenças sem um diagnóstico aparente.  

Nas concepções de David Viscott (1976, p. 20): 

 
Se você não efetuar um autêntico mergulho em seus sentimentos, você não 
estará vivendo no mundo real. Os sentimentos são a verdade. Aquilo que 
você com eles fizer é que decidirá se você viverá na verdade – ou na 
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mentira. Usar defesas para tentar dominar os sentimentos pode conduzir a 
uma deformação de nossa percepção da verdade, mas não altera aquela 
verdade. Explicar satisfatoriamente os sentimentos não os resolve nem os 
exorciza. 

 

Reviver os sentimentos leva as pessoas a tomar defesas para com eles, 

mas o ideal é viver e transformá-lo de maneira que ele seja lembrado apenas de 

uma forma que não cause mais dor. Os sentimentos podem estar disfarçados, 

negados, racionalizados, mas um sentimento doloroso não se retira enquanto não 

tiver percorrido sua trajetória e para percorrer basta querer que ele passe do estágio 

de dor para a ressignificação.  

Temos dois tipos de sentimentos, o positivo e o negativo, segundo David 

Viscott (1976, p. 22): 

 
Os sentimentos positivos ampliam nosso senso de força e de bem-estar, 
produzindo prazer, uma sensação de inteireza, vida, plenitude e esperança. 
Os sentimentos negativos interferem no prazer, consomem energia e nos 
deixam exauridos, com uma sensação de truncamento, vazio e solidão.   

 
Tendo a consciência dos tipos de sentimentos, se pode repensar na 

maneira de restabelecer o re-equilíbrio psíquico que só advém quando houver a 

reintegração dos eventos e a descarga completa de sua “cota de afeto”. Quando se 

reconhece os fatos, e esses fatos não vêm isolados e sim se apresentam carregados 

de emoções afetivas presentes no corpo do ser humano, então é dessa forma que 

se promove a descarga e o re-equilíbrio da psique, através da palavra, mostrando 

assim a sua função essencial; ela não é apenas o instrumento pelo qual se pode 

significar as vivências, como também é o meio pelo qual se promove o re-equilíbrio 

das intensidades presentes no aparelho psíquico, a expressão verbal. Por meio dela, 

diz Freud, “o paciente realiza a função de via de escoamento do afeto estrangulado, 

sendo necessário que fale de sua dor, o sujeito ab-reage o trauma tão eficazmente 

quanto pela ação”3. Sabendo que poder dizer para o outro que pode ouvi-lo, substitui 

o ato ou explosão emotiva, pois promove em si mesmo a modificação da economia 

psíquica. 

A palavra como substituto da ação, percebida tão precocemente como um 

dado clínico, revela o seu sentido mais forte. Hoje vemos que é pertinente o 

tratamento pela palavra, dando lugar não só aos transtornos traumáticos no 
                                            

3 Texto publicado por Freud e Breuer em 1893; Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos 
Histéricos: comunicação Preliminar. Artigo publicado na revista Língua Portuguesa. 
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aparelho psíquico como crises de pânico, somatizações, depressões e histerias, mas 

vemos que a psicanálise vai além, busca através da palavra pequenos traumas que 

travam e impedem o sujeito de enfrentar situações ditas por muitos como comuns, 

mas que existem e limitam o sujeito (ser humano) de uma forma ou de outra. Saber 

que através do verbo podemos trazer para o consciente o que esta no inconsciente.  

 
A linguagem, por conseguinte, é uma “condição necessária” para o 
surgimento do sentido, o que todavia não quer dizer que ela seja em todos 
os casos uma condição suficiente. Muitas palavras e expressões têm como 
referentes do sentido que possuem sensações corporais, gestos, relações 
do corpo com o espaço, tempo ou qualidades físicas da realidade material. 
Na maior parte dos casos, entendemos o sentido de palavras como “dor” 
ou “prazer físico” mediante o recurso a referentes corporais. (BEZERRA. 
2001, p. 203)  

 

Sabendo que a linguagem nos transmite condições básicas e que através 

dela podemos nos lançar ao dito e compreender-se, se faz dessa maneira uma 

chave importante para a abertura de estar pronto para ouvir e falar. Mas também 

podemos vivenciar as afetações que não são reveladas pela palavra e sim 

transmitidas pelo dizer do corpo, também importantes para uma descrição do 

inconsciente e revelador para a consciência. Notar que o não dito é importante e que 

o simbólico é o caminho para a construção do verbo. Pergunta-se dentro destas 

vivências do simbólico se existe a necessidade da verbalização ou a expressão 

corporal é ferramenta suficiente para responder o não dito? Se o sujeito é feito do 

funcionamento dos significados, cujas perguntas muitas vezes ele ignora e evoca as 

suas próprias respostas. É importante lembrar e se transportar a questão do bebê na 

sua construção da linguagem e de que forma inicia a comunicação e a construção 

do verbo.  

 

É preciso enfatizar, contudo, que seria um equívoco pensar que os 
processos expressivos do bebê se dão fora de um campo circunscrito pela 
linguagem, ou mesmo que exista um pré-verbal. O que existe como 
contraponto ao verbal, estrito senso, não é um pré-verbal, mas sim um não-
verbal (gestual, corporal, afeto, sensorial etc.), um não-linguístico que, já 
associado à possibilidade inata de linguagem, opera sentidos sob forma 
expressiva, mesmo antes da aquisição da linguagem verbal. (BEZERRA, 
2001, p. 281) 

 
 
Assim podemos lembrar o que Lacan sabiamente diz sobre a função da 

linguagem em seus escritos sobre a Função e Campo da Fala e da Linguagem em 

Psicanálise no Relatório do Congresso da Roma (1953): “Pois a função da 
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linguagem aí não é informar, mas evocar... O que busco na fala é a resposta do 

outro. O que me constitui como sujeito, é minha questão”4. O que se busca é saber e 

entender como o outro vê e carrega consigo durante uma vida, marcas de uma 

linguagem ou uma palavra que desde sua infância se instalou em seu corpo e o 

afetou.   

 
Quando bloqueamos as partes do passado que são pouco lisonjeiras ou 
que são embaraçosas, freqüentemente perdemos mais do que 
empresamos. As defesas que bloqueiam recordações desagradáveis 
também bloqueiam recordações agradáveis. E essa incapacidade de 
recordar o que é positivo nos furta energia e alegria, e nos impede de formar 
e manter uma atitude otimista. O ideal é estar livre da necessidade de 
distorcer a realidade, de forma tal que se você quiser, poderá evocar 
sentimentos do passado e estar livre para reexaminá-los e arranjá-los, 
dispô-los de outra forma (VISCOTT, 1976, p. 23). 

 
  Podemos pensar e nos transportar para as nossas vivências desde o 

nascimento até a morte, pois carregamos uma forte imagem e marca do que 

ouvimos durante toda a nossa vida. E dessa maneira podemos compreender essa 

urgência da linguagem falada e a fala não dita, isto é, o não dito pelo ser humano.  

 

 

3. REPRESENTAÇÃO DO CORPO NA CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM: 

MARCAS CORPORAIS E OS AFETOS ATRAVÉS DE SUAS LINGUAGENS 

 

Ter um corpo é uma realidade inevitável. Mas quantos percebem este 

como integrante de seus sentimentos, que está em constante modificação, que 

cresce, se excita, se esconde, provoca fantasias, estremece, sustenta, surpreende e 

se revela, necessita, amadurece, adoece e envelhece. Esse corpo que ocupa um 

espaço e muitas vezes cede espaço, este espaço que é carregado e moldado com 

alegrias e dores. Que corpo temos? Um corpo que nos distingue como seres únicos 

e nos leva à limitação humana.   

É lógico que podemos interpretar que o corpo é o contato mais imediato 

com a existência concreta, “raramente paramos para perceber como sentimos essa 

relação na vida e nem percebemos que o tempo todo estamos expressando os 

                                            

4 Artigo: O sujeito psicológico da linguagem. Publicado na Revista Língua Portuguesa, Edição 
Especial – Psicanálise e Linguagem. – Maio de 2007, p. 35. 
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conflitos dessa relação delicada que é o eu, meu corpo e eu corpo” (SILVA, 2004, p. 

11). 

Podemos dizer que a impressão da imagem/forma já se constitui como 

linguagem, sem dúvida, dependendo do referencial teórico que tivermos, mas estou 

querendo enfatizar a dimensão de ação do processo. Neste contexto, a inscrição de 

um símbolo (forma, cicatriz, tatuagem, deformação e etc.) no corpo pode ser tomado 

como parte fundamental da elaboração de um conflito psíquico na medida em que a 

inscrição de um acontecimento psíquico no corpo surge como recurso alternativo às 

redes de representação.  

Segundo Maia, em seu artigo: A questão do sentido na clínica 

psicanalítica5 argumenta sobre a relação entre o registro dos acontecimentos 

realizado pelo corpo. 

 
O sentido aqui não se dá no registro da significação, mas no da expressão 
através da impressão da imagem. O sentido, conforme a compreensão que 
desejamos imprimir na leitura dos acontecimentos e representações no 
corpo, não depende exclusivamente de vocabulário e sintaxe, depende 
também da expressividade veiculada pelo corpo. Neste contexto, o 
processo de significação só tem possibilidade de se estabelecer num 
interjogo com o não-lingüístico expressivo/corporal, na medida que 
concomitante e posteriormente aos processos de impressão das imagens, 
podendo elaborar e dar uma significação às inscrições feitas em seu corpo. 
(MAIA, 2001, p. 284) 

 
Provavelmente esse mecanismo onde o corpo se apresenta imbricado na 

resolução de conflitos psíquicos é vivido por qualquer sujeito de maneira não 

consciente, o que nos leva a pensar que seria fundamental conferir ao 

corpo/psique/afetivo potência nos processos de elaboração das linguagens em suas 

múltiplas formas. 

O corpo atravessa barreiras levando consigo marcas psíquicas, histórias e 

cicatrizes, apresenta inúmeros mistérios e oferece algumas respostas. Tem infinitas 

maneiras de simbolizar, é o transportador mais visível de expressar a realidade que 

vivenciou. Uma realidade que podemos dizer: palpável. Uma harmonia perfeita de 

relação consigo mesmo e mediada com o outro corpo através do toque, olhar, 

cheiro, calor, faltas, excesso, atração ou repulsa. Percebermos o mundo e nós 

                                            

5 MAIA, Maria Schargel. A questão do sentido na clínica psicanalítica In Corpo, afeto, linguagem: a 
questão do sentido hoje. Rio de Janeiro, Rios Ambiciosos, 2001. 
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mesmos através dessa grande fusão de sentidos que é o corpo. Um exemplo dessa 

simbolização vemos no trecho do romance “A Doçura do Mundo”:  

 
Percebo-o em seu rosto, o alívio da decisão tomada. Está em seu andar, 
sua postura, na inclinação da cabeça. Digo e respeito: ela é a mulher que 
amei, a mulher com quem me casei. Sempre pareceu enganosamente frágil, 
e Deus sabe que é sensível como um passarinho, mas por dentro, por 
dentro, tem a dureza da pedra. Foi isso que sempre amei nela – essa força, 
essa bússola interna que a orientou em inúmeras tempestades (THRITY 
UMRIGAR, 2008, p. 7). 

 

O corpo é um receptáculo de estímulos nervosos e sensações. A cada 

estímulo que é dado no corpo, ele responde de acordo, se este estímulo for negativo 

as respostas serão processadas de uma maneira, isto é, da maneira que o corpo 

entende como ruim, que não seja adequada a ele, dessa forma podemos pensar que 

conforme a vivência e o aprendizado esse corpo vai receber e reproduzir 

visivelmente o que o afeta, assim também ocorrerá com os estímulos positivos, 

desta maneira pode-se entender a importância do afeto e o que nos afeta. Como diz 

no fragmento citado abaixo: 

 
O toque sugere relação, expansão em direção ao outro! E as nossas 
primeiras marcas afetivas são o registro do toque acolhedor ou não, 
carinhoso e delicado ou ansioso e brusco que experimentamos nos 
primeiros momentos de nossa vida (SILVA, 2004, p. 19).  
 

Transportando-nos para os primeiros momentos de nossas vidas, 

podemos verificar a importância do cuidado com o corpo e a afetividade do bebê, 

com o seu corpo frágil e sua necessidade e dependência de calor, alimento, contato, 

carinho e afeto. Toda essa reflexão faz com que sintamos a importância da 

valorização do nosso corpo e toda a sua estrutura.  

Essa estrutura pode ser abalada e/ou afetada nos primeiros contatos com 

a mãe, entre o corpo próprio e a primeira representação do mundo externo, que é o 

seio materno, vai se desenvolvendo na psique infantil. Paralelamente esse 

psiquismo vai se diferenciando aos poucos entre o seu corpo próprio e o da mãe. De 

que forma isso será possível? Dentro de uma maternagem sem falhas na relação 

mãe-bebê, sabendo que o infans recebeu afeto, alimento e contato físico, isso será 

possível, mas dentro de uma relação dita saudável. Quando o inconsciente materno 

não impõe obstáculos a esse processo, a criança construirá, por intermédio dos 

processos de internalização, isto é, incorporação, introjeção, identificação da mãe. 
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É o momento em que a linguagem começa a substituir as formas mais 
primitivas de comunicação corporal e no qual a criançinha se torna capaz de 
conceber e pronunciar a palavra ‘mamãe’, criando assim a possibilidade de 
evocar o seu calor e a proteção que ela lhe garante através da simples 
palavra (McDOUGALL, 2000, p. 35). 

 
Mas vemos também por outra ótica, à mãe que por outro lado teve uma 

ruptura, um descompasso nesta sintonia fina de mensagens mãe-bebê e que 

conduziu essa mente a um laço fusional da relação com “falhas”, podendo dizer 

assim, como exemplo ilustrativo: que essa mãe por conter em si um vazio advindo 

de falhas na própria instalação edipiana, onde a presença da “imago” paterna, ou 

seja, a figura masculina não desempenhou papel estruturante na sua vida mental, 

poderá sentir seu bebê como um ser estranho, um corpo estranho dentro de si, ou 

ao contrário, não deseja de modo algum abandonar a unidade fusional com o seu 

bebê. Como então poderá este bebê fazer a aquisição da identidade separada, que 

lhe consentirá a posse de seu próprio corpo, de suas emoções e de sua capacidade 

de expressão lingüística verbal? Se essa dependência se efetivar, corre-se o risco 

de ter uma criança, um adolescente e até mesmo um adulto com problemas em 

relação às figuras parentais. Podendo ocorrer no desenvolver da vida dessa criança 

uma relação de dependência muito forte entre a mãe-seio idealizada ou pela falta 

dessa mãe como representante da linguagem e do afeto, pode-se ter uma criança 

com uma fome ilimitada de completude para seu vazio, criando-se uma rede de 

representações em seu corpo, como distúrbios alimentares (anorexia, bulimia e 

também obesidade). Segundo McDougall: “Qualquer fracasso nesse processo 

fundamental vai comprometer a capacidade da criança de integrar e reconhecer 

como seus o seu corpo, os seus pensamentos, os seus afetos” (2000, p. 36). A 

psicanálise vê os transtornos alimentares como uma tentativa defensiva de manter a 

sobrevivência mental e achar o caminho de volta para a nutrição saudável e para os 

intercâmbios férteis. Podemos ver que as relações afetivas no início da vida de cada 

sujeito é ponto de partida para vínculos importantes durante a vida que seguirá ao 

longo de seu crescimento psíquico. 

Ver que por um lado, não existem afetos, linguagem ou sentido sem a 

presença de um corpo, por outro, que o corpo pode tomar forma sem a presença de 

afetos e linguagem. Segundo Mcgougall (2000, p. 182): 

 
A criança pequena procura conhecer o mundo, o seio em primeiro lugar, 
através do sentido do olfato. Entre outros sinais, certamente o bebê 
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distingue seus pais um do outro por seu cheiro. Provavelmente o lactante 
conhece muito cedo em sua vida o odor do sexo materno.  

 
Na clínica, vemos o quanto é sofrido essa falta de representação corporal. 

Essa falta de representação verbal e a aparição de sintomas e dores que o paciente 

não sabe o porquê, e o afeto que só o afeta num sentido de falta, vazio e dor. Aí nos 

reportemos aos vínculos que deixaram de ser criados entre mãe-bebê e todos os 

desastres que podem causar em termos de estruturação psíquica, um processo de 

maternagem onde por qualquer motivo o infans é tratado como "coisa", onde a mãe 

detendo-se somente aos seus necessários cuidados corporais, o priva de afetos. E a 

forma que essa “coisa” vai se desenvolver ou se apoiar.  

Na perspectiva de Costa (2001, p. 38): 

 
Nosso corpo se apóia nas bordas e é isso que o torna coletivizável. Ou seja, 
o princípio de que seja sociável começa e termina no corpo, na medida em 
que sua ‘espinha dorsal’, aquilo que o erige e sustenta, são orifícios 
pulsionais. Esses orifícios somente funcionam desde que orientados pela 
lógica presença/ausência. E é no lugar desses orifícios que se situam os 
objetos de circulação, os objetos que unem/separam. 

 
Vendo por uma linguagem de representação que o corpo compõe-se em 

frente a situações vivenciais, temos não só a doença como somatização das 

vivências, mas também uma linguagem que o representa e sub-linha primeiramente 

o corpo, numa constante ronda ao fazer lembrar o psiquismo humano. Exemplo esse 

que McDougall (2000, p. 15) nos explicita claramente: “Eu, com a minha urticária, 

tínhamos como única escolha fazermos nossos corpos falarem ao invés de 

sentirmos nossas respectivas dores e elaborarmos psiquicamente sentimentos de 

despeito, medo, angústia e cólera”.  

Não são somente os gestos e posturas que revelam as maneiras do corpo 

se portar diante de situações intencionais, traumáticas, vivencias ou representativas, 

mas sim apresentando também doenças que surgem durante um longo período de 

sofrimento, chamo aqui este período de uma pré efetivação da doença, isto é, a 

linguagem que se constrói durante anos na psique do ser humano chega num 

momento de explosão afetiva. Esta afetividade que penetra não só na mente, mas 

invade o corpo, mostrando o que não é mais suportável, o que é doído, sofrido e 

afetado. Se pensarmos no corpo já atravessado por significados, dentro de uma 

trajetória social ou psicológica individual-familiar. 
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“A linguagem é condição necessária para a emergência do sujeito e do 

sentido” (BEZERRA, 2001, p. 20). Se a linguagem está dentro da emergência do 

sujeito e do sentido, se compreende a modificação que traz para um corpo e suas 

expressões. 

Segundo Decio Tenenbaum6 em participação na mesa redonda7 “O Corpo: 

do Discurso Médico à Psicanálise”, coloca como o corpo pode representar e 

expressar:  

 
Através de alterações fisiológicas transitórias, como a hiperemia facial, 
taquicardia e outras tantas, o corpo pode expressar desde as emoções 
básicas (susto, conforto e desconforto) até sentimentos mais complexos 
como vergonha, amor, ódio e etc. Algumas experiências psicológicas mais 
complexas como perdas e rejeições podem se expressar sem que a pessoa 
tenha consciência, através de alterações em alguns sistemas biológicos 
como o digestivo, o hormonal e outros. 
 

Os sintomas psicológicos, certos sintomas somáticos, os gestos, as 

posturas corporais, a mímica facial, o uso das interjeições e das locuções, os atos 

falhos, os lapsos e as fantasias são alguns meios utilizados pela linguagem 

emocional. Com o desenvolvimento dos estudos sobre a linguagem corporal e sua 

relação com a linguagem emocional podemos ver essas anatomias sobre o corpo 

emocional e o corpo biológico. Com os estudos de Freud passamos a ter o corpo 

psíquico ou psicológico, isto é, o corpo como palco e instrumento para expressão de 

experiências emocionais. Como sabemos que o corpo é usado para representar e 

expressar algumas experiências emocionais. 

É interessante notar como durante a vida, o corpo, sobretudo o rosto vai 

sendo desenhado por marcas e linhas mostrando a falta ou excesso de afetos. Na 

clínica, torna-se óbvia a percepção de pessoas que carregam consigo longos 

períodos de depressão através do jeito caído do olhar e dos músculos em volta de 

seu olhar, em seus lábios muitas vezes esmaecidos de palavras não ditas e 

aprisionamento do verbo. Através do olhar, também podemos perceber um sujeito 

sendo "tomado" pelo exagero de medicamentos, que por sua vez fazem efeitos de 

alívio e dor, por não resolverem o problema, e só abafarem por alguns instantes. 

                                            

6 Membro Efetivo, com funções didáticas, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. 
7 Fragmento retirado do Artigo: “A Linguagem do Corpo”, realizado na mesa redonda pela Associação 
Brasileira de Medicina Psicossomática, regional RJ, e realizada na Universidade Santa Úrsula, RJ, 
03.06.93. 
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Constata-se o alto preço pago para impedir que o tempo e os afetos marquem seu 

corpo, sobretudo seu rosto. Um rosto sem expressão de afetos é um rosto sem 

conexão de vida e essa conexão é feita sempre pela mediação de um outro.  

Apesar de a medicina estar avançando enormemente em seus 

diagnósticos e tratamentos, ainda assim os médicos se deparam com pacientes 

cujas queixas e sintomatologias permanecem irreparáveis a todos os processos. As 

dificuldades encontradas nessas situações são pelos quadros apresentados pelos 

pacientes como doenças: “funcionais”, “psicossomáticos”, sintomas de 

“somatização”. Esses quadros fogem aos diagnósticos dados pela medicina e 

recaem no entendimento da psicanálise que trabalha com os quadros de exclusão, 

faltas, desejos reprimidos, angústias e afetos. Devido às perplexidades e 

incompreensão dos médicos diante desses diagnósticos e as manifestações 

corporais histéricas como paralisias, anestesias, cegueiras, convulsões, e entre 

outros sintomas, vistos nesse artigo como uma falta de afeto, deixando a 

examinação somática para outro enfoque. Freud revelou a existência de relações 

particulares entre formas de expressão corporais e dinâmicas psíquicas, “anatomia 

imaginária, carregados de significados, marcados pela história e por episódios 

específicos da vida da pessoa, os sintomas histéricos evidenciam a capacidade de 

expressão, através do corpo, de um conflito psíquico inconsciente”.8 

 Vemos através desse fragmento a capacidade do corpo se expressar e 

simbolizar uma linguagem que presenciamos muitas vezes iniciada através dos 

gestos que revelam nossas emoções e pensamentos, a linguagem do corpo é o 

reflexo externo do estado emocional da pessoa. Cada gesto ou movimento pode ser 

uma valiosa fonte de informação sobre a emoção que ela está sentindo num dado 

momento. Ter sensibilidade de observar e captar a linguagem corporal e o que está 

demonstrado no corpo, pelos gestos ou aparência física, tanto na expressão do 

rosto como na estrutura física do corpo nos sensibiliza enquanto seres humanos e o 

que o outro está nos falando, pois captar o estado emocional de uma pessoa 

escutando o que ela diz e observar seus gestos e atitudes são de suma importância 

e relevância. Observemos no fragmento retirado do livro Desvendando os segredos 

da linguagem corporal: “A nossa época tem uma verdadeira obsessão pela palavra 

                                            

8 Edição Especial da Revista Mente e Cérebro – Linguagem do Corpo – nº14, pg. 08. 
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falada e pela capacidade de comunicação oral. Mas é interessantíssimo notar a 

contradição entre o discurso falado e o transmitido pelo corpo” (PEASE, 2005, p. 19). 

 Vemos que quem estará recebendo ou emitindo sinais que poderão 

influenciar na mudança, mudança que está no corpo, na nossa capacidade de 

apreender o mundo e mudar as pessoas, temos um corpo que sofre com a ausência 

de atualidade, como vemos no movimento da vida, e esse corpo é o eu-corpo. 

Sabem por quê? Porque temos vários corpos como: “O corpo biológico, o corpo 

forma, o corpo idealizado, o corpo psicológico. Temos várias abordagens que 

condicionam a relação que estabelecemos com a nossa “sede” de expressão de 

nós” (SILVA, 2004, p. 12). 

 E aí lembremos a entrada da adolescência quando a maioria dos 

adolescentes não reconhecem o corpo como sendo seu. Suas roupas não se 

moldam, e também não se percebem como donos dele, é pensando assim que 

entramos na linguagem do corpo, o que o corpo mostra, revela e esconde, se já 

sabemos da relação afetiva entre mãe-bebê e todo o conceito primário, também 

entenderemos que somos co-construtores de nossos corpos e que participamos 

ativamente das transformações corporais que vivemos ao longo da vida. Não é por 

acaso que a relação entre corpo e mente está atrelada numa sintonia fina, entre a 

comunicação verbal e corporal, se não há palavra para a expressão o corpo fala 

através da emolduração e forma que carrega durante a vida psíquica a ele atrelada. 

“A concepção de que o corpo está conectado à mente e ao espírito como um 

caminho de realização foi, para mim, a grande abertura para o entendimento do 

corpo como um processo dinâmico” (SILVA, 2004, p. 12)  

Devemos perceber o corpo com suas informações que interessam para 

respeitá-lo, amá-lo e vitalizá-lo como sendo o produto das ações afetivas. 

O corpo interligado é o responsável pelas organizações e comunicações 

dos gestos, movimentos e formas que influenciarão e limitarão a nossa expressão na 

vida, sabendo que quanto mais temos consciência de que é exigido de nós um corpo 

saudável, mais buscaremos a aprovação do outro. E esse outro é o que importa ou a 

importância esta dentro de mim? “A nossa constituição emocional básica deixa 

marcas que definem nosso sentir, do nosso falar e do nosso agir” (SILVA, 2004, p. 

18). Pensando dessa maneira o equilíbrio funcional do corpo, em um processo de 

desenvolvimento na harmonia de sua forma e beleza, traz lembranças de um corpo 
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com ou sem estrutura psíquica, pelas representações no universo simbólico e 

tomadas de consciência. Vemos por exemplo: 

 
Quando tocamos o corpo de alguém, estamos mobilizando sentimentos, 
emoções, sensações que se manifestam no meio interno do organismo e 
que se traduzem em alterações que nos permitem decodificar as sensações 
e sentimentos dessa experiência (SILVA, 2004, p. 18). 

 
 A experiência nos remete para os registros a partir do contato feito com a 

mãe, já visto anteriormente, e começamos a compreender que o nosso repertório 

afetivo tem origens muito primitivas, e que gestos e códigos de relação trazem os 

ruídos das fases iniciais do desenvolvimento do nosso corpo, como ilustra o 

fragmento abaixo: 

 
Registremos, a partir do contato feito com a mãe, o sentir-se bem ou o 
sentir-se mal. O corpo nos conta nossa histórica emocional e afetiva a partir 
das marcas deixadas em nossa estrutura. Fala de nossa disponibilidade 
afetiva para sentir o prazer de estar no corpo com o outro, ou de como o 
anestesiamos e nos fechamos afetivamente para evitar o ruim do outro em 
nós (SILVA, 2004, p. 19). 

 
Vemos então que a maneira de expressarmos nossa linguagem corporal 

para o mundo e o outro é definida na expressão do corpo e que se influenciou no 

jeito como fomos tratados na nossa infans e nossa relação com o corpo e a estrutura 

materna, essas são as maneiras que aprendemos a nos expressar no mundo. 

Quando há uma estrutura real, vibrante e viva, a sensação de identificação que nos 

conforta como o calor recebido pelo colo da mãe, confirma o contorno do nosso 

corpo, nos dá limites que permitem o reconhecimento sensível de ser, e assim não 

precisará esse corpo se expandir para ser percebido, nem se contrair para 

desaparecer ou tornar-se invisível, achando que causa incômodo. Mas vemos um 

lado da ausência da sensação de ser contido e aceito pelo olhar materno, isso traz 

ansiedade e ausência de referência a respeito de nós mesmos.  

 
A falta de referência do nosso contorno corporal nos torna ávidos pelos 
corpos alheios. Queremos outro corpo, não percebemos o nosso; é sempre 
o outro que tem o corpo que gostamos de ter. O nosso esquecido corpo se 
dilata e se contrai, se anestesia e fica suscetível, por não sentir que existe 
na realidade de si mesmo (SILVA, 2004, p. 19). 
 

Na emergência de existir os nossos mecanismos de defesa se alertam e a 

simbolização aparece com toda a prova, medindo o espaço entre o simbolizado pelo 

corpo e a psique. Vê-se claro que com a urgência e o pedido de socorro que esses 
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mecanismos alertam na tentativa de atender o corpo a psicanálise examina esse 

simbólico com uma passagem da lógica da anatomia para a lógica da 

representação. O corpo da psicanálise é então, um corpo atravessado pela 

linguagem.  

 
O corpo, nesse sentido – o corpo todo – ele não tem apoio na forma como o 
percebemos, ele tem apoio nas bordas. É pelas bordas que nos 
sustentamos corporalmente. Se, por um acaso - no exemplo de uma crise 
como a psicose – a voz não produz borda no ouvido, então ela vem de fora, 
como já mencionamos, alterando o corpo (COSTA, 2001, p. 40).  

 
A linguagem é a transportadora dessa situação estabelecida que vai 

determinar comportamentos, motivações e escolhas. Se gostar ou não, o corpo na 

ânsia de se salvar mobiliza recursos para resistir a todos e a tudo. E os recursos que 

o corpo se agarra para buscar soluções podem incluir comer demais para avolumar-

se e ser notado, perder os limites para ver se consegue tocar alguém, comer de 

menos para sumir, paralisar para ficar invisível, sair de si para não ter que encarar a 

própria realidade. Esses e tantos outros recursos que o nosso corpo busca através 

da necessidade de ser salvo nos dão pistas claras de uma linguagem corporal que 

tiveram falhas nas suas relações primárias. 

São infinitas as resoluções que o corpo permeia, com sua sensibilidade, 

atuando para se proteger estabelecendo formas de isolamento para não se colocar 

em risco, mas essas feridas, marcas e cicatrizes ficam delineadas no corpo como 

uma linguagem simbólica. Maria Lucia T. da Silva descreve o percurso da linguagem 

corporal com muita sabedoria:  

 
O excesso disso ativa nossas armaduras e fixa nosso corpo neste jeito 
desesperado de ser. O corpo, que para ser precisa recorrer à penosa 
experiência de se imobilizar, perde vitalidade, encouraça-se em uma 
estrutura que precisou se desligar de sua própria realidade. A confusão que 
se estabelece na nossa auto-imagem, na auto-percepção, causa um grande 
bloqueio nas condições de vitalidade e expressão do eu-corpo (2004, p. 20). 

 
São condições que não nos deixam definir nossa própria forma e distinção 

de proteção, nos protegemos do contato físico e emocional. Se não nos sentirmos 

no corpo, passamos a existir em um universo mental, projetado e imaginário, 

passamos nosso comando a um ‘eu que penso que sou’, vivendo sem corpo – e, 

portanto sem limites – abusando do organismo e de suas relações emocionais e 

afetivas (SILVA, 2004, p. 20).   
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O corpo sem abstenção e contorno não se reconhece e passa a adotar 

modelos como ter que emagrecer ou engordar, agredindo por muitas vezes suas 

características, escrevendo em sua forma a rejeição e a falta de afeto não 

verbalizada. “As bases neurofisiológicas estão presentes nas experiências 

emocionais e nas angústias experimentadas pelo corpo em seu processo de vida e 

em cada crise desencadeada. Mas não atentamos a elas até que o corpo adoeça ou 

se deforme” (SILVA, 2004, p. 22).   

É no afeto que estão as principais chaves transformadoras da nossa 

estrutura corporal. Atentar às necessidades, às fomes verdadeiras e às carências 

afetivas, colocando e arrumando cada coisa em seu lugar é uma forma de acolher e 

aceitar o corpo ferido, abrindo o caminho curativo de si mesmo. Olhar para as 

características do nosso corpo e perceber o que ele quer dizer é o cuidado mais 

imediato para a percepção da história de nossa vida e o que está escrito em nosso 

corpo. E é nele que está depositado o inconsciente e que está registrado a marca de 

como criamos as nossas formas de pensar, comunicar, amar e de nos ligar 

afetivamente. 

Falar de afeto e o que afeta nos remete a conhecer o seu conceito 

primeiramente. O afeto tem uma concepção bastante ampla, envolvendo a história, a 

filosofia, e a Psicanálise (especialmente com Freud). O presente artigo apresenta-

nos o afeto através dos tempos e suas relações com a linguagem falada e gestual 

(simbólica) e a linguagem corporal e suas representações no corpo dentro de uma 

abordagem psicanalítica humanista. Então o que é afeto? Afeto: adesão por outrem; 

estado moral (bom ou mau); disposição de alma; agrado e desagrado; emoção 

(amizade, amor, ira, paixão). Um estado limitado no tempo e qualidade essencial de 

uma emoção; enfim, expressão qualitativa e quantitativa de energia das pulsões, 

mas também mal-estar, doença, achaque. 

O ato de perceber o outro se dá através do corpo/sentidos, já que o outro 

corpo nos afeta desde um exterior. Por outro lado, também somos afetados desde 

um interior, afinal quando percebo alguém, percebo além de um corpo, percebo um 

sujeito. Quando ouço alguém, ouço objetivamente sua voz, mas subjetivamente 

minha escuta se dá impregnada por marcas internas - psíquicas e corporais (pode 

parecer entranho falar de marcas corporais internas já que se trata da superfície do 

corpo, mas aqui nos referimos aos afetos vividos que vão marcando o corpo, sua 

expressão, como, por exemplo, uma postura retesada, uma curvatura de costas 
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pronunciada etc.- de tantas e tantas vozes vividas. Muitas vezes o tom de uma voz 

pode nos ser extremamente desagradável ou ao contrário muitíssimo agradável 

possibilitando uma dissintonia que nos remete sobretudo a afetos e vozes que, no 

processo de constituição do sujeito foram imprimindo, marcando e gerando sentidos 

inconscientes que são determinantes no seu estar no mundo. No interior de cada 

encontro, afetos são disparados e a dimensão de possibilidade do encontro vai 

depender (em parte) da negociação que cada um pode fazer com essas vivências e 

marcas anteriores/atuais. Por mais que o ato de perceber seja veiculado por olhar, 

ouvir, cheirar e tocar, essa percepção se dá mapeada e modelada por marcas e 

inscrições.  

A linguagem se faz a partir de interações recorrentes entre o ser humano e o 

mundo. Essas interações estão consubstanciadas e impregnadas da história de 

cada elemento em interação. Desse modo, a linguagem se faz entre sujeitos, em 

conversação, considerando-se o aspecto de transformação dos seres, permeados 

pela emoção. Assim, podemos inferir a respeito da ligação entre razão, emoção e 

linguagem, onde razão e emoção se utilizam da linguagem como veículo de 

expressão e de comunicação entre eu, o mundo e o outro; lembrando que esse 

outro pode se apresentar no diálogo consigo mesmo (interno), ou seja, com o outro 

eu, e todo esse processo está promovendo manifestações emocionais não só na 

linguagem falada, mas na expressão corporal.  

Todos nós fazemos uso de diversas linguagens em nossa relação com o 

mundo, mas muitas vezes não estamos atentos o suficiente acerca do nosso 

linguajar com o outro. Não refletimos sobre a linguagem utilizada nos ambientes que 

propiciam o contato com o outro. Este texto está concebendo a linguagem como 

expressão e comunicação e, portanto, consciente e racional, assim compreende-se 

a linguagem afetiva por meio do entrelaçamento entre emoção e razão. Um conjunto 

perfeito para a relação entre corpo/fala/afeto. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Através do presente artigo, constatou-se o quanto as vivências afetivas 

desencadeiam formas particulares de linguagem tanto oral quanto corporal, visto que 
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aceitamos a concepção de que “afeto” é tudo que nos afeta, tanto de forma positiva 

quanto de forma negativa.  

A psicanálise representa a possibilidade de desvendar a história 

inconsciente do corpo através de sua íntima ligação com a linguagem falada e 

gestual, descortinando os símbolos presentes no discurso e nos sintomas 

apresentados pelo corpo.  

Evidenciamos o quanto a constituição psíquica passa pelo mundo 

subjetivo das emoções presentes na interação Eu – Tu, assim como os sintomas 

produzidos pelas diversas histórias falam das representações individuais e 

apresentam marcas corporais constituindo diversas linguagens. 

Vê-se que a linguagem esta presente não só no dito verbal, mas também 

apresenta uma “linguagem” corporal que diz através do corpo o que não produzimos 

pela fala. Entendemos dessa maneira como o bebê se comunica em seus primeiros 

meses de vida, e de que maneira podemos entendê-lo, mediante a uma situação de 

não-verbalização, se podemos compreender o que sente um bebê, podemos 

entender como se sente um adulto e seu leque de representações simbólicas. 

Muitas vezes o corpo se comunica da mesma forma como se comunicou quando era 

bebê, e é neste sentido que vemos a psicanálise como ponto forte de atenção e 

compreensão na leitura desse meio de comunicação. 

A comunicação que não se pode verbalizar se apresenta forte no 

bordeamento das “doenças” pré-somaticas, pois o corpo evidencia através de dores 

e angustias o que foi ouvido no primeiro estagio de vida e o que também foi 

aprendido no decorrer da vida, limitando a expressão verbal, mas vemos que o 

corpo revela toda a afetação e a desafetação que num longo período de vivencias e 

representações foi se instalando no corpo como uma forma de bordear e rondar uma 

futura somatização que leva a perdas não só psíquicas, mas físicas.   

Dentro da linguagem falada e da linguagem corporal esta muito bem 

alinhavado o afeto, que é fator importante para a constituição do equilíbrio ou 

desequilíbrio da psique. Pois é nele que se dá toda essa rede de significados, toda a 

construção do sujeito esta ligada ao afeto. Afeto este que pode fazer bem e também 

mal. 

Verificamos que as linguagens, tanto faladas como corporais, estão 

atreladas em uma cadeia muito bem estruturada de emoções e afetos. Tendo assim 

uma função completiva entre as relações de corpo, afeto e linguagem. Dessa 
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maneira o trabalho de pesquisa foi desenvolvido sempre dentro de uma linha 

horizontal entre um tema e outro, que aqui se subentende que não há uma 

dissociação entre as linguagens e muito menos entre as emoções que essas 

linguagens carregam atreladas entre si. E tendo muitas vias de mão dupla, isto é, 

sabendo que a linguagem verbal faz um mapeamento das características do sujeito 

através da fala, também temos a linguagem corporal que através dos movimentos 

(postura), gestos, e inscrições corporais nos mostra outra linguagem. Estas duas 

linguagens estão em comunhão direta num processo intrincado com a linguagem 

afetiva. 

Vemos o início de toda a observação e afetação do corpo na relação 

mãe-bebê. Em suas relações primárias ficam marcadas as suas percepções do 

mundo e toda a relação que se dará durante o desenvolvimento do sujeito ao 

relacionar-se com o mundo. Relação esta que nos leva sempre a pensar nas 

representações e simbolizações que temos encontrado dentro de nós. 

De todas as linguagens, a que mais interessa é a linguagem corporal 

integrada, como um sistema biológico harmônico, inteiro em suas várias 

manifestações e que percebemos que pertence e influência o sistema maior: o 

mundo em que estamos inseridos, o mundo que reconhecemos e com o qual nos 

relacionamos. Saber que em todos os momentos a linguagem falada está 

comunicando e muitas vezes afetando o corpo é perceber que somos tudo em um 

só. 
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