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A temática da psicossomática poderia se apresentar de maneira bastante simples, numa
visão superficial e leiga – afinal, trata-se de uma psicopatologia que teria origem psíquica,
como o nome sugere, enquanto manifesta sintomas de ordem física. No entanto, falar sobre
etiologia psíquica se mostra uma tarefa bastante árdua e nada consensual ou mesmo finalizada
dentro da própria Psicanálise. Além disso, colocar em paralelo as ideias de psíquico e físico
nos parece uma questão que já aparece como problemática superada.
A psicossomática é uma temática que gera indagações há muito tempo. Mello Filho
(2002) aponta que, já com Hipócrates, podemos observar de uma maneira bastante clara o
interesse pelo tema da psicossomática. Além disso, desde seus pensamentos já há uma
observação de que o “mental” e o “físico” se complementam e influenciam-se mutuamente.
Essa ligação foi defendida por René Descartes (1596-1650), pois, ele acreditava na
existência de uma interação mente vs. corpo, que acabava diferindo de uma visão mecanicista.
Podemos observar que a própria teoria psicanalítica é fruto de indagações a respeito
dos sintomas psicossomáticos. Freud (1856-1939) considerava bastante curioso que os
sintomas conversivos se manifestassem da forma como se eram percebidos na histeria. Isso
porque tais sintomas não eram (não são) explicáveis através das leis da fisiologia ou da
anatomia humana; os fatores que levavam as histéricas a manifestarem tais sintomas eram de
ordem da vida emocional das mesmas. Seus estudos sobre essa patologia – que possui
sintomas que poderiam ser considerados psicossomáticos – fez com que Freud postulasse a
Psicanálise. Entendemos, assim, que os distúrbios psicossomáticos são um tema de interesse
da Psicanálise já que, desde os seus primórdios, ela tenta compreender tais sintomas, bem
como, também, existe o interesse em tratá-los de forma adequada.
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Assim, o objetivo deste trabalho é levantar subsídios para uma melhor compreensão
sobre a Psicossomática, levando em consideração sua densidade e pluralidade de
entendimento. Dessa maneira, iniciaremos uma discussão que envolve os aspectos filosóficos
do dualismo mente vs. corpo de René Descartes e as considerações históricas, clínicas e
conceituais que envolvem a Psicossomática – particularmente serão abordados os
pensamentos de Sándor Ferenczi (1873-1933) e de Donald Woods Winnicott (1896-1971).
O motivo de se trabalhar com o pensamento cartesiano, condiz com a compreensão de
um dualismo entre o corpo e a mente, que, ainda, atualmente, persiste no imaginário do senso
comum, do religioso e também do científico. Portanto, a temática envolvendo o pensamento
de Descartes se desenvolverá apresentando a construção desse dualismo, focando no campo
de uma possível interação entre essas duas substâncias. Conjecturamos, assim, de que seja
possível refletir sobre esse legado cartesiano no campo de outros saberes.
Já Ferenczi representaria uma vertente que se aproxima dos primórdios da construção
de um pensamento psicossomático inserido dentro das concepções psicanalíticas. O autor
húngaro não é responsável por construir um pensamento ou uma teoria da psicossomática,
propriamente dita, mas acaba por ser reconhecido como um dos primeiros psicanalistas a
pensar sobre o adoecimento considerado psicossomático, já distinto da própria histeria. Em
estreita relação com George Groddeck (1866-1934), médico alemão que se dedica a estudar a
relação entre as doenças físicas e o psiquismo, e também incentivado por Freud a prosseguir
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posicionamentos teóricos que viriam a influenciar diretamente algumas das principais escolas
de Psicossomática Psicanalítica posteriores, como a Escola de Chicago e o Instituto de
Psicossomática de Paris. Ao propor o conceito de “neurose de órgão” (Ferenczi, 1926/2012),
por exemplo, o autor começaria a estipular o funcionamento dos adoecimentos orgânicos
como sendo próximos à ideia das “neuroses atuais” em Freud, e já não tão caracterizados
como conversivos ou essencialmente representacionais, como os coloca com muito mais
ênfase as propostas de Groddeck, por exemplo. A partir desta exposição, pensaremos a
construção da concepção psicossomática como sendo desenvolvida a partir desta primeira
geração de psicanalistas.
Winnicott (1896-1971) contribui para o debate na medida em que considera que as
doenças psicossomáticas são resultado entre uma fraca ligação (ou até uma não ligação) entre
a psique e o soma, ocasionadas por falhas no processo de personalização. A saída para o
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indivíduo seria recorrer ao processo mental, na tentativa de compensar tais falhas (Winnicott,
1988).
Além disso, Winnicott (1964/2005) amplia a discussão na medida em que considera
que as questões psicossomáticas vão para além da doença. A integração psique-soma (ou
psicossomática) é inerente ao próprio processo de Amadurecimento Pessoal, sendo a
integração em uma unidade a finalidade que o sujeito buscará no processo de
amadurecimento. Dessa maneira, a psicossomática é também uma questão inerente ao próprio
processo de amadurecimento pessoal.
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Introdução
Não seria estranho se, na Idade Média, observássemos as pessoas à nossa volta com
um forte discurso, tendendo a enfatizar a importância da alma e a sua robustez frente ao pobre
corpo, já que ela, seria uma prova e manifestação divina.
Esse fato, como já supramencionado, não demonstra muita surpresa e, ainda, se
apresenta como um debate vivo aos olhos do senso comum. Aos olhos da ciência, a questão
que residia em uma problemática alma x corpo, com uma atribuição divina, parece já estar
superada. Entretanto, ainda notamos uma herança desse pensamento, no que tange a
problemática corpo x mente, ou seja, ainda existe uma questão de uma divisão ôntica, quer
dizer, no cerne da existência de um indivíduo.
Essa divisão, presente nos diversos discursos, seja do senso comum, do religioso, ou
do científico, apresenta uma forte influência de um dualismo cartesiano. René Descartes
(1596-1650) acabou então, tendo seu pensamento amplamente difundido, fazendo com que
ele se tornasse um verdadeiro marco do pensamento ocidental.
Frente a esse problema, nosso objetivo nesse trabalho será o de apresentar considerando que os pensamentos científicos se baseiam na problemática corpo e mente - as
principais ideias de Descartes em relação à sua interação dualista entre corpo e alma. Para
isso, nos utilizaremos como base, duas de suas principais obras, intituladas Meditações
(1641/2008) e As paixões da Alma (1649/1979).

René Descartes e o contexto corpo x alma.
Dotado de uma grande capacidade no campo dos números, Descartes se utilizou desse
conhecimento para refletir no âmbito filosófico, ao pensar na interação existente entre o corpo
e a alma (Schultz & Schultz, 2005). Vale notar que ele também se destacou ao examinar
anatomicamente os olhos, possibilitando-o a realizar estudos sobre a dióptrica.
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Aproveitando o ensejo de seus estudos anatômicos, cabe apontar aqui o seu crescente
interesse pelas coisas concernentes ao corpo, considerando que o sentido de coisa acaba
sendo relevante em sua filosofia. De acordo com Ferrater Mora (2001), Descartes pensou na
coisa extensa (ou res extensa) e na coisa pensante (ou res cogitans). A primeira coisa, estaria
ligado ao corpo, pois considerava que a essência dos corpos, é a extensão e pode ser medido
por leis da Geometria. Já a segunda coisa, por não possuir propriedades como tamanho, peso,
perecimento etc., só poderia estar relacionado a algo divino.
Talvez, Descartes tenha se inspirado no Zeitgeist mecanicista que dominava a sua
época. Esse contexto acabava por trazer um dualismo radical entre corpo e alma (Ferrater
Mora, 2001; Schultz & Schultz, 2005). Apesar disso, Descartes ponderou uma possibilidade
de interação entre corpo e alma, quer dizer, tanto a coisa pensante, como a coisa extensa, se
interagiam e não se apresentavam de maneira tão independente, como sugeriam os pensadores
da época.

A interação corpo x alma
Em Meditações (1641/2008), Descartes apresenta sua posição na problemática entre o
dualismo corpo x alma. Segundo o mesmo, a alma possui uma imortalidade e isso se
apresentaria como um pensamento distante do corpo. Além disso, defende a tese sobre a
distinção entre essas duas coisas, ao apontar em sua Segunda Meditação, que a alma, ao
contrário do corpo, não apresentaria a característica de divisibilidade. Então, a natureza entre
essas duas coisas, seria contrária.
De acordo com Borges (2009), é necessário refletirmos sobre, como duas coisas tão
heterogêneas, acabam conseguindo encontrar um ponto de interação. A autora também nos dá
pistas de que, alguns subsídios sobre essa problemática podem ser encontrados em uma obra
de Descartes, intitulada As paixões da Alma (1649/1979).
Para isso, separamos alguns pressupostos que Descartes nomeia - em As paixões da
Alma (1649/1979) - como “Artigo” em sua obra e, estaremos discutindo aqui, basicamente, os
artigos II, IV, XVI, XVII, XXXI, XXXII, e XXXIV.
Descartes então, acaba explicando que, em primeiro lugar, é necessário separar as
funções do corpo para compreender a alma. Assim, consegue pensar que as paixões
pertencem à alma, enquanto o corpo se limita à ação. Ou seja, o calor e o movimento
pertencem ao corpo, enquanto os pensamentos, pertencem à alma (1649/1979).
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Descartes também observava sobre o movimento dos animais e pensava sobre o que
fazia estes seres a se movimentarem. É inegável que eles possuíam uma coisa extensa - um
corpo, mas, não se podia dizer o mesmo em relação à uma alma ou espírito. Por isso mesmo,
postulou a existência de espíritos animais, que seriam como minúsculas substâncias que eram
responsáveis pelos movimentos e, se deslocavam ao longo dos tubos de veias e de artérias.
É interessante apontar que Descartes atribuía esse ponto em comum, de possuir
espíritos animais, entre os homens e os animais. Podemos conjecturar, então, de que um
homem sem a coisa pensante - alma, seria um simples animal.
As paixões de nossa alma, segundo o artigo XVII de Descartes, seriam todos os tipos
de percepções e formas de conhecimento que se encontram em nós. Nossa alma, estaria
encarregada, sobretudo, de significar as representações advindas de um mundo externo
(1649/1979).
Explicado isso, devemos nos atentar no centro de interação entre o corpo e a alma que,
para Descartes, se daria na glândula pineal. O motivo disso se explica pelo fato de a glândula
pineal ser o único órgão de nosso encéfalo que não é possível ser duplicado bilateralmente.
Existe, então, uma relação direta com a nossa alma, pois, conforme já apontado, uma
importante característica da alma, para Descartes, diz respeito à sua indivisibilidade
(Herrnstein & Boring, 1971). Por fim, diante desse interacionismo, agora localizado,
Descartes postula no artigo XXXIV que a alma e o corpo agem um no outro.

Conclusão
Nosso objetivo nesse trabalho foi apresentar alguns pensamentos de René Descartes
sobre a interação corpo x alma, que ainda se apresentam como problemáticas em relação ao
dualismo corpo x mente.
Diante disso, é necessário pensar nos exageros de diversos campos – como, por
exemplo, da neurociência - que acabam por enfatizar esse dualismo diante das problemáticas
atuais, que, fundamentam e engessam compreensões sobre diversas psicopatologias e
patologias, e; explicações sobre a saúde mental x física do homem. Tudo isso, vale apontar,
de maneira muito fragmentada.
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Introdução
A aproximação estabelecida entre a Psicanálise e a Psicossomática – esta entendida
como um campo de conhecimento voltado ao estudo da interface mente-corpo – provoca uma
série de questionamentos. De acordo com Gurfinkel (1997), as problematizações começariam
já a partir das delimitações dos campos: a chamada Psicossomática Psicanalítica, por conta de
suas especificações teóricas e clínicas, deveria ser apartada da Psicanálise, na medida em que
ultrapassaria o alcance desta enquanto terapêutica que trabalha essencialmente com o
simbólico e com representações? Ou a Psicossomática Psicanalítica poderia ser considerada
como uma espécie de desenvolvimento extensivo da Psicanálise por compartilhar de seus
postulados básicos?
Para o autor, a Psicossomática Psicanalítica não deve simplesmente ser desligada da
Psicanálise, considerando que a essência da compreensão teórica acerca dos processos
mentais de ambas seria estritamente comum. Portanto, a Psicossomática Psicanalítica se
afiguraria como uma ampliação das formulações psicanalíticas, assim como outros progressos
pós-freudianos que não necessariamente se encontram relacionados aos casos “clássicos”.
Porém, como observou Ferraz (1997), é fato que ainda há certas resistências no seio da
própria Psicanálise às descobertas contemporâneas da Psicossomática Psicanalítica.
Ao voltarmos nossa atenção aos primórdios do movimento psicanalítico e das
teorizações sobre os determinantes psicológicos das doenças orgânicas, isto é, das
enfermidades que acometem o organismo em sua dimensão material, encontraremos
contribuições importantes de pensadores da primeira geração de psicanalistas dispostos a
explorar esta temática. Dentre eles, destacaremos Sándor Ferenczi (1873-1933), médico e
psicanalista húngaro que ficou conhecido justamente pelo trabalho empreendido junto a
pacientes ditos “difíceis”, que seriam contraindicados ao estabelecimento de uma neurose de
transferência regressiva plena por apresentarem um funcionamento psíquico mais

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
comprometido e relacionado a problemas de ordem arcaica. Ferenczi, assim, interessava-se
pelos casos que se afastavam da clínica “clássica” e desafiavam a Psicanálise a se atualizar e a
expandir, a fim de poder contemplar outros tipos de demanda.

Objetivos e Método
O presente trabalho tem um caráter essencialmente bibliográfico, e busca estudar
algumas contribuições primordiais das publicações psicanalíticas que tratam das doenças
orgânicas. Mais precisamente, se volta às obras de Sándor Ferenczi produzidas nas primeiras
décadas do século XX e que apontam para as possibilidades de compreensão e atuação diante
desta problemática.
Para tanto, nossa proposta é estabelecer um recorte contextual que atenta,
especificamente, aos escritos de Ferenczi produzidos no início da história psicanalítica e que
se dirigem diretamente a questões de interesse para a Psicossomática, a saber: “As
patoneuroses” (Ferenczi, 1917/2012a) e “As neuroses de órgão e seu tratamento” (Ferenczi,
1926/2012f). É importante frisar que outros textos do autor acabam por apresentar
contribuições importantes aos estudos ulteriores da Psicossomática Psicanalítica, mesmo que
não se refiram diretamente aos determinantes psíquicos de doenças orgânicas. Nosso intuito,
no entanto, é apresentar os trabalhos em que Ferenczi escreve com o objetivo de discutir,
diretamente, tal temática.
O estudo presente se delineia como um trabalho crítico, teórico-reflexivo, que tem
como intento apresentar novas leituras e compreensões acerca das referidas publicações
presentes no processo teórico e, paralelamente, histórico, do desenvolvimento psicanalítico
acerca das primeiras concepções voltadas às doenças orgânicas.

Resultados e Discussão
Ferenczi reconhece que ficou a cargo dos trabalhos de Groddeck o pioneirismo dos
estudos que objetivavam não só estabelecer uma relação íntima entre os estados emocionais e
o funcionamento fisiológico como, ainda, aplicar os conhecimentos psicanalíticos ao
tratamento de pacientes acometidos por doenças orgânicas. Groddeck, médico alemão que
apresentou suas ideias acerca da temática já em meados da década de 1910, foi, no início,
incentivado por Freud a publicar seus livros e artigos. Já em Ferenczi, conheceu outra voz,
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cadenciada, que compartilhava consigo uma série de pressupostos e posicionamentos acerca
da teoria e da técnica psicanalítica.
No que concerne às doenças orgânicas, Ferenczi não chegou a estabelecer uma relação
tão clara e bem trabalhada entre estas e um processo representacional “insuficiente” por parte
do sujeito. Para o autor, as enfermidades que acometem o organismo em sua dimensão
material guardavam alguma coisa de ordem simbólica, que representaria algo próprio do
sujeito e teria a possibilidade de demonstrar algum conflito intrapsíquico passível de
revelação à custa da interpretação. Portanto, Ferenczi aborda as doenças orgânicas nos
primeiros textos que consagrou ao assunto – e, inclusive, o fez de maneira mais direta – sob o
prisma do modelo teórico da histeria. Todavia, em textos posteriores, coloca em relevo
também indicações das “falhas” representacionais e dos desprazeres voltados às relações mais
arcaicas entre mãe e bebê e, como enfatizaremos, aproxima suas formulações do modelo
teórico das neuroses atuais.
No primeiro texto que escreve mais diretamente sobre as doenças orgânicas e sua
relação com o psiquismo, “As patoneuroses” (Ferenczi, 1917/2012a), o autor nos remete a
alguns recortes de casos clínicos que acompanhou e serviriam para ilustrar uma hipótese
referente a essa íntima relação psique-soma quando do adoecimento. O curioso é que
Ferenczi, neste primeiro texto, estuda a direcionalidade contrária àquela que tipicamente é
explorada em Psicossomática e, em específico, nos apresenta situações nas quais uma
intervenção cirúrgica ou problema orgânico despertariam, por associação, algum tipo de
distúrbio psíquico. Estas seriam, portanto, neuroses que resultariam de uma condição
corporal, e não o oposto, e foram denominadas pelo autor como patoneuroses, ou, ainda,
neuroses de doença.
A condição corporal seria responsável pela retirada de libido investida no mundo
externo e um retorno desta não ao ego, como no narcisismo secundário, mas, antes, ao órgão
afetado, que se tornaria superinvestido e, consequentemente, também objeto de satisfações
secundárias. Ferenczi classificará, inclusive, o órgão afetado como “genitalizado”, ao afirmar
que este também pode desencadear no psiquismo fantasias eróticas que seriam, por sua vez,
associadas a uma regressão. O autor salienta, ainda, que essa “neurose narcísica” resultante de
um trauma orgânico pertenceria aos casos em que a lesão ou doença ocorre em uma parte do
corpo fortemente investida, e “com a qual o ego facilmente se identifica por inteiro”
(Ferenczi, 1917/2012a, p. 336). E essa parte do corpo, essencialmente, uma zona erógena ou
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mesmo uma parte que desempenhe papel sexual – como Ferenczi exemplifica com o rosto –
poderia conduzir o paciente a regressões narcísicas.
Tomando ainda como modelo referencial aquele proposto por Freud para a histeria, o
que Ferenczi pretende é, basicamente, demonstrar que um adoecimento orgânico (primário)
poderia desencadear uma “perturbação” libidinal; afirma, ainda, que se referem na maior parte
dos casos a um movimento regressivo, muitas vezes, narcísico, por conta do trauma orgânico.
Já em “As neuroses de órgão e seu tratamento”, texto em que, especificamente, aborda
tal problemática, Ferenczi (1926/2012f) nos apresenta uma tentativa mais elaborada de
definição dos determinantes psíquicos das doenças orgânicas a partir de um novo conceito:
neurose de órgão, ou neurose orgânica. Na abertura de seu artigo, o autor defende a ideia de
que muitas enfermidades que acometem o organismo em sua dimensão material e se
manifestem por uma disfunção orgânica real teriam origem psíquica. Ferenczi diferencia o
processo que culminaria com a eclosão de uma dessas enfermidades da conversão histérica e
o associa ao modelo teórico das neuroses atuais – principalmente da neurastenia – conforme
descritas por Freud.
Ocorre que as neuroses de órgão aludidas por Ferenczi se refeririam a doenças
orgânicas que procederiam, diretamente, de alguma desordem referente à sexualidade adulta –
e aqui, portanto, estabelece sua íntima relação com as neuroses atuais. Dentre as neuroses de
órgão, como exemplo, o autor destacaria enfermidades cardíacas e respiratórias, as quais
poderiam trazer, atrelado ao seu surgimento, algo de ordem simbólica. Aqui, então,
percebemos que Ferenczi ainda mantém, em essência, seus pontos de vista apresentados
anteriormente (Ferenczi, 1917/2012a) ao defender, em “As patoneuroses”, que o adoecimento
de um órgão se ligaria a um sobreinvestimento libidinal – ou “erotização”, relacionado à
potencial obtenção de prazer – que ocasionaria sua disfunção. O autor, inclusive, vai dizer que
é somente nas neuroses de órgão que “esse funcionamento erótico ou lúdico de um órgão
pode adquirir uma importância excessiva, a ponto de perturbar sua atividade útil propriamente
dita” (Ferenczi, 1926/2012f, p. 417).
Ferenczi acaba por ter grande influência no progresso ulterior deste campo e,
principalmente, enquanto aquele que propõe reformulações concernentes à técnica da
Psicanálise. Afinal, sustenta que esta, de modo geral, deveria ser compreendida enquanto
“elástica” e flexível, a se ajustar de acordo com o caso, com a problemática e com a relação
estabelecida entre o analista e o paciente, a partir de uma compreensão empática da situação,
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por parte do primeiro, a partir do uso do tato e do “sentir com” (Ferenczi, 1928/2012g). De
um ponto de vista teórico, ainda viriam a complementar as propostas do psicanalista húngaro
seus últimos textos que se debruçam sobre a análise de pacientes “difíceis”, priorizam as
relações objetais arcaicas e propõem uma compreensão estendida acerca do trauma em um
período precoce de desenvolvimento. Estes textos, inclusive, viriam a servir de base para as
formulações de outros autores acerca dos determinantes psíquicos das doenças orgânicas.

Conclusão
No presente estudo, por meio de um recorte contextual, analisamos alguns artigos de
Ferenczi que tocam na problemática referente às doenças orgânicas, em particular a
compreensão de seus determinantes psíquicos e possibilidades de tratamento a partir da
Psicanálise. Essa produção intelectual do autor serviu como um primeiro aporte à expansão da
teoria e da técnica psicanalítica no que diz respeito à temática e foi de essencial importância
para os progressos posteriores no campo da Psicossomática Psicanalítica. Mais precisamente,
procuramos salientar como Ferenczi, inicialmente, recorre ao modelo teórico da histeria, ao
passo que, posteriormente, alinha suas formulações àquelas estabelecidas por Freud acerca
das neuroses atuais por estabelecer uma relação direta entre a eclosão de determinadas
enfermidades que acometem o organismo em sua dimensão material e a vivência de
perturbações na esfera da sexualidade adulta.
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A psicossomática não seria um tema atual no sentido de se tratar de uma
psicopatologia surgida no contemporâneo. Também não é um tema novo dentro da
psicanálise, visto que tal patologia vem sendo alvo de questionamentos desde os primórdios
desta teoria. No entanto, podemos pensar na atualidade dessa temática quando nos deparamos
com as contribuições que Winnicott (1896-1971) apresenta para o entendimento de tais
afecções.
Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é apresentar alguns pensamentos de
Winnicott no que concerne à temática da psicossomática. Para tanto, explanamos por um
diferencial entre as psicanálises de Freud (1856-1939) e Winnicott, abarcando parte da Teoria
do Amadurecimento – do segundo autor, para, por fim concluirmos com as contribuições de
Winnicott para a temática.
A psicanálise é geralmente associada à teoria da sexualidade, a qual considera o
complexo de Édipo um tipo de núcleo pelo qual as neuroses estariam associadas. Freud
(1924/2006, p.193) descreve o complexo de Édipo como “o fenômeno central do período
sexual da primeira infância”. Assim, podemos vislumbrar uma psicanálise do conflito edípico,
ou seja, um conflito a três, no qual o terceiro excluído – a criança que se percebe afastada da
relação entre mãe e pai – consegue perceber os três envolvidos. E, dessa forma, o terceiro
excluído já é uma pessoa inteira e integrada, que se percebe e percebe os demais envolvidos
na relação triangular. Para a psicanálise freudiana, portanto, a integração é considerada como
certa no indivíduo. Para Winnicott (1988), no entanto, a integração (ou integração
psicossomática) do indivíduo é considerada uma conquista do processo de amadurecimento
pessoal do indivíduo, e não algo concebido como inerente ao humano.
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Falamos, assim, da Teoria do Amadurecimento Pessoal (Dias, 2003), postulada por
Winnicott. O processo de amadurecimento acontece desde muito cedo na vida do sujeito, pois
este herda – já em seu nascimento – uma tendência ao crescimento e ao amadurecimento
psicológico. Essa tendência ocorre no sentido da integração no tempo e espaço e está
associada à possibilidade do indivíduo vir a se sentir um todo.
Dizer que a tendência à integração psicossomática é inata não significa que ela
ocorrerá de forma automática. Winnicott (1988) considera que a integração é estimulada por
exigências instintivas, mas o cuidado ambiental é de essencial importância. É a partir do
holding fornecido pela mãe que o bebê começa o processo de integração. O holding é mais do
que sustentação física, pois se refere à sustentação psíquica que a mãe deve dar ao bebê. A
partir do holding o ego pode mudar de um estado não-integrado a um integrado. É importante
ressaltar que isso só é possível a partir de um cuidado continuado e consistente por parte da
mãe, ou que ao menos o lactente perceba e se recorde, com o tempo, desse cuidado materno.
É importante destacarmos aqui o que é que o bebê está integrando, quando falamos em
integração. Winnicott diz que ao nascer o bebê possui um soma, cujas funções ainda lhe são
desconhecidas. Desde o seu nascimento, o corpo do bebê experimenta sensações que nunca
havia sentido, além de ter experiências e que igualmente nunca haviam sido vivenciadas pois
“[...] tudo passa pelo corpo do bebê no período primitivo [...]” (Dias, 2008, p.111).
Para Winnicott (1988), o soma não pode ser restringido ao corpo da medicina. O soma
é o corpo que respira, que se alimenta, que se locomove, que sente... Mas mais do que isso, é
no soma que tudo ocorre no bebê. Enfim, o soma é o corpo vivo. Na saúde, soma e psique não
funcionam separadamente; o soma é a base para o surgimento da psique, visto que, em termos
evolutivos, o soma surge antes da psique.
A psique, por sua vez, é dependente do funcionamento cerebral, mas emerge da
elaboração imaginativa das funções corporais. Conforme Winnicott (1988, p.37), “a psique
começa como uma elaboração imaginativa das funções somáticas, tendo como sua tarefa mais
importante a interligação das experiências passadas com as potencialidades, a consciência do
momento presente e as expectativas para o futuro”. A psique torna o indivíduo capaz de se
relacionar, perceber e criar a realidade externa, enriquecendo-se com isso. No entanto, até que
isso ocorra, o indivíduo já deve ter atingido um percurso ao longo do seu amadurecimento.
Para Winnicott (1988), a mente, por sua vez, é considerada enquanto uma organização
da relação entre soma e psique. Winnicott (1949) considera que talvez a raiz mais importante
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da mente seja a necessidade de um ambiente perfeito no início do amadurecimento do
indivíduo. A intelectualidade do bebê é que vai dizer o tempo e quantidade de devoção
materna nos cuidados ao bebê. Ou seja, as falhas ambientais – inevitáveis no processo de
amadurecimento – devem ocorrer na medida em que o bebê possa compreendê-las.
Conforme pudemos observar, o amadurecimento do indivíduo não ocorre
espontaneamente, como um fator inerente ao crescimento Dessa maneira, durante o
amadurecimento o processo de integração vai, gradativamente, relacionando e unindo soma e
psique. Quando Winnicott discute sobre integração, ele está justamente discutindo sobre o
relacionamento íntimo e inseparável entre psique-soma – existente no caso de saúde. Para ele,
então, a doença residiria justamente em problemas nessa união.
Para Winnicott (1988), o sujeito possui, na saúde, uma tendência a localizar a psique
no soma, mas para isso é necessário que o ambiente favoreça esse processo por meio dos
cuidados físicos para com o bebê. Para Winnicott (1988), “o manuseio da pele no cuidado do
bebê é um fator importante no estímulo a uma vida saudável dentro do corpo, da mesma
forma como os modos de segurar a criança auxiliam o processo de integração” (p.143).
O termo handling está associado à manipulação materna nos cuidados ao bebê. É pelo
handling que a criança pode se sentir real e, dessa forma, pode vir a ser no mundo. As
experiências de sensações na pele, de funções, de erotismo muscular, fortalecem a
coexistência entre psique e soma. É a partir do handling que a criança pode iniciar um
processo em que passa a sentir suas partes unidas. É o responsável, então, pelo fortalecimento
da união entre psique e soma, que já devem ter sido integrados por meio do holding
(Winnicott, 1965/2005a; Winnicott, 1965/2005b).
Nos momentos em que ocorrem frustrações que provoquem sentimentos de
desesperança ou futilidade, a fixação da psique no corpo enfraquece em vários graus –
existindo períodos de não relação entre psique e soma, o que pode ocasionar doenças.
Winnicott atribui a esse enfraquecimento grande parte dos problemas psicossomáticos.
Dias (2003, p.101) enfatiza que “na concepção winnicottiana, amadurecimento não é
sinônimo de progresso: amadurecer inclui a possibilidade de regredir a cada vez que a vida
exige descanso, em momentos de sobrecarga e tensão, ou para retomar pontos perdidos”.
Assim, dizer que cada conquista ocorrida no indivíduo deve ocorrer em seu tempo, não
implica dizer que tais aquisições não podem ser retomadas em algum momento do
amadurecimento – processo esse que não tem fim.
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Pudemos notar até aqui que Winnicott não considera obvia a integração psique-soma,
bem como o sentir-se habitando o próprio corpo. Ao contrário, a integração psicossomática
trata-se de algo a ser alcançado. Esclarecemos, também, que o processo de personalização
está fortemente associado à integração da psique no soma (visto que o soma surge antes no
indivíduo). É justamente o enfraquecimento dessa relação entre a psique e o soma, ou mesmo
a sua inexistência, que são as causas dos distúrbios psicossomáticos.
Winnicott considera que a medicina psicossomática utiliza uma abordagem, para o
entendimento da doença psicossomática, insatisfatória, já que essa “disciplina” nasceu sob a
influência da psicanálise tradicional1. A psicanálise tradicional procura interpretar esse
distúrbio por meio da neurose ou da depressão, logo, a partir de distúrbios desenvolvidos com
a emergência de estágios do amadurecimento muito mais avançados do que os que originam
os distúrbios psicossomáticos. Tal psicanálise desconsidera as etapas iniciais do
amadurecimento humano, em que o bebê passa pelo processo de alojamento da psique no
soma. É justamente ao fracasso desse alojamento que Winnicott atribui o verdadeiro distúrbio
psicossomático (Winnicott, 1964/2005).
Consideramos

importante

salientar

que

Winnicott

percebe

os

distúrbios

psicossomáticos de forma bastante esperançosa, pois considera que os seus sintomas físicos
empurram a patologia – que é de ordem psíquica – para o corpo do indivíduo. Assim, os
sintomas são de certa forma, uma tentativa de que essa ligação entre psique e soma continue
existindo (Winnicott, 1988).
Além disso, Winnicott (1988, p.185) considera tais sintomas enquanto “uma defesa
contra a fuga para o puramente intelectual”. A fuga para a mentalização auxilia no processo
de dissociação do indivíduo, o qual se utilizará de mecanismos intelectuais como substitutos
da psique, a qual não consegue se vincular ao soma.
Portanto, Winnicott não só consegue perceber a causa dos sintomas do que considera o
verdadeiro distúrbio psicossomático, como também consegue nos mostrar os aspectos
saudáveis do indivíduo acometido por tal psicopatologia.
Com isso, é notável a contribuição de Winnicott para o entendimento da
psicossomática. A doença psicossomática estaria atrelada ao enfraquecimento ou à
inexistência entre o elo psique-soma, ocasionadas por falhas no processo de personalização.

1

Winnicott chama de psicanálise tradicional principalmente as teorias de Freud e Klein.
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No entanto, esse autor aponta também questões importantes para o entendimento do ser
humano, enquanto um ser psicossomático. Isso porque considera que a integração
psicossomática é uma aquisição que deve ser conquistada pelo indivíduo ainda bem cedo em
sua vida. A psicossomática está além de uma afecção, pois passa a ser compreendida como
mais uma das inúmeras conquistas do humano em busca de ser.
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