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Ncivegacdes psicanaliticas
pela psicossomatica

Milton Lopes de Souza

O que e Psicossomatica? Existira um campo proprio, uma deli-
mita5ao teorica, conceitos especfficos? Sera a psicossomatica um ter-
reno entre a medicina e a psicanalise, uma disciplina emergente em
busca de um reconhecimento no meio cientlfico, universitario ou
psicanalftico? E quantos adjetivos poderemos proper para qualifica-
la: psicossomatica do adulto, psicossomatica da crianfa, psicos-
somatica psicanalftica, psicossomatica cognitiva. psiconeuroimu-
nologia...

Percorrendo a literatura, tambem notamos uma profusao de
tentativas teoricas para dar conta de um grande ponto de interrogacao
para me'dicos e psicanalistas: corpo e psique, como unir dois aspectos
que desde ha no mfnimo quatro seculos vem sendo apresentados ao
pensamento como separados. Mesmo Freud, ao estruturar a
psicanalise, concebeu a psique como um aparelho e com respeito ao
corpo, preferiu excluf-lo como objeto de estudo, pois queria que a
psicanalise se constitufsse como disciplina independente da medicina.

No entanto, deixou em aberto a questao da interferencia ou a
participa?ao do inconsciente nos processes somdticos, que logo foi
retomada por seus seguidores: Ferenczi, Groddeck, Alexander,
Ballint... Esta inquietafao a respeito das relacoes do inconsciente, da
estrutura?ao psfquica, do corpo imaginario e do corpo real continua
ate nossos dias, num campo de reflexao que podemos considerar como
psicanalftico, ou seja, psicossomatica psicanalftica.
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Psicossoma II — Psicossomdtica Psicanalftica apresenta como continuafao
de seu primeiro volume, o valoroso esforco de seus organizadores em reunir
textos de diversos autores, a partir do amadurecimento de suas experiencias
clfnicas, simposios e reflexSes realizadas no Institute Sedes Sapientiae.

Tendo como eixo teorico principal as propostas da Escola de Psicossomatica
de Paris, fundada por Pierre Marty, Michel Fain e seus continuadores, os autores
abrem espacos de dialogos interessantes com outros pensadores da psicossomatica
como Winnicott, Joyce McDougall, Christopher Bollas e J. Lacan.

A obra e didaticamente dividida em quatro sessoes. Na primeira, "Novas
perspectivas em Psicossomatica", Sonia Maria Rio Neves e Wilson de Campos
Vieira desenvolvem uma analise das diferencas entre as posi§6es teoricas de P.
Marty e M. Fain, principalmente no que diz respeito a pulsao de morte, modelo
pulsional e neurose traumatica.

Em um artigo especial, Christophe Dejours, psiquiatra e psicanalista trances
e membro do Institute de Psicossomatica de Paris, expoe suas principals linhas
de pensamento como as nocoes de subversao libidinal e atuacao expressiva, a
perspectiva sugerida pela dimensao relacional do adoecer, e os obstaculos que
encontramos ao buscar compreender as relacoes entre psicanalise e biologia.

Na segunda sessao, "A Psicanalise e o Psicossoma", introduzida por Marcia
de Mello Franco, Fernando Rocha convida-nos a refletir, a partir de um relate 100
de caso, sobre a transforma^ao do corpo bio-logico em corpo psico-logico,
mostrando como sua paciente pode mudar, atraves do processo analitico, sua
maneira de lidar com situasoes de perda e separa£ao, criando vias de simbolizafao
que passaram a "proteger" seu corpo biologico.

Decio Gurfinkel, a seguir, apresenta as consideracoes do funcionamento
psicossomatico tal como concebe Winnicott em sua "teoria da mente". Para ele,
o transtorno psicossomatico poderia caracterizar a busca do restabelecimento
da conexao psique-soma, perdida por conseqiiencia de uma patologia dissociativa
da mente.

Paulo Roberto Ceccarelli discute em seu trabalho sobre os "destines do
corpo", os momentos entices do desenvolvimento para a constitui£ao da
identidade sexual, mostrando como a erogenizafao do corpo do bebe pela rela^ao
com os conteiidos inconscientes da mae podem incorrer na total ou parcial
discordancia entre o sexo anatomico e a sexuacao inconsciente.

Na sessao "Psicossomatica da Crian9a", os autores abordam conceitos de
Leon Kreisler, Winnicott, Spitz, Soule e Debray sobre o infantil para refletir sobre
a rela9ao terapeutica e a nocao de sucessao sindromica na pratica pediatrica, bem
como sobre a importancia dos disturbios do sono na crianfa como paradigma
terapeutico e teorico da psicossomatica. Finalmente, Domingos Paulo Infante
desenvolve, a partir do referenda! lacaniano, alguns elementos para tentar
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compreender o gozo especffico envolvendo o fenomeno psicossomatico. Infante
propoe retomar a perspectiva pulsional, bem como as dimensoes real, simbolico
e imaginario como referencias para compreender a estruturacao das funcoes
corporals e a perturbacao das mesmas.

Na sessao "Psicossomatica, Saude Mental e Trabalho", Flavio Carvalho
Ferraz analisa a significacao do trabalho para o homem, partindo de uma
perspectiva historica, economica e ideologica, chegando atraves do conceito de
alienafao a leitura psicanalftica. Marcflia de Araujo Medrado Faria e Leni Sato
desenvolvem discussoes acerca das patologias organicas e psicopatologias
decorrentes do trabalho dentro do atual contexto sociocultural.

Na u l t ima parte desta coletanea, "Formafao em Psicossomatica", sao
questionadas as principais tendencias atuais da pratica e da formacao medicas.
Apesar do fascfnio atual pelas perspectivas da biologia molecular e a esperanfa
que ela suscita de previsao de doencas e comportamentos, Milton de Arruda
Martins propoe que a medicina do seculo XXI devera ser a medicina da
multicausalidade e do dialogo interdisciplinar.

Rubens Marcelo Volich finaliza com uma reflexao sobre a forma9ao em
psicossomatica a partir da considerafao de que os caminhos que percorremos
para concretizar nossas escolhas profissionais nao se restringem apenas a seus
aspectos tecnicos ou curriculares, mas que esses processes sao indissociaveis
das dinamicas estruturantes da identidade de cada um. Concentrando sua analise
na concepcao de um curso de psicossomatica pos-universitario, ele o apresenta
como lugar de convergencia de discursos e praticas oriundos de diferentes
campos de saber, aberto a todos aqueles que se deparam com a questao do
desenvolvimento humano, da saude e do adoecer. Descrevendo as principais linhas
mestras e estudos que deveriam caracterizar esse curso, Volich acentua ainda a
importancia de que ele possa promover nesse processo um trabalho permanente
de elaborafao pessoal e de possibilidade de confrontacao com as duvidas que
surgem ao longo do exercfcio profissional.

Trata-se, finalmente, de uma coletanea de textos que apresentam uma
harmonia entre si, abordando varias questoes pertinentes a psicossomatica, que
certamente servira de referenda para estudantes em forma9ao e profissionais em
busca de aprimoramento.
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