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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo dar contribuições para a discussão 

de nossa sociedade atual, trazendo para essa discussão um fenômeno que 

acredito estar muito presente em nosso cotidiano, talvez mais do que em outras 

épocas: o fenômeno da psicossomatização. Foi utilizado uma concepção 

psicanalítica de orientação winnicottiana para se pensar conceitualmente essa 

questão. Esse autor considera a dissociação como agente importante na 

psicossomatização. Desse modo, conflitos e questões que não são trabalhadas 

simbolicamente pelo ego podem ser dissociadas, retornando como sintomas 

físicos.  

 Para pensar a cultura contemporânea, foi utilizada principalmente a análise 

do psicanalista Jurandir Freire Costa a respeito desta, à qual denomina “cultura 

somática”. Na sociedade atual o corpo assume um lugar exacerbado na 

construção das identidades dos indivíduos, o que não tem a ver com o tempo 

gasto para o aprimoramento dos atributos físicos, mas sim com a importância 

atribuída ao corpo no sentido do que as pessoas são e devem ser segundo a 

sociedade. A discussão e conclusão deste trabalho aborda e articula os eventos 

psicossomáticos à cultura somática contemporânea, avaliando que muitas das 

características e contradições de nossa cultura favorecem a manifestação dos 

conflitos sob a forma de sintomas corporais.  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente muito se fala a respeito da somatização e o efeito da mente 

sobre o corpo. Este efeito é demonstrado por muitas pesquisas médicas, 

principalmente na área da neurociência, e divulgado amplamente pelos principais 

meios de comunicação. Um exemplo explícito disso é a capa da revista VEJA do 

dia 5 de dezembro de 2007, que é a revista de maior circulação do país e uma 

grande formadora de opinião. O título da reportagem principal é: “As doenças da 

emoção”, na qual é afirmado que a medicina psicossomática deixou de ser um 

“ramo de segunda classe” e passou a ser considerada pelos médicos em seus 

receituários clínicos. A matéria faz pouca menção a psicologia, tratando o assunto 

como se fosse apenas mais uma especialidade médica. A reportagem ainda diz 

que a ciência caminha para formular medicamentos que “controlem emoções que 

podem causar problemas físicos”, citando um experimento no qual um rato, a 

partir da retirada de células olfativas, passou a não ter mais medo de gato. 

Também é dito que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 

um quarto da população mundial somatiza, e apresenta um mapa apontando quais 

países apresentariam maior propensão a manifestar esse fenômeno, segundo 

suas diferentes culturas.  

Acredito ser importante analisar este artigo por ele representar um ponto de 

vista bastante difundido na nossa cultura, merecendo assim uma discussão mais 

aprofundada. A reportagem da revista Veja trata a somatização como sendo 
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apenas o resultado da não expressão e/ou do excesso de emoções. Visto desse 

modo, esse fenômeno se encaixa no modelo cientificista de causalidade e efeito: o 

indivíduo não expressa suas emoções, que estão em excesso, logo irá somatizar. 

Essa explicação é demasiadamente simplista e não leva em consideração 

aspectos dinâmicos do psiquismo nesse processo. Acredito que aí resida a 

importante contribuição que a psicologia pode dar para a compreensão da 

somatização e sua relação com a cultura em que vivemos. Para isso é necessário 

ir além do sintoma corporal, como é evidenciado, e tentar compreender esse 

fenômeno dentro de um contexto mais amplo e mais complexo. 

É preocupante o fato de que nessa reportagem mal se tenha falado em 

psicologia, afinal esse tema concerne muito a essa área. A relação entre psique e 

corpo não deve ficar sob a tutela do saber médico e do cientificismo que dominam 

o pensamento comum. Este é divulgado pelos meios de comunicação, 

principalmente pelas grandes mídias gráficas e televisivas, que são as principais 

formadoras de opinião da população em geral. O fenômeno da somatização está 

muito presente na atualidade e a contribuição da psicologia é fundamental para 

uma maior elucidação dessa questão. 

Não é à toa que se fale tanto de somatização e das doenças ligadas ao 

corpo. De fato, as patologias que se apresentam com mais freqüência na 

atualidade estão relacionados ao corpo de algum modo. Joel Birman (2003), um 

psicanalista em um de seus livros para pensar sobre isto, explicita essa questão 

no seguinte trecho: 
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Com efeito, no lugar das antigas modalidades de sofrimento centradas 

no conflito psíquico, nas quais se opunham sempre os imperativos dos 

impulsos e as interdições morais, o mal-estar se evidencia agora nos 

registros do corpo e da ação. Assim, no cotidiano as pessoas se 

apresentam cada vez mais com queixas difusas localizadas sempre 

no corpo, que vão desde dores, diversas e inespecíficas, até 

sensações de completo esgotamento. 

      (Birman, 2003, p.1) 

 

Realmente se pensarmos nos sintomas de um modo geral, que se 

apresentam com maior freqüência na nossa sociedade, chegaremos a sintomas 

corporais e questões que se referem à ação do indivíduo, ou a falta dela. 

Podemos retomar algumas patologias que se apresentam com maior intensidade 

e são comuns atualmente, e que, em épocas pouco distantes, não eram tão 

freqüentes. Desde os sintomas cotidianos tão comuns, como cefaléias, dores 

inespecíficas pelo corpo, gastrites, queda da imunidade corporal, até patologias 

mais graves como as adições de um modo geral (principalmente de drogas) e os 

distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia e obesidade mórbida, passam pelo 

registro predominante do corpo. Igualmente os transtornos de humor, como 

depressão e transtorno bipolar, inclusive a síndrome do pânico, passam pelo 

corpo, sendo patologias que caracterizam a nossa época e que são comuns em 

consultórios médicos e psicológicos, como escreve Birman (2003): 

 

É preciso evocar, no entanto, que as depressões atuais se 

apresentam freqüentemente como mal-estar corporal, evidenciando-se 
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com a sensação de perda da vitalidade e a pregnância do sentimento 

de vazio. Ao lado disso, o pânico é uma experiência que acontece 

também no registro do corpo, acompanhado pela angústia sempre da 

morte iminentes. Das batidas disparadas do coração à respiração 

ofegante, passando sempre pelos suores frios, é o corpo enquanto tal 

que é ameaçado pelo fantasma da morte. É a corporeidade, enfim, 

que está também aqui em questão. 

(Birman, 2003, p.3) 

 

A corporeidade se apresenta atualmente, para além das patologias e 

sintomas, igualmente através de um fascínio pelo corpo físico, que se observa nas 

divulgadas exaltações sobre o valor da saúde e sua importância na formação das 

identidades. Uma das facetas desse fascínio se apresenta através da ciência e o 

que ela dita a respeito de como os indivíduos devem se comportar. Para 

exemplificar essa questão será utilizada outra reportagem de uma revista mais 

voltada para o “saber científico”. Na reportagem principal da revista Super 

Interessante de julho de 2008, é afirmado que a psicoterapia foi cientificamente 

comprovada uma vez que imagens de ligações neuronais foram observadas antes 

e depois de processos terapêuticos. Porém, segundo o artigo, em todos os tipos 

de psicoterapia foram evidenciados esses resultados. A reportagem chega à 

conclusão de que não há diferença entre os tipos de psicoterapia e as linhas 

teóricas que as orientam. O que seria efetivo para o paciente seria sua vontade de 

buscar ajuda e um outro indivíduo que esteja disposto a escutá-lo. Essa questão 

assim colocada, generaliza e não leva em consideração a experiência subjetiva de 

cada indivíduo que realiza um processo terapêutico e, ao fazer isso, ignora mais 
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de um século de história da psicologia. Essa reportagem nos leva a pensar que 

atualmente os registros das alterações no corpo físico, no caso as imagens 

neuronais, estão sendo mais valorizadas do que a vivência subjetiva da 

experiência, ou seja, o processo singular da psicoterapia. Isso porque, para a 

ciência, apenas a alteração concreta e física é tida como verdadeira e socialmente 

aceita, uma vez que “empíricamente comprovada”; e julgo ser esta também a 

natureza de grande parte das patologias atuais: de cunho concreto e ligadas ao 

corpo físico.  

 Porém, restam importantes questões a respeito das configurações das 

patologias atuais ligadas ao corpo. Que características da sociedade atual 

favorecem esse tipo de manifestação do sintoma? Podemos pensar que houve um 

deslocamento, na atualidade, de como as manifestações do sofrimento humano 

se apresentam com mais intensidade, antes centradas no embate entre os 

desejos e as interdições morais de outras épocas, para os conflitos que agora são 

evidenciados no corpo. Assim, o modo como a sociedade atual se configura, 

favorece o aparecimento das patologias somáticas. Isto posto, cabe nos 

perguntarmos ainda, como a nossa sociedade se configura para a formação das 

subjetividades individuais e que processo psíquico ocorre nesse deslocamento do 

sofrimento. 

 Colocadas essas questões da contemporaneidade, julgo ser importante 

haver uma posição crítica da psicologia acerca dessas questões. O objetivo deste 

trabalho é justamente dar contribuições para essa discussão a respeito da cultura 

contemporânea, muito ligada ao corpo, e o papel da psicossomatização neste 

contexto. Para isso serão utilizadas as reflexões de Jurandir Freire Costa a 
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respeito da sociedade atual, identificando nesta uma “cultura somática”. A 

utilização deste autor para embasar teoricamente a cultura contemporânea se 

justifica pela grande lucidez e inovação de sua análise. O presente trabalho 

também se valerá de uma análise psicanalítica, de orientação winnicottiana, para 

investigar desde a formação do indivíduo e seu processo de amadurecimento, até 

a psicossomatização e como ela se dá segundo essa teoria. Para iniciar a 

discussão deste trabalho, acredito ser importante fazer uma introdução da história 

da psicossomática, uma vez que se pretende fazer uma discussão sobre a 

psicossomatização dentro de um contexto social e histórico. 
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Capítulo I – Breve Histórico da Psicossomática 

 

Para a melhor compreensão do fenômeno psicossomático, será feita uma 

breve introdução a respeito da história da psicossomática. A expressão 

psicossomática foi criada em 1918, pelo psiquiatra alemão Heinroth, para 

caracterizar um tipo de insônia. Porém a história do pensamento psicossomático 

nos remete a Grécia antiga, com Hipócrates. Ele considerava o homem como 

unidade organizada e o corpo como um todo. A doença era vista como uma 

reação do indivíduo como um todo, e a cura teria como objetivo restabelecer o 

equilíbrio do homem com seu meio e consigo mesmo. Esse tipo de abordagem 

tem princípios semelhantes a alguns tipos de abordagens psicossomáticas nos 

tempos modernos, nas quais tenta-se compreender o indivíduo como um todo, em 

várias esferas distintas de sua vida e não apenas as manifestações biológicas de 

seu organismo. 

Na Idade Média, a forte presença da Igreja Católica na Europa, sacralizou a 

divisão entre mente e corpo, deixando as funções mentais sob o domínio dos 

sacerdotes da Igreja. O corpo passa a ser visto como o lugar do pecado, sendo 

negado pela Igreja e seus seguidores. Em nome de algo mais sublime, as pulsões 

corporais teriam que ser domadas através das funções mentais. 

A partir do renascimento, as descobertas científicas revolucionaram o 

campo do conhecimento. A medicina evoluiu com os progressos da fisiologia, 

bioquímica e endocrinologia. Porém a isso foi acrescentado a idéia de que todas 
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as patologias seriam explicadas em termos orgânicos e explicitados em medidas 

concretas, acentuando assim a dicotomia entre mente e corpo. 

No século XIX, desenvolveu-se a hegemonia da concepção positivista nas 

ciências, especialmente na medicina, que procurava as causas orgânicas e 

cientificamente comprováveis das patologias físicas e mentais. Muito dessa visão 

ainda está presente na medicina e no saber médico na atualidade. A histeria, 

descrita e analisada por Freud, constitiu um quadro que desafiava essa visão, 

estabelecendo uma região fronteiriça entre corpo e mente (esta idéia será melhor 

desenvolvida no capítulo seguinte). A forma de investigação da patologia nesse 

caso, não poderia se restringir à procura de alterações orgânicas do corpo. 

Segundo Capobianco (1998), há um consenso entre estudiosos que as 

investigações psicanalíticas impulsionaram os estudos no campo psicossomático. 

No início do século XX, estudos desenvolvidos por W. Cannon e H. Seyle 

demonstraram efeitos fisiológicos de emoções que repercutem em todos os níveis 

do organismo. Estudos desses autores sobre o stress permitiram a elucidação de 

mecanismos de interação psico-física.  

Em 1923, Grodeck lança o “Livro d’Isso” no qual amplia o conceito do 

inconsciente de Freud. Segundo o autor, a vida psíquica, consciente e 

inconsciente, modificaria o funcionamento orgânico, assim tanto o sintoma 

psíquico quanto o somático seriam expressões simbólicas do sofrimento humano. 

Na década de 1930 surge a “Escola Psicossomática de Chicago” que tinha 

por objetivo investigar a relação entre os processos psicológicos e fisiológicos do 

funcionamento normal e patológico, e integrar esses conhecimentos à 

psicoterapia. Em 1972 surge a Escola Psicossomática de Paris, que se torna a 
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principal representante da psicossomática psicanalítica, com trabalhos de Joyce 

McDogall, M. Fain, Leon Kreisler e a teoria psicossomática de Pierre Marty. 

Segundo Pierre Marty, os pacientes psicossomáticos apresentariam 

mentalização precária. Mentalização é entendida como a capacidade de 

assimilação mental do indivíduo, utilizando conteúdos ideacionais repletos de 

carga afetiva. Assim, esses pacientes apresentariam pouca elaboração psíquica e 

os pensamentos estariam muito próximos da percepção, seriam portanto 

concretos de tipo operatório. Esses pacientes, a partir de um evento traumático 

apresentariam uma doença de cunho somático. 

Atualmente, muito da visão da psicossomática é baseada no modelo 

holístico, que entende o ser humano como totalidade, consistindo uma unidade 

psique-corpo imersa em sistemas relacionais. Nesse sentido, todas as doenças 

seriam, de algum modo, psicossomáticas, na medida em que a doença seria uma 

interação entre psique e corpo. Nessa linha de pensamento, a psicossomática 

psicanalítica também vem ganhando espaço com importantes estudos de autores 

atuais. 
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Capítulo II – Psicossomática Psicanalítica 

 

A psicossomática ganha força a partir do surgimento e dos avanços dos 

estudos psicanalíticos. Porém, é importante questionar de que modo a psicanálise 

contribuiu para o avanço da psicossomática, uma vez que Freud não aprofundou 

seus estudos nessa área. Freud havia classificado a histeria como pertencente ao 

campo das psiconeuroses, mesmo que apresentasse sintomas somáticos. Para 

ele, as psiconeuroses tinham suas raízes na história infantil do indivíduo e 

estavam associadas a um conflito psíquico recalcado. As representações não 

chegavam à consciência e através da conversão, o conflito psíquico seria 

expresso no corpo de forma simbólica. Em “Etiologia das neuroses”, Freud vai 

diferenciar os processos de formação de sintomas. Enquanto alguns sintomas 

corporais eram facilmente descritos como histéricos, outros, tais como fadiga e 

dores de cabeça, não pareciam ter a mesma etiologia.  A origem desse grupo de 

sintomas, aos quais Freud denominou neuroses atuais, não passaria pelos 

conflitos infantis e estaria ligada ao presente, na ausência ou inadequação da 

satisfação sexual. Desse modo, não era a conversão que atuava na formação do 

sintoma, mas sim uma ausência de mediação simbólica que resultaria nos 

sintomas corporais. 

Freud foi abandonando o campo das neuroses atuais, e concentrou seus 

estudos no campo das psiconeuroses. Porém muitos autores partiram da noção 

de neurose atual para desenvolverem estudos na área da psicossomática. 
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É na ausência de simbolização como etiologia do sintoma 

psicossomático que se poderá estabelecer a ponte da psicossomática 

com a psicanálise, tal como foi formulada por Freud, já que o sintoma 

psicossomático não funcionaria como representação simbólica de um 

conflito psíquico. 

(Capobianco, 1998, p. 124) 

  

 Vários autores que abordam a questão da psicossomática, incluindo 

Winnicott, constataram que o desenvolvimento da história dos indivíduos, desde 

os primeiros anos de vida, é fundamental para a compreensão das manifestações 

psicossomáticas. As relações mãe-bebê, nesta perspectiva, são essenciais para o 

entendimento desses fenômenos. Há aí uma diferença fundamental que emerge 

dessas constatações, entre as neuroses atuais descritas por Freud, e a doença 

psicossomática. A enfermidade somática não seria da ordem de um sexual vivido 

naquele momento, como as neuroses atuais, mas exprimiriam marcas de um 

tempo precoce não-verbal.  

 

Desarmonias afetivas nas experiências precoces poderiam ocasionar 

falhas na elaboração psíquica de experiências no decorrer da vida, 

levando a pessoa a recorrer à somatização para se defender de 

conflitos intoleráveis, já que a manifestação somática é a primeira 

forma de reação de um sujeito... O bebê mostra corporalmente aquilo 

que lhe causa sofrimento, pois seu psiquismo, ainda embrionário, 

impede-o de integrar a um nível psicológico as tensões às quais está 

submetido. Na medida em que tais experiências vividas não atingem a 

ordem da representação – o que implicaria a possibilidade de serem 

 11



recalcadas e, assim, retornar como um sintoma histérico – o registro 

dessas experiências permanece no nível corporal. 

(Capobianco, 1998, p. 125) 

 

De uma forma muito geral, podemos entender psicossomatização como a 

manifestação de conflitos psíquicos no corpo. O conflito, muitas vezes insuportável 

para a psique, acaba tendo como válvula de escape reações fisiológicas no corpo. 

Isso faz com que o indivíduo vivencie de outras maneiras questões psíquicas que 

não foram bem elaboradas simbolicamente. Para Persicano (2004), a relação 

entre a psique e as manifestações somáticas se dá através de três eixos 

interligados: 1) a angústia, 2) a elaboração psíquica e 3) as alterações do soma. 

Esses fenômenos ocorreriam simultaneamente e de forma compensatória. Assim 

um indivíduo que apresentasse um grau elevado de angústia, sem uma 

elaboração psíquica que desse conta de simbolizar essa angústia, apresentaria 

manifestações somáticas, como um meio de equilibrar o conflito psíquico pouco 

elaborado. 

Rothenberg (2004) chama a atenção para o caráter potencialmente curador 

da manifestação somática. Segundo a autora a somatização é uma oportunidade 

do indivíduo reconhecer e tomar consciência de conflitos psíquicos inconscientes, 

fazendo com que o indivíduo busque o autoconhecimento. 

 

Os sintomas corporais, normalmente, emergem das profundezas para 

a luz do dia de forma bastante inesperada. Quando irrompe a doença, 

o indivíduo defronta-se, de maneira abrupta, com a realidade de que 

não é o único senhor de sua própria casa. O indivíduo é forçado a 
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prestar atenção na psique, porque ela se tornou real. Quando um 

sintoma físico aparece, alguma coisa interna, que não pode alcançar a 

consciência diretamente, manifesta-se de forma fisiológica. Ao fazê-lo 

auxilia o Eu ao carregar o conteúdo que ele não pode absorver tão 

facilmente. 

(Rothenberg, 2004, p. 20) 

 

Assim, o psicólogo clínico deve explorar esse potencial curador das 

manifestações somáticas para que o paciente reflita sobre questões e conflitos 

psíquicos e, assim, compreender-se melhor.  A manifestação somática pode ser, 

de alguma forma, uma maneira de tornar palpável e concreto conflitos que 

merecem atenção do indivíduo. 

No presente trabalho será utilizada a visão psicanalítica de Winnicott a 

respeito da psicossomatização. É importante notar que há uma diferença 

significativa no entendimento de corpo nas teorias da psicanálise tradicional e na 

de Winnicott. Na primeira, o corpo é entendido como fonte de gozo, sobretudo as 

zonas erógenas e o relacionamento com o objeto externo. Na segunda, o corpo 

tem funções de auto-regulação internas e experiências com objetos externos.      

Essa dupla representação dá um sentido na formação da identidade do eu. As 

duas formas de representação do corpo correspondem à expressão de eu-corpo e 

eu-não-corpo. A primeira está ligada às fantasias das necessidades 

estereotipadas ligadas a auto-regulação, e a segunda à imagem do corpo que age 

sobre o objeto externo que advém da atividade agressiva e criativa.  

O corpo para Winnicott faz parte da totalidade individual, que se divide em 

psique que compreende a atividade imaginativa, o soma que é a atividade física e 
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a mente que seria a elaboração cognitiva ou inteligência. Essa totalidade individual 

é indissociável, essa divisão é feita apenas para tentar melhor compreender 

atividades vitais para o desenvolvimento. A visão de Winnicott sobre a 

psicossomatização será aprofundada no capítulo a seguir.  
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Capítulo III – Teoria de Winnicott 

 

Para que se entenda a psicossomatização na teoria de Winnicott é 

necessário analisar a teoria do amadurecimento pessoal, desde os primeiros 

meses de vida. Isso porque para o autor, a existência humana é essencialmente 

psicossomática, sendo esta uma conquista realizada a partir de condições 

favoráveis ao desenvolvimento e à personalização. A expressão psicossomática 

tem uma função integradora entre psique e soma, e dá condições para o indivíduo 

se estabelecer como uma unidade. 

Para Winnicott, a existência psicossomática depende de dois fatores 

fundamentais para a sua realização. São eles: a tendência hereditária de 

desenvolvimento e a provisão ambiental. A primeira é inata ao ser humano e não 

se concretizará sem a segunda, que se refere à participação e adaptação da mãe, 

em relação à satisfação das necessidades do bebê nos estágios mais primitivos 

do desenvolvimento emocional. Nesse período, os cuidados ao bebê se dão 

quase que exclusivamente pela mãe, por isso Winnicott a denomina como mãe-

ambiente, por considerá-la como todo o ambiente para o bebê. Uma mãe-

ambiente suficientemente boa seria aquela que consegue suprir de forma 

satisfatória as necessidades do bebê, garantindo a ele um ambiente acolhedor e 

saudável para seu desenvolvimento. Winnicott chama isso de ambiente facilitador. 

 

Esses processos de crescimento, no entanto, não podem ocorrer sem 

um ambiente facilitador, especialmente no início, quando há uma 
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condição de dependência quase absoluta. O ambiente facilitador 

requer uma qualidade humana, e não uma perfeição mecânica. 

(Winnicott apud Cotta, 2003, p. 52) 

 

Segundo Winnicott, dois momentos do processo de desenvolvimento são 

especialmente importantes para a compreensão dos eventos psicossomáticos:    

1) Um estado primário não-integrado, com tendência no sentido da integração. 

Isso depende do reforço do ego da mãe, baseado na capacidade de se adaptar ao 

meio; e do fracasso materno, o que resulta em um não desenvolvimento de 

elementos essenciais para o processo de maturação. 2) Integração 

psicossomática, ou o alojamento da psique no soma. 

O primeiro momento se refere aos primeiros meses de vida, em que o bebê 

ainda não tem seus elementos integrados entre si, apresentando apenas 

momentos de integração. O bebê possui uma certa unidade apenas quando a mãe 

“empresta” sua própria unidade para ele. Este período se refere à dependência 

absoluta do bebê, ou seja, quando ele passa a maior parte do tempo de modo 

não-integrado. Nesse momento, o acolhimento da onipotência do bebê por parte 

da mãe, ajuda no desenvolvimento do verdadeiro si-mesmo potencial do bebê. 

Por intermédio da provisão ambiental, o bebê segue o rumo da tendência 

inata ao amadurecimento, passando do estágio de dependência absoluta do meio, 

para o de dependência relativa. Nesse período, o ego do bebê vai se fortalecendo 

e se integrando. Neste trecho é importante que haja uma conceituação a respeito 

do ego na teoria de Winnicott. O autor define ego como “a parte da personalidade 

que tende, sob condições favoráveis, a se integrar em uma unidade” (apud Cotta, 
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2003, p.22). Não se trata então, de uma instância psíquica e sim de uma 

tendência, desse modo a mãe não cria o ego e sim o fortalece ou enfraquece. O 

início do ego instaura a noção de tempo. O ego se desenvolve antes da 

estruturação do intelecto, e é derivado das funções corporais, representadas 

mentalmente. Assim, para Winnicott, diferentemente da psicanálise tradicional, o 

ego não é uma atividade mental, ele é a tendência a um processo integrador, 

rumo a formação de uma unidade. Um ego que se desenvolve saudavelmente, 

permite o surgimento do si-mesmo como sentimento de existir no próprio corpo. O 

desenvolvimento do ego é marcado por tarefas a serem cumpridas: integração no 

espaço e no tempo, a personalização e as relações objetais. Cada tarefa está 

ligada a um cuidado específico do ambiente. A integração corresponde ao holding, 

a personalização (em que se dá o alojamento da psique no soma) ao handling e 

as relações objetais à representação de objetos. 

O holding, que significa amparo e sustentação, deve ser provido pela mãe-

ambiente ao bebê. Segundo Cintra (2001), o holding seria “a disponibilidade 

materna para atender as necessidades do recém-nascido e favorecer o seu 

desenvolvimento ‘sustentado’”. Winnicott considera que o holding forma o 

psiquismo e dá as primeiras noções de tempo e espaço para a criança, o que 

corresponde ao processo de integração. 

Já o handling (ou manejo) refere-se a gestos, toques e falas da mãe, e que 

com isso, lida com as emoções do filho. É no handling que o bebê começa a 

desenvolver o que Winnicott chama de alojamento da psique no corpo. Através do 

cuidado específico do estágio que possibilita a personalização, que é o manejo, a 
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criança pode alcançar a inter-relação entre psique e soma através da elaboração 

imaginativa. 

Para Cotta (2003) “é através da elaboração imaginativa das funções 

corporais que se dará o alojamento da psique no soma, iniciando-se então, o 

processo de personalização do indivíduo”. A elaboração imaginativa permite a 

construção de um mundo interno e o sentimento de responsabilidade de si. 

Também elabora funções corpóreas permitindo a integração psique-soma, 

transformando as experiências corporais em experiências vivenciais, que ao longo 

do processo de amadurecimento, darão ao bebê o sentido de tempo (passado, 

presente e futuro).  

 

A fantasia (elaboração imaginativa) significa esquematização do corpo 

como processo anterior a qualquer elaboração mental ou intelectual 

feita pelo indivíduo, ou seja promove a integração psique-soma, 

organizada antes das funções intelectuais.  

(Cotta, 2003, p.30) 

 

Isso se refere a uma unidade entre psique e corpo que deve ser alcançada 

pelo indivíduo. O processo de personalização é favorecido principalmente pela 

função de handling realizada pela mãe, ou seja, essa função feita de forma 

satisfatória, vai permitir ao bebê “habitar” seu corpo. Segundo Cintra (2001) uma 

falha nesse processo pode causar futuramente uma série de transtornos como 

hipocondria, dores agudas, estados de anestesia e estados de despersonalização, 

ou seja, sentir que não pertence àquele corpo. 
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O processo de localização da psique no corpo se produz a partir de 

duas direções, a pessoal e a ambiental: a experiência pessoal de 

impulsos e sensações da pele, de erotismo muscular e instintos 

envolvendo a excitação da pessoa total, e também tudo aquilo que se 

refere aos cuidados do corpo, à satisfação das exigências instintivas 

que possibilita a gratificação.  

(Winnicott apud Cotta, 2003, p. 42) 

 

Na teoria do amadurecimento pessoal de Winnicott, o indivíduo precisa 

experimentar as potencialidades do ser para se manter integrado. Ou seja, esse 

processo é considerado saudável quando o indivíduo cumpre de modo satisfatório 

as tarefas básicas do amadurecimento. O autor propõe que este processo se dá 

nas fases iniciais da vida, sendo este período fundamental para a formação de 

uma pessoa integrada.  

Todo indivíduo tem uma tendência inata ao amadurecimento, porém para 

que isso ocorra de forma satisfatória, é necessário que o ambiente crie condições 

suficientes ao amadurecimento. O bebê necessita que o ambiente forneça os 

cuidados necessários para facilitar o processo de desenvolvimento pessoal. Um 

ambiente satisfatoriamente bom é aquele que tem a capacidade de conhecer e 

suprir as necessidades do bebê. Um dos aspectos que corresponde à integração e 

personalização do indivíduo é a unidade psique-soma, que é uma conquista do 

bebê alcançada através dos cuidados maternos. Isso dá ao indivíduo condições 

de “habitar” o próprio corpo, consistindo no alojamento da psique no soma. 

Havendo alguma falha nesse processo, pode-se sentir o corpo como algo 

estranho, como um aspecto não-integrado. 
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O bebê nasce com tendências herdadas que o impulsionam 

impetuosamente para um processo de crescimento. Isso inclui a 

tendência em direção à integração da personalidade, em direção à 

totalidade da personalidade em corpo e mente, e em direção ao 

relacionamento objetal. 

(Winnicott apud Cotta, 2003, p.33) 

 

A unidade alcançada pelo indivíduo se refere a conquista do psicossoma. 

Este termo significa que se preserva o sentido do relacionamento entre psique e 

soma (que se dá na saúde). Para a teoria winnicottiana, a psique não é separada 

do corpo fisiológico. No começo da vida a psique é a elaboração imaginativa do 

estar vivo e das funções corporais. A expectativa do futuro surge a partir de 

experiências regulares ligando as experiências passadas e as que virão. A 

elaboração imaginativa surge a partir de um ambiente suficientemente bom, caso 

isso não ocorra pode surgir um processo de mentalização em seu lugar que pode 

gerar patologias. 

 

Por intermédio das experiências corporais, como instinto, os 

movimentos corpóreos e o cuidado materno físico, ocorre a 

elaboração imaginativa do funcionamento corporal, dando origem a 

psique.  

(Cotta, 2003, p. 43) 

 

Segundo Josgrilberg (2006) em um desenvolvimento saudável, o corpo, 

transformado em soma através da elaboração imaginativa das funções corporais, 
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torna-se residência do si-mesmo, é então personalizado, e oferece ao indivíduo a 

experiência de ocupar um lugar no mundo de forma ‘visível e real’. O soma é 

entendido como corpo vivo que se difere do corpo físico biológico. O corpo vivo 

trata de uma forma própria do acontecer humano que no início da vida não está 

integrado, ou seja, significa uma conquista do indivíduo, que é integrado a partir 

das experiências. 

Quando a unidade psicossomática vai sendo alcançada, o bebê se dá conta 

de que existe um exterior e um interior. O corpo diferencia e limita o sujeito do 

mundo e permite a troca com o meio através da eliminação e incorporação. Deste 

modo, o si-mesmo está localizado e baseado no corpo. 

Apenas quando começa a haver uma coesão psicossomática, é que o bebê 

faz a transição do estado de dependência absoluta ao de dependência relativa, e 

é quando a mente passa a realizar funções mentais especializadas e há o 

desenvolvimento intelectual. Essas funções mentais corrigem pequenas falhas 

ambientais (que não chegam a ser invasões) e auxiliam no processo de 

independência do individuo. 

Caso o ambiente não supra as necessidades do bebê, a mente pode se 

desenvolver para tentar suprir, por ela mesma, as falhas ambientais. O bebê pode 

criar um intelecto antes da integração do psique-soma como defesa das invasões 

do ambiente. Para Winnicott o desenvolvimento saudável não pode se basear em 

forças mentais, uma vez que o bebê não tem como usufruir sua capacidade 

mental, isso será uma conquista do indivíduo em estágios posteriores do 

desenvolvimento. 
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Quando a mente se separa do funcionamento do psique-soma, podem 

ocorrer distúrbios psicossomáticos ou distorções na personalidade. O indivíduo 

pode desenvolver precocemente a mente, levando a integração psique-soma à 

uma organização mente-psique. 

Mente na teoria de Winnicott, é uma forma especializada do funcionamento 

do psicossoma. Pode ser entendida como intelecto, cujas funções são: catalogar, 

classificar e relacionar experiências. Na dependência relativa alcançada pelo 

bebê, quando a mãe começar a falhar (saudavelmente) o funcionamento mental 

surgirá como modo de explicar e prever o ambiente. Nesse sentido, o intelecto 

ajuda no desenvolvimento da experiência psicossomática. Se a falha ambiental se 

der na fase de dependência absoluta, a mente pode surgir como um meio 

defensivo às invasões do ambiente, constituindo uma cisão com a existência 

psicossomática, produzindo a formação de um falso self. 

Em contraste com falso self, o verdadeiro self (ou si-mesmo) não se trata de 

uma entidade e só pode ser entendido como processo que se dá no tempo, deste 

modo o self jamais termina sua constituição. O self provém da vitalidade e da 

vivacidade do ego, deste modo dá sentido a ação e ao viver. 

 

Uma vez que é constituído o self passa a se localizar no corpo 

enquanto a psique não pode ser localizada em nenhum lugar, pois 

constitui a espacialidade mas não é espacial.      

(Cotta, 2003, p. 30) 
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O transtorno psicossomático na teoria de Winnicott, se relaciona a um ego 

fraco com alguma falha no processo do alojamento da psique no soma, e a “fuga” 

do “EU SOU” e do mundo pelo repúdio. Isto é uma forma de cisão que se dá nos 

eventos psicossomáticos. 

 

...a enfermidade psicossomática implica uma cisão na personalidade 

do indivíduo, com debilidade da vinculação entre psique e soma, ou 

uma cisão organizada na mente, em defesa contra a perseguição 

generalizada por parte do mundo repudiado. Permanece na pessoa 

enferma individual, contudo, uma tendência a não perder inteiramente 

a vinculação psicossomática. 

(Winnicott,1964, p. 90) 

 

 Há uma diferença significativa entre os distúrbios psicossomáticos e os 

distúrbios psíquicos mais graves, como as psicoses. Geralmente, estas 

apresentam falhas mais traumáticas no processo de desenvolvimento primitivo. 

Nesses casos, em que o ambiente falhou repetidas vezes, e o bebê teve de reagir 

intensamente às invasões ambientais, a unidade psicossomática se estabelece de 

forma incompleta. Essas falhas ambientais extremas podem causar organizações 

defensivas, como a separação da psique do soma. É o que acontece nos casos de 

organização de um funcionamento mente-psique ou falso si-mesmo (ou falso self).

 Nos casos da enfermidade psicossomática, ocorrem falhas ambientais mas 

elas não são tão traumáticas a ponto de se constituir uma defesa organizada 

contra uma agonia impensável, como descrito acima. Segundo Dias (1998) (apud 

Josgrilberg, 2006) “Tudo leva a crer que, na agonia impensável de perder a 
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coesão psicossomática, houve um trauma relativo ao manejo. Na doença 

psicossomática, este não foi suficiente para as necessidades do bebê, mas não 

chegou a ser traumático”. Desse modo, o manejo proporcionado pelo ambiente 

não chega a ser traumático como ocorre nas doenças psíquicas mais graves, mas 

provoca invasões na continuidade de existência do eu. 

 

No tipo falho de manejo não-traumático, o transtorno psicossomático 

significa uma certa falta de ‘empréstimo’ do ego da mãe ao bebê. 

Falha que produz um ego frágil no bebê e acarreta o “estabelecimento 

débil de morada no desenvolvimento pessoal” (Winnicott, 1966, p.90). 

O mundo torna-se hostil em função do repúdio a tudo o que é não-eu, 

podendo ocorrer uma certa cisão na mente do indivíduo por não 

alcançar satisfatoriamente a unidade psicossomática. 

(Josgrilberg, 2006, p.129)  

 

 A tendência a perder a coesão psicossomática é um problema que se refere 

a conquista da integração ou alojamento da psique no soma. Os casos de 

doenças psicossomáticas não se referem a uma cisão na estrutura da 

personalidade, como nos casos de esquizofrenia e autismo, porém abrigam uma 

tendência de perda da união psicossomática. A cisão opera como um isolamento 

do si-mesmo, fazendo com que não haja uma integração das várias partes do seu 

ser, tornando-o inacessível. Nessa condição elementos do ser operam para 

“manter a defesa armada e impedir a repetição da experiência traumática” (Dias 

apud Josgrilberg, 2006, p.129). 
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 O termo dissociação difere da cisão, pois se refere a um eu principal 

constituído com algumas partes dissociadas. Desse modo a dissociação é um tipo 

de cisão que ainda apresenta elementos integrados.  Neste caso, há uma certa 

integração das experiências vivenciadas, porém algumas delas são fracionadas 

entre si. Para Winnicott, a dissociação age como defesa organizada para reparar 

falhas ambientais que não chegaram a ser traumáticas na fase da formação da 

coesão psicossomática, e que tendem à separação dos elementos somáticos e 

psíquicos. 

  

A cisão entre psique e soma é um fenômeno regressivo que emprega 

resíduos arcaicos no estabelecimento de uma organização de defesa. 

Em contraste, a tendência no sentido da integração psicossomática 

faz parte do movimento para a frente no processo desenvolvimental. A 

“cisão” é aqui a representante da “repressão”, que constitui o termo 

apropriado em uma organização mais sofisticada. 

(Winnicott, 1964, p. 89) 

 

 Deste modo, a enfermidade psicossomática consiste em uma dissociação 

entre psique e soma, sendo este um fenômeno regressivo de uma organização de 

defesa primitiva, que se remete a fase de desenvolvimento de formação de uma 

unidade psicossomática ainda não alcançada. Isso ocorre devido à hostilidade do 

meio provocando a fuga do “EU SOU” pelo repúdio do mundo externo. Desse 

modo a psicossomatização pode ser considerada como uma defesa organizada 

em decorrência de um mundo hostil. Winnicott define a enfermidade 

psicossomática da seguinte forma: 
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A enfermidade psicossomática é o negativo de um positivo, com este 

último sendo a tendência no sentido da integração em vários de seus 

significados, inclusive aquele a que me referi (1963) como 

personalização. O positivo é a tendência herdada que cada indivíduo 

tem de chegar a uma unidade da psique e do soma, uma identidade 

experiencial do espírito, ou psique, e da totalidade do funcionamento 

físico.  

(Winnicott, 1964, p. 88) 

 

Winnicott ressalta o aspecto potencialmente positivo dos eventos 

psicossomáticos, pois há neles uma tentativa do eu de manter a coesão 

psicossomática. Isso pode ocorrer em situações em que o indivíduo se vê 

ameaçado de perder uma unidade. Como defesa contra essa ameaça há uma 

dissociação dessa ameaça, mantendo ainda um estado integrado.  

O eu se constitui no estado de unidade psicossomática. Nessa vivência a 

psique começa a coincidir com os limites do corpo. Essa aquisição permite a 

experiência do não-eu, que é externo ao corpo. Nesse período do 

desenvolvimento entra o conceito do que Winnicott chama de espaço e objeto 

transicional.  

 

Introduzi as expressões ‘objeto transicional’ e ‘fenômeno transicional’ 

para designar a área intermediária da experiência, entre o polegar e o 

ursinho, entre o erotismo oral e a verdadeira relação objetal, entre a 

atividade da criatividade primária e a projeção do que já teria sido 
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introjetado, entre a não consciência primária da dívida e o 

reconhecimento da dívida. 

(Winnicott, 1951, p.317) 

 

Espaço transicional é o campo onde se dão as interações entre sujeito e 

objeto, que não é neutra do ponto de vista físico e afetivo. A mãe promove esse 

espaço transicional para o bebê, a separação é incentivada, mas, ao mesmo 

tempo, impedida. Esse processo se dá através de uma intensa identificação da 

mãe com o bebê e, concomitantemente, uma necessidade de reconhecer o bebê 

como não-eu. O objeto transicional entra para retirar o indivíduo de uma inércia 

narcísica e colocá-lo ao mundo não-eu. Para Winnicott o objeto transicional é a 

primeira posse não-eu do bebê. 

A criança para Winnicott é potencialmente criadora, essa característica se 

desenvolve naturalmente se não houver impedimentos a seu desenvolvimento. 

Esses impedimentos aparecem na obediência e submissão, o que cria o 

sentimento de futilidade no sujeito (Costa 2005). Para que isso aconteça o 

ambiente deve ser intrusivo, omisso ou incompetente.  

O objeto transicional deve apresentar duas características para que cumpra 

seu papel: deve ser complacente e resistente ao mesmo tempo. A primeira 

característica está ligada à satisfação libidinal e o segundo à agressividade 

motora. O impulso agressivo para Winnicott representa o primeiro movimento da 

criança para o mundo externo e para a criatividade. Se o objeto transicional não 

apresentar essas duas características fracassará em sua função. 
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Jurandir Freire Costa propõe que muitos dos transtornos psíquicos ligados 

ao corpo e a imagem corporal da contemporaneidade, se dão pela tendência de 

se utilizar o corpo como objeto transicional. Isso se dá em meio ao que o autor 

chama de cultura e personalidade somática e é o que será analisado no próximo 

capítulo. 
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Capítulo IV – Cultura Somática e Moral das Sensações 

 

Neste capítulo será feita uma análise da cultura contemporânea com base 

nos pensamentos de Jurandir Freire Costa, em seu livro “O vestígio e a aura” 

(2005). O autor utiliza os termos cultura somática e personalidade somática para 

definir a sociedade contemporânea, seguindo conceitualmente os termos 

utilizados por Christofer Lasch, que definiu a sociedade na década 1970 como 

“cultura narcísica” e “personalidade narcísica”. Costa propõe que muitas das 

características da cultura narcísica descrita por Lasch, foram substituídas pela 

cultura somática contemporânea. Cultura e personalidade somática referem-se a 

um lugar privilegiado dado ao corpo na construção das identidades dos indivíduos. 

Isso não tem a ver com o tempo gasto para o aprimoramento dos atributos físicos, 

mas sim com a importância atribuída ao corpo no sentido do que as pessoas são e 

devem ser segundo a sociedade. Para Costa (2005), na sociedade atual, tornou-

se comum crer que os atos psicológicos tem origens e causas físicas e orgânicas; 

e que “aspirações morais devem ter como modelo desempenhos corpóreos ideais” 

(p. 203). 

De acordo com Costa, o corpo na sociedade contemporânea se torna o 

objeto-alvo do ideal de felicidade do eu, sobretudo nas camadas mais privilegiadas 

do ponto de vista econômico, social e cultural. Para o autor, isso se dá nas 

camadas da população “principalmente cultivadas, politicamente descrentes, 

economicamente favorecidas e, na maioria, secularizadas nos costumes” (p. 120). 

Apesar de pequena numericamente, essa elite é extremamente influente do ponto 
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de vista cultural, uma vez que domina os grandes meios de comunicação e serve 

de ideal a ser alcançado por toda a sociedade. 

Os críticos da modernidade normalmente afirmam que atualmente o 

indivíduo, de um modo geral, vive uma crise de valores, através do 

enfraquecimento das instituições que antes davam as bases para a formação da 

identidade. Desse modo o indivíduo contemporâneo se basearia em dois 

norteadores para formar o sentimento de identidade: o narcisismo e o hedonismo. 

O narcisismo é usado aqui não como no entendimento psicanalítco, em que é um 

traço essencial na formação da subjetividade. No sentido em que o termo é usado, 

quer dizer que o ideal do narcisista sempre visa sua auto-satisfação, mesmo que 

se trate de instituições coletivas. O hedonismo é decorrente da dinâmica narcísica, 

uma vez que a felicidade do narcisista está indissociavelmente ligada a sua 

satisfação sensorial. 

Para Costa, esses traços correspondem em certa medida ao que vivemos 

hoje, porém são insuficientes para entendermos nossa cultura como um todo e os 

fenômenos que surgem em nossa sociedade atual. Para o autor, as instituições 

tradicionais como a religião, família e trabalho não perderam totalmente sua 

influencia sobre os sujeitos, mas deixaram de exercer seu caráter universal para 

serem vivenciadas individualmente. O mito cientificista ocupou o lugar universal e 

incontestável antes preenchido pelos valores e instituições tradicionais. Na mídia, 

a ciência passa a falar no lugar da Verdade, e o que antes era julgado na esfera 

dos ideais morais, é agora validado através de métodos científicos experimentais. 
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A virtude moral deixou de ser o único padrão da vida reta e justa. 

Agora, o bom ou o Bem também são definidos pela distância ou 

proximidade da “qualidade de vida”, que tem privilegiados o corpo e a 

espécie... O cuidado de si, antes voltado para o desenvolvimento da 

alma, dos sentimentos, ou das qualidades morais, dirige-se agora para 

a longevidade, a saúde, a beleza e a boa forma. 

(Costa, 2005, p. 190) 

 

A cultura somática modificou a hierarquia de valores da nossa sociedade, 

alterando radicalmente a relação do indivíduo e da sociedade com o corpo, 

exarcebando assim, a sensorialidade. O desejável passa a ser o que é 

experimentado através da sensação corporal tida como prazerosa, e o que não é 

desejável é a experiência que não tem a satisfação imediata e precisa de tempo e 

elaboração psíquica. A sensibilidade às sensações é fruto de uma construção 

individual e cultural a partir do que é tido como ideal na sociedade. Em uma 

cultura em que o gozo sensorial é supervalorizado, ações que não gratifiquem 

diretamente as sensações e que posterguem o prazer, serão relegadas a segundo 

plano. Entre essas ações podemos citar os movimentos sociais e políticos, que 

estão ligados a um projeto coletivo que visa o bem comum, porém suas 

pretensões requerem muito tempo e investimento libidinal, o que vai na contra-

mão da lógica do gozo sensorial. 

Para o autor, a inversão de valores na nossa cultura também afetou o que é 

considerado patológico e o que é considerado normal pela sociedade. A grande 

importância dada ao corpo e a imagem corporal tem, como efeito colateral 

imprevisto, um grande número de patologias que não se alinham com o ideal de 
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eu dominante. Atualmente o desviante da norma vigente é aquele que apresenta 

“inépcia, incompetência para exercer a vontade no domínio do corpo e da mente, 

segundo os preceitos da qualidade de vida” (p.195). O autor divide em categorias 

os principais desvios da conduta moral contemporânea, todos tendo em comum 

mostras de “fraqueza de vontade”: 

1) dependentes ou adictos: são os que não conseguem exercer o domínio sobre 

si, como os dependentes de drogas, jogos, sexo, exercícios físicos. 

2) desregulados: são os que não controlam o nível de carências físicas como é o 

caso dos bulímicos e anoréxicos; e mentais como acontece nas fobias sociais e 

síndrome do pânico. 

3) inibidos: são os que se retraem diante do mundo e não demonstram força de 

vontade. 

4) estressados: são os que não conseguem direcionar sua energia e acabam por 

desperdiçá-la. 

5) deformados: são os que não se encaixam no que é considerado bom, belo e 

saudável. 

O autor afirma que a personalidade somática de nosso tempo traz 

contradições importantes no cerne da formação das identidades dos indivíduos. 

Uma dessas contradições seria a auto-reprovação emocional dos indivíduos pelos 

desvios citados acima, mas ao mesmo tempo se isentar moralmente da falta de 

força de vontade para superá-los, uma vez que esses malogros são atribuídos a 

causas físicas. Desse modo o indivíduo é compelido à, no caso de “sucesso”,  

atribuí-lo a sua força de vontade individual, e no caso de “fracasso”, a sentir-se 

fisicamente incapacitado. A partir dessa lógica não há espaço para a contestação 
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crítica a respeito do sentido dos ideais corporais em vigor. Esses ideais são 

incorporados sem uma visão crítica, uma vez que ditados pela ciência e pelos 

meios de comunicação, e encarados como verdade incontestável. Cabe aos 

indivíduos, dentro dessa lógica, se encaixarem no estigma do “sucesso” ou 

“fracasso”. 

 

O sujeito vê-se, simultaneamente, como onipotente – ao acreditar que 

pode criar o eu moral e psicológico a partir da pura experiência 

sensual do corpo – e como impotente – ao ser forçado a crer que o 

sentido do sofrimento humano está inscrito nos genes ou nos circuitos 

neuro-hormonais. 

(Costa, 2005, p. 196) 

 

O cuidado de si, muito centrado na imagem corporal e no gozo das 

sensações, traz consigo outra contradição na formação da personalidade 

atualmente. Precisamos do reconhecimento do outro para validar quem somos, 

mas as características da cultura somática de supervalorização do prazer ligado 

às sensações, desgastam a relação emocional com o outro próximo. Desse modo 

muitas pessoas tendem a valorizar o outro distante e idealizado, como é o caso 

das celebridades vinculadas pelos meios de comunicação, e dar menos valor ao 

outro próximo que realmente tem preocupações emocionais para conosco. 

A outra contradição diz respeito à intensa relação feita na sociedade atual, 

da felicidade ao prazer sensorial. Ao tentar reduzir de forma acentuada o 

sofrimento e supervalorizar o prazer, passamos a não aceitar o sofrimento e a dor 

como constituintes da vida humana. Assim é aumentada a ansiedade se alguma 
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perspectiva de dor é percebida, e isso é sentido como se houvesse falhas na força 

de vontade. Desse modo, há uma negação da dor e do sofrimento, e na tentativa 

de eliminá-las a qualquer custo, há também uma grande angústia uma vez que o 

indivíduo se culpa, pois isso é vivido como falha em sua força de vontade 

individual. 

A cultura somática enfraqueceu a moral dos sentimentos tipicamente 

burguês de grande parte do século passado, em detrimento da moral das 

sensações vivida atualmente. Dentro dessa perspectiva, há um privilégio da 

aparência física e da força de vontade, enquanto a profundidade sentimental da 

moral dos sentimentos foi relegada a segundo plano. Disso decorre a última 

contradição do sentimento e formação da identidade, uma vez que o eu íntimo não 

é mais ocultado, pois a identidade pessoal se confunde com o semblante corporal. 

No romantismo intimista de outrora, era possível que o indivíduo resguardasse a 

sua identidade. Na cultura somática o corpo passa a ser o “espelho da alma” 

(Costa, p.198), explicitando a todo o momento e para todos, nossas qualidades e 

falhas. 

A partir dessas contradições do sujeito contemporâneo, surgem algumas 

características importantes que o marcam. A primeira é o que Costa (2005) chama 

de “desconfiança persecutória”. Com a exposição da identidade na imagem 

corporal, o outro passa a ser percebido como um espectador incômodo de nossas 

falhas e defeitos, desse modo o outro é visto como acusador. Outra característica 

da cultura somática é a hipersensibilidade a qualquer problema que seja corporal, 

do mesmo modo que essa hipersensibilidade era voltada para o campo 

sentimental no século XIX. A última característica da cultura somática é o que o 
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autor chama de “superficialidade e uniformidade compulsivas”, que decorrem das 

duas características anteriormente citadas. Uma vez que o outro é visto como 

perseguidor de nossas falhas corporais, que são tão facilmente detectadas e 

supervalorizadas por nós, a saída encontrada é se parecer com todo mundo e 

com isso desaparecer do olhar do outro. 

 

A personalidade somática se tornou uma espécie de antipersonalidade 

pelos próprios mecanismos que a constituem. De um lado só dispõe 

das aparências corpóreas para singularizá-la e individualizá-la como 

identidade irrepetível; de outro, pelo fato de só dispor da aparência 

como meio de individualização, procura anulá-la para escapar ao 

sentimento persecutório da vulnerabilidade ao olhar do outro. 

(Costa, 2005, p. 200) 

 

O autor discute que a supervalorização do corpo, bem como o grande 

aumento de distúrbios ligados ao corpo na sociedade contemporânea, se devem 

em grande medida, dentro de uma perspectiva winnicottiana, ao uso do corpo 

como objeto transicional. Esse processo esbarra em um grande obstáculo, uma 

vez que o corpo-objeto não cumpre as características próprias de um legítimo 

objeto transicional, que são a complacência e a resistência, e acaba por falhar em 

sua função. 

O corpo não tem a propriedade da resistência como é exigida em um objeto 

transicional, pois em um processo de personalização satisfatório, a psique, corpo 

e mente entram em sintonia fazendo com que o esquema corporal se submeta aos 

interesses narcísicos da imagem corporal idealizada. Essa submissão do corpo 
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aos interesses narcísicos é necessária a um desenvolvimento saudável, porém 

esse é um dos motivos pelo qual o corpo não pode ser usado como objeto 

transicional de forma satisfatória. 

O outro elemento se refere à complacência. O corpo também não tem essa 

característica, pois ao resistir pouco às demandas narcísicas, também suporta 

pouco a agressividade criadora. O corpo ao ser utilizado como objeto transicioal 

se torna incapaz de responder de forma a proteger o eu contra as ameaças do 

mundo externo. Isso porque a sensação, utilizada como modo prioritário de 

processamento das experiências, apenas sente o presente, não conseguindo 

prever ou antecipar o acontecimento. O autor conclui que é impossível o corpo 

cumprir a função de objeto transicional sem causar danos físicos e mentais aos 

indivíduos. Os danos físicos são causados, ao tentar nesse processo, alterar o 

equilíbrio entre os elementos sensoriais e motores do esquema corporal. Os 

danos mentais são causados por ser dificultada a relação entre a percepção 

subjetiva do passado e a ação objetiva do presente. 

Para Winnicott (apud Costa) a experiência cultural é a externalização do 

psiquismo na ação, e sem o qual o eu se limita a se satisfazer no gozo da fantasia 

ou na exploração destrutiva do próprio corpo. Isso seria uma das conseqüências 

da utilização do corpo como objeto transicional. 

 

A compulsão pela felicidade sensorial é a ação criativa em seu mais 

baixo grau de expressão...O círculo vicioso do sintoma corporal 

começa aqui. Porque aprendemos a desvalorizar a satisfação com a 

ação no mundo, nos retraímos para o escaninho do gozo sensorial; e 
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porque nos enclausuramos nesse universo, continuamos a perceber o 

mundo como algo inatingível pela ação e apenas experimentável pela 

sensação. 

(Costa, 2005, p.124) 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

 Costa (2005) coloca importantes questões acerca da cultura 

contemporânea e da utilização do corpo como objeto transicional. Porém, o autor 

não expõe, em seu livro “O vestígio e a aura” (2005), algumas colocações que 

julgo serem fundamentais para o entendimento do homem contemporâneo e seus 

sintomas. Uma dessas questões é a psicossomatização como agente importante 

na formação dos sintomas atuais. Apesar do autor não ter colocado a questão da 

psicossomatização em sua análise, acredito que muito das características e 

contradições do homem e da cultura contemporânea apontadas por ele, 

favorecem esse tipo de sintoma. 

 Retomemos o conceito de psicossomatização utilizado nesse trabalho, que 

foi construído nos capítulos anteriores. Para a psicanálise de um modo geral, esse 

fenômeno é considerado como a não representação simbólica dos conflitos, que 

se refletem corporalmente. Representação simbólica é aqui entendida como o 

processo de significação e resignificação de conteúdos psíquicos que passam a 

ter um sentido através da apropriação de seu significado. Nos transtornos 

psicossomáticos, os conflitos e angústias não passam pela ordem da 

representação, o que possibilitaria o recalcamento e a conversão para um sintoma 

neurótico. Aí reside a grande diferença entre os sintomas psicossomáticos e os 

sintomas neuróticos. No caso deste último, o sintoma vem como o retorno do 

recalcado, enquanto nos sintomas psicossomáticos o conflito e a angústia não 

passam pela representação simbólica, e se refletem como um sintoma corporal. 
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 A teoria de Winnicott a respeito da psicossomatização acrescenta que o 

distúrbio psicossomático seria uma dissociação de um eu principal, permanecendo 

a tendência de perda da coesão psicossomática. O autor diferencia a enfermidade 

psicossomática de doenças mentais mais graves como as psicoses. Enquanto nas 

psicoses haveria uma cisão no aparelho psíquico do indivíduo, a enfermidade 

psicossomática consistiria em uma dissociação. A dissociação seria um tipo de 

cisão menos severa, em que ainda haveria um eu principal, mas com elementos 

dissociados entre si. Para Winnicott isso se daria em um ego fraco, sem recursos 

para lidar com questões que seriam insuportáveis para o eu.  Essas questões não 

seriam trabalhadas simbolicamente pelo ego, uma vez que seriam negadas e 

dissociadas, aparecendo como sintomas somáticos.  

A psicossomatização é a fuga do “EU-SOU” pelo repúdio do mundo 

externo, que coloca questões ao indivíduo que não tem, ou que se vê como não 

tendo recursos psíquicos para lidar com elas. Desse modo, o transtorno 

psicossomático é um fenômeno regressivo de um estabelecimento de defesa 

arcaico realizado pelo indivíduo. Essa organização defensiva tem sua gênese nos 

primeiros estágios do desenvolvimento emocional primitivo, em que o indivíduo 

inicia o processo de integração psicossomática. O ambiente falha, mas não chega 

a ser traumático (como no caso das psicoses). Winnicott ainda ressalta o aspecto 

“esperançoso” do transtorno psicossomático, pois ele se apresenta como uma 

tentativa do eu de se manter integrado, mesmo que exista uma tendência 

persistente a uma desintegração. 

Costa (2005) propõe que muito das patologias e das características da 

cultura atual se devam ao uso do corpo como objeto transicional. Como foi 
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analisado no capítulo Teoria de Winnicott, o objeto transicional surge quando o 

processo de personalização vai ocorrendo, e o bebê começa a adquirir a coesão 

psicossomática pelo processo de integração. O objeto transicional seria a primeira 

posse não-eu do bebê e o auxiliaria no processo do reconhecimento do outro e de 

si como um ser separado da mãe. Acredito que surge aí uma contradição na 

experiência do uso do corpo como objeto transicional. O corpo, ao ser utilizado 

como primeira posse não-eu do bebê, provoca falhas no processo de 

personalização e de integração psicossomática, pois é justamente nesse processo 

que ele se reconhece como eu, ou seja, uma unidade. Isso geraria, a meu ver, 

uma contradição na vivência do indivíduo, já que a utilização de um objeto não-eu 

coincidiria com os limites do próprio eu. É nesse momento do desenvolvimento 

que ocorre a formação defensiva caracterizada pela psicossomatização, uma vez 

que essa falha pode representar uma tendência à perda da coesão 

psicossomática.  

Outra conseqüência apontada por Costa (2005) a respeito do corpo 

utilizado como objeto transicional, seria o não investimento no mundo externo de 

forma criativa. Isso ocorreria pois o indivíduo passa a experienciar o mundo 

através das sensações e não através da ação criativa no mundo. Acredito que 

essa colocação de Costa (2005) também está relacionada à psicossomatização, 

pois nesses dois processos há um repúdio pelo mundo externo e à tudo o que é 

considerado não-eu. O investimento da energia psíquica retorna para o corpo do 

indivíduo e não se transforma em investimento no mundo externo. Porém, julgo 

persistir uma importante questão tendo em vista que esses processos começam a 

ocorrer nos estágios primitivos de desenvolvimento: de que forma a cultura 
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somática influencia as famílias de modo a alterar o processo de desenvolvimento 

dos bebês? 

Não pretendo discutir essa questão no presente trabalho. O que posso 

dizer por ora é que acredito que haja uma série de características e contradições 

na cultura atual, que favorecem uma defesa arcaica que consiste nos eventos e 

transtornos psicossomáticos. Como vimos no capítulo anterior, a moral das 

sensações caracteriza a cultura somática. A lógica da moral das sensações é a de 

negar ao extremo toda a perspectiva de frustração, dor e sofrimento; e tentar 

gozar sensorialmente que, como afirma Costa (2003), “é ação criativa em seu 

mais baixo grau de expressão” (p.124). Acredito que o prazer sensorial não 

necessite de elaboração simbólica para acontecer, necessita apenas de uma 

aparelhagem orgânica que capte as sensações prazerosas. É, então, mais 

simples e facilmente obtida do que o prazer derivado da ação criativa no mundo, 

que necessita de investimento libidinal e tempo para acontecer. Na lógica da 

moral das sensações, do mesmo modo em que há uma busca pelo prazer 

sensorial, há uma aversão e repúdio a qualquer ameaça de desprazer. Nesse 

sentido, há uma tentativa de eliminar os conflitos rapidamente para que eles não 

provoquem sofrimento. Os conflitos passam a não ser integrados pelo indivíduo e 

retornam como algo não simbolizado, se refletindo em sintomas corporais através 

da somatização.   

Como afirma Costa (2005), a busca pelo prazer sensorial imediato e a 

aversão a qualquer tipo de ameaça de dor e sofrimento, faz com que os indivíduos 

neguem essas experiências como constituintes da vida humana. Birman (2003) 

diferencia as experiências de dor e de sofrimento. Para o autor a dor se fecha em 
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si, e não deixa lugar para o outro na relação. Há um caminho a ser percorrido na 

passagem da dor para o sofrimento. Este último pode ser compartilhado e 

elaborado psiquicamente, enquanto a dor é uma sensação que paralisa e não 

permite elaboração. Ainda para Birman (2003), na sociedade atual, o mal-estar de 

um modo geral se caracterizaria como dor, não se constituindo como sofrimento. 

 

Assim, indo direto ao ponto gostaria de afirmar que o mal-estar 

contemporâneo se caracteriza principalmente como dor e não como 

sofrimento. Vale dizer, a subjetividade atual não consegue mais 

transformar dor em sofrimento, estando aqui a sua marca diferencial 

e inconfundível... É preciso reconhecer aqui, antes de mais nada, 

que a dor é uma experiência em que a subjetividade se fecha sobre 

si própria, não existindo qualquer lugar para o outro no seu mal-

estar... Em contrapartida, o sofrimento é uma experiência 

essencialmente alteritária. O outro está sempre presente para a 

subjetividade sofrente, que se dirige a ele com o seu apelo e lhe 

endereça uma demanda. 

(Birman, 2003, p.5) 

 

Podemos pensar essa questão relacionando à análise de Costa (2005) a 

respeito da passagem da moral dos sentimentos, de outras épocas, para a moral 

das sensações da atualidade. Na moral das sensações o que é percebido com 

mais intensidade são as sensações corporais de prazer e desprazer. Acredito que 

o representante do desprazer corporal seja a dor. Há um passo a ser dado na 

transformação da dor corporal em sofrimento, que é fundamental para a 

constituição dos indivíduos e dos processos de elaboração psíquica. A moral das 
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sensações destituiu o lugar do sofrimento, constituinte do processo de elaboração 

simbólica dos conflitos, e instituiu a sensação de dor, com teor quase nulo de 

simbolização. Isso porque, como apontou Birman (2003), a dor se encerra em si 

mesma, não deixando espaço para a construção de outras formas de experiência. 

Acredito que a dor seja aqui a representante dos sintomas psicossomáticos, 

uma vez que o conflito que geraria sofrimento psíquico, passa a ser vivido como 

dor, que é sensorialmente percebida. Enquanto o sofrimento seria o resultante da 

angústia derivada do contato com o conflito. Já a dor seria a manifestação 

psicossomática derivada do não contato com esse conflito e com a angústia 

causada por ele. 

  Birman (2003) aponta o sofrimento como “essencialmente alteritário”, em 

que o outro está presente na subjetividade do indivíduo que está sofrendo, 

enquanto na dor o outro não tem lugar, pois se trata de uma experiência que se 

fecha em si mesma. Acredito que uma característica do homem contemporâneo 

produzida pela cultura somática apontada por Costa (2005), contribua para que a 

dor substitua o lugar do sofrimento. Segundo esse autor a moral das sensações 

enfraquece o laço relacional com o outro próximo, que tem realmente 

preocupações emocionais para com os que estão a sua volta, e valoriza o outro 

distante idealizado, como é o caso das celebridades. Esse movimento de 

enfraquecimento do relacionamento com o outro próximo dificulta a passagem da 

dor para o sofrimento e a elaboração simbólica dos conflitos e questões. Acredito 

que essa dificuldade na elaboração simbólica, somada a não aceitação das 

sensações de desprazer produzida pela moral das sensações, faz com que a 

psicossomatização surja como a defesa psíquica mais viável para o indivíduo. Os 
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conflitos e questões passam a ser dissociados do eu e com isso não há o contato 

com eles. Porém, eles acabam retornando de alguma forma, nesses casos como 

dor sentida corporalmente derivada do processo de psicossomatização. 

 No entanto, julgo que nem toda somatização pode ser considerada como 

patológica, uma vez que para Winnicott a existência humana é essencialmente 

psicossomática. Manifestações corporais comuns na contemporaneidade como 

dores de cabeça, gastrites e baixa imunidade corporal não são consideradas 

como patologias, mas dentro da perspectiva utilizada nesse trabalho, são tidas 

como manifestações somáticas de conflitos, questões e angústias, que não 

encontram espaço para serem trabalhadas simbolicamente, são dissociadas pelo 

indivíduo e acabam por retornar como sintomas corporais. Nesses casos os 

conflitos e angústias são vivenciados como experiência de dor corporal através da 

psicossomatização e não como sofrimento psíquico. 

Uma característica do homem contemporâneo apontada por Costa (2005), 

que acredito dificultar a ação criativa no mundo e favorecer os processos 

psicossomáticos, é a “desconfiança persecutória”. Uma vez que os indivíduos 

contam em grande medida com o corpo para formar sua identidade, o outro passa 

a ser percebido como acusador de seus defeitos. Isso porque ele entende que os 

traços de sua personalidade são ligados ao corpo e estão expostos ao olhar do 

outro, assim como suas características físicas. Desse modo, o mundo externo é 

vivido como hostil. O ambiente como um todo é tido como intrusivo na experiência 

de ser dos indivíduos e repudiado por eles. 

Uma importante questão que caracteriza a sociedade atual e que não foi 

abordada por Costa (2005) em sua análise, embora tenha muita relação com suas 
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colocações, é a questão da velocidade da cultura contemporânea. É comum, em 

nosso cotidiano, ouvirmos a frase: “atualmente eu não tenho tempo para nada”. 

Se pensarmos objetivamente, o tempo é o mesmo em todas as épocas da 

humanidade. A questão a se pensar é como o tempo é vivido subjetivamente 

pelos indivíduos, levando em consideração que a lógica predominante é a do fazer 

e da ação. Influenciada pela inovação dos meios de comunicação, a velocidade da 

informação e da comunicação foi aumentada intensamente. Essa lógica faz com 

que o tempo tenha que ser produtivo objetivamente. Acredito que essa lógica se 

complementa à moral das sensações que busca rapidamente eliminar a dor e 

buscar formas de prazer sensorial. O tempo vivido como obrigação de 

produtividade vai na contra-mão do processo de elaboração simbólica, já que o 

tempo subjetivo, essencial para esse processo, não é levado em consideração. É 

preciso tempo e investimento libidinal para que haja a elaboração simbólica das 

questões humanas, porém na cultura somática não há espaço para ações que 

precisem desses investimentos e que posterguem o prazer. Sem elaboração 

simbólica, os conflitos e angústias não são integrados ao indivíduo, que dissocia 

essas questões e não entra em contato com elas. Desse modo, a velocidade 

intensa e a lógica do tempo produtivo são outras características da cultura 

contemporânea que dificultam o processo simbólico e favorecem a surgimento dos 

sintomas psicossomáticos.  

Se pensarmos objetivamente, a somatização é um meio pelo qual o conflito 

se torna concreto e palpável. Em uma sociedade em que há um verdadeiro 

fascínio pelo corpo físico, isso poderia ressaltar o aspecto positivo que Winnicott 

dá à somatização, pois o cuidado com o corpo é extremamente valorizado. 
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Segundo esse autor, esse tipo de sintoma pode representar um lado positivo de 

manter a coesão psicossomática e convocar o indivíduo para uma mudança. 

Porém fazemos parte de uma cultura cujas características e valores dificultam 

muito esse aspecto esperançoso dos sintomas somáticos. 

Segundo a análise de Costa (2005) à respeito da cultura somática, o 

indivíduo contemporâneo apresenta uma contradição importante na formação de 

sua identidade. Essa contradição se caracteriza pela auto-reprovação emocional 

dos indivíduos pelos seus sintomas, patologias e dificuldades; mas ao mesmo 

tempo, se isentam moralmente da falta de força de vontade para superá-los, uma 

vez que esses malogros são atribuídos a causas orgânicas. Desse modo, os 

sintomas somáticos são encarados com total impotência, uma vez que são 

atribuídos a causas orgânicas em que o indivíduo não tem qualquer 

responsabilidade, mas ao mesmo tempo, ele se reprova emocionalmente por ter 

essas deficiências orgânicas. O indivíduo contemporâneo, imerso nessa 

contradição, fica paralisado frente a algo que ao mesmo tempo ele se culpa 

emocionalmente por ter, mas é isentado de qualquer responsabilização, já que as 

reações fisiológicas de seu organismo estão fora de seu controle. 

Outra questão, que dificulta muito que o aspecto positivo do transtorno 

psicossomático possa ocorrer, é a que se refere à ciência médica e à 

medicalização intensa de qualquer sintoma, físico ou psíquico. Acredito que a 

ciência médica influencie muito a formação das identidades atuais e as 

contradições da cultura somática. Concordo com Costa (2005) quando o autor 

coloca que a ciência passa a falar no lugar da “Verdade” incontestável e absoluta, 

tomando o lugar que antes era ocupado pela Igreja na cultura ocidental. A ciência 
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dita o ideal a ser alcançado e este é o do corpo saudável e da longevidade. Os 

atos que vão contra esses ideais são vistos praticamente como pecado, e nesse 

sentido, a ciência e a Igreja se aproximam muito. Por exemplo, alguém que coma 

abundantemente, tal como no passado essa pessoa poderia sentir culpa pelo 

pecado da gula, atualmente ela sente culpa do mesmo modo, mas agora por estar 

fazendo mal a seu próprio organismo e indo contra os preceitos da saúde e da 

beleza física.  

A ciência médica contribuiu para a formação da cultura somática dando 

muita ênfase ao corpo físico. O que se torna comprovável cientificamente é o que 

se reflete corporalmente e o que é ditado organicamente pela espécie, e que 

corresponde aos genes. Essa questão foi exemplificada na introdução deste 

trabalho, quando uma revista voltada para o saber científico afirmou que as 

terapias psicológicas funcionavam devido à alterações de ligações neuronais. A 

ciência médica e a cultura somática se complementam na questão da saúde, ao 

super-valorizar o tratamento puramente físico e que combata os sintomas 

rapidamente. A questão da medicalização, com pouco discernimento e cuidado, 

tem a mesma lógica da moral das sensações, de aliviar rapidamente a dor e o 

sofrimento, retirando assim o aspecto potencialmente positivo da doença, que 

pode contribuir para a elaboração psíquica do sofrimento.  

 Em um momento histórico em que grande parte da população acha que a 

medicalização é a solução para o sofrimeto psíquico e físico, e que a psicocirurgia 

retorna como possibilidade de “adequar” o indivíduo à sociedade, é imprescindível 

que haja um intenso debate acerca de nossa sociedade e como ela lida com o 
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sofrimento e seus conflitos. Nessa discussão, a psicologia deve se posicionar de 

forma incisiva pois ela tem muito a acrescentar a esse debate.  

Não contribui em nada para esta reflexão porém, uma visão catastrófica da 

contemporaneidade e um saudosismo irreal de outras épocas, como fazem muitos 

autores. Não podemos esquecer que há algumas décadas atrás não havia a 

cultura somática, mas isso não impediu que a humanidade vivesse duas guerras 

mundiais, nazismo, apartheid, regimes autoritários em diversos países; enfim, uma 

lista extensa de atrocidades. Podemos dizer que na atualidade algumas das 

características negativas do passado se apresentam de forma mais amena. Há 

uma série de avanços realizados pela nossa sociedade que não devem ser 

subjugados, como: maior aceitação das diferenças, redemocratização em vários 

países, preocupação maior com o meio ambiente. Não devemos desconsiderar o 

fato de que há uma potencialidade de mudança em nossa cultura. Obviamente há 

muitas questões que necessitam ser reavaliadas e modificadas, e isso se dá a 

partir de uma intensa reflexão acerca das características e contradições da cultura 

e do homem contemporâneo. Esse trabalho teve justamente esse intuito: dar uma 

contribuição para a discussão acerca da contemporaneidade. 

Permito-me finalizar o presente trabalho com uma passagem do livro de 

Jurandir Freire Costa por achar que ele consegue traduzir, de forma quase 

poética, o meu sentimento em relação à postura frente ao mundo que devemos 

ter:  

 

A cultura somática, em conclusão, é um fenômeno multifacetado, que 

pode ter vários sentidos. Podemos torná-lo um meio eficiente para se 
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alcançar uma vida mais justa e feliz ou para nos deixar subjugar pela 

moral do espetáculo. Seja como for, o carro da história não tem 

marcha ré. Querendo ou não, somos todos contemporâneos, e este é 

o nosso mundo. As novas experiências corporais fazem parte de 

nossa identidade, e compete a cada um fazer delas uma ponte para a 

autonomia ou uma reserva a mais de sofrimento e destruição. 

Apostemos na melhor hipótese. Afinal, a futilidade, a ganância e a 

violência só conseguiram, até hoje, empolgar os tolos, os medíocres e 

os arrogantes. E, na maioria dos casos e dos fatos, sempre fomos 

mais que isso. 

(Costa, 2005, p.240) 
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