"A Alma, o Corpo e a Psicanálise"
O texto apresenta uma discussão sucinta sobre as relações entre Psicanálise e
Psicossomática. Faz uma retrospectiva da evolução da concepção das práticas
curativas, desde a paleo-medicina, passando por uma distinção entre medicina
psicossomática e psicossomática psicanalítica, até uma proposta de superação d o
dualismo m e n t e - c o r p o .

P

sicossomática é uma nova especialidade da Medicina, u m outro campo de aplicação para a

Psicanálise e uma das mais fecundas áreas de interface para o desenvolvimento da pesquisa sobre o
fenômeno humano. Nos últimos setenta anos, um grande número de trabalhos, tanto médicos, quanto
vinculados à teoria e à clínica da Psicanálise, surgiram, propiciando uma série de desdobramentos que
afetam o curso da prática médica em geral bem como levantam questões para os modelos de compreensão dos vários aspectos que tangem os processos d o ser humano, na saúde, na doença, e na
condução de sua experiência concreta de ser vivo, social e culturalmente determinado.
Abordaremos nesse trabalho três pontos, importantes para a localização da perspectiva em que nos
situamos, e que permitem a especificação de uma abordagem psicanalítica para a Psicossomática. O
primeiro ponto diz respeito a uma breve revisão histórica da evolução da concepção psicossomática,
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acompanhando o trajeto das práticas curativas desde a Paleo-Medicina, ou Medicina ancestral, até o
século XIX. O segundo ponto faz a diferenciação entre as duas tendências fundamentais em que se
divide a Psicossomática, para as quais propomos as designações de Medicina Psicossomática e de
Psicossomática Psicanalítica. Finalmente, apresentaremos um modelo para a representação d o
fenômeno psicossomático, que permite uma aproximação à desejável superação do dualismo corpomente.
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As práticas curativas ancestrais
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As duas Psicossomáticas
Na década de 1920 vão surgir, simultaneamente
na Alemanha e nos Estados Unidos, pesquisadores interessados em aplicar a Psicanálise ao
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A Medicina Psicossomática adota os mesmos
critérios diagnósticos da M e d i c i n a , seus
métodos, suas técnicas, seu procedimento de
pesquisa, seus critérios de cura. A Psicanálise
fornece para ela mais uma ferramenta, um meio
de investigação daqueles fatores etiológicos
"invisíveis", as emoções, o fator "subjetivo".
Muito

diferente

é a orientação

da

outra

Psicossomática, a que propomos chamar de
Psicossomática Psicanalítica. Para essa concepção o "subjetivo" não é um fator de causalidade,
e o sintoma, qualquer sintoma, não é o que
deve ser eliminado.

Para a Psicanálise, o

principal sintoma é o próprio Ego, e esse é visto
como um "campo de batalha", como Freud
propunha em 1917.
O criador dessa tendência, é Georg Groddeck,
médico alemão que descobriu por via independente a existência e a eficácia do Inconsciente,
e publicou, a convite de Freud, duas obras
capitais para o pensar psicanalítico sobre as
formas do padecimento humano que se
manifestam como sintoma psicossomático:

Não

há aqui

espaço

suficiente

para

um

desdobramento mais amplo dessa diferenciação, mas ela é fundamental para podermos
considerar o modelo a seguir.
A Banda de Moebius 1
Em 1861 o matemático Ferdinand Moebius
publicou um trabalho em que explorava as
características paradoxais de um objeto, que

ele definia como "unilátero

e não-

direcionáve/"(Trillat,1991,pp276-277).
Fisicamente sua construção é bastante simples:
toma-se uma tira de papel, colam-se suas
extremidades,

procedendo-se

antes,

no

entanto, a uma torção no sentido longitudinal
da tira. Forma-se assim uma espécie de anel,
que lembra um oito. Essa figura matemática
continua intrigando até hoje os matemáticos,
que consideram não ter ainda esgotado o
estudo de todas as suas possibilidades.
Do que se trata, e quais são suas utilidades para
o tema que nos concerne? Trata-se de uma
figura onde se processa uma continuidade
completa, onde não existe interior e exterior, e
seu uso em Psicanálise deve-se a Jacques Lacan
(1973). Aqui propomos um uso um tanto
diferente do que Lacan propôs, embora sem
dúvida seja dele o essencial dessa apreensão.
Banda é uma folha de papel que não tem frente
e verso, possui um único lado. Esse lado,
quando percorrido, conduz ao outro. Em seu
conjunto, não se pode dizer onde é a frente,
onde é o alto, onde é o fundo ou o baixo. Não
tem dentro nem fora. Não se orienta no espaço,
ou se orienta igualmente, como um objeto
mergulhado em espaço topológico. Se ela é
cortada, desfazem-se suas propriedades, mas se
ela for cortada longitudinalmente, em sua
"alma" (é o termo matemático) formam-se duas
faixas: uma orientável, com dentro e fora, e
outra Banda de Moebius, não orientável.

encontra-se no meu trabalho,
já citado, "Deuses do Corpo e
Dança da Alma".

O "Livro d"Isso" , de 1921(Croddeck1984), e
"Condicionamento
Psíquico e Tratamento de
Moléstias Orgânicas pela Psicanálise", de 1917
(Groddeck 7 992). Uma das tarefas fundamentais para a Psicanálise contemporânea é resgatar a
contribuição desse original e perturbador autor,
ainda
desconhecido
e
relegado.

Para a Psicossomática ela é a representação
ideal para configurar-se um modelo para a
relação entre o corpo e a mente. O corpo não é
o exterior, sendo a mente o seu interior. Os
processos

psíquicos

não

são

"dentro"

do

homem. O "corpo" não lhe é um mero veículo,

ou uma veste, ou um calçado. O corpo e a mente interpenetram-se, como desde sempre se sabe. Não
há processos puramente orgânicos, e nem unicamente mentais. Embora se devam respeitar as
especificidades dos registros, havendo assim uma esfera biológica, uma esfera físico-química,
dimensões simbólicas organizadas por esferas sociais e culturais, e uma esfera própria ao psiquismo, além de outras, há contudo, uma evidente continuidade no f e n ô m e n o humano. Essa continuidade é o que a Banda de Moebius pode dar conta de representar.
O sofrimento humano é uma extraordinária manifestação da unidade da vida humana. Não se sofre
só no corpo, nem apenas psiquicamente. O único corpo puro, isolado de mente, é o do cadáver. Os
processos psíquicos são "apoiados", c o m o dizia Freud. Talvez não hajam dicotomias, mas apenas
modelos distintos de apreensão. O que parece especificamente orgânico no corpo, talvez seja
apenas um dos "momentos" da faixa, e se tivéssemos paciência suficiente, sabedoria suficiente, e
critérios adequados, possivelmente poderíamos perceber quando esse processo passa a se
manifestar em seu "momento" psíquico. De qualquer forma, a Banda de Moebius é u m interessante
recurso para que possamos nos defrontar c o m o ser humano integral que vai procurar auxílio para
seu sofrimento. Para a clínica psicanalítica trata-se de uma representação q u e possibilita a c o n t i n u i dade da investigação, sem ruptura, q u a n d o é o corpo q u e m está "falando". Doenças continuarão,
obviamente, sendo tratadas por médicos. Conflitos continuarão a ser a matéria prima da investigação dos analistas, mas o f e n ô m e n o psicossomático pode, talvez, deixar de ser "terra de ninguém".

Lazslo Antonio Ávila
Rua Raul Silva, 615 CEP:
15014-300 São José do Rio
Preto-SP

Lopes, O. C (1970). A medicina
Melhoramentos e EDUSP.

no

Tempo.

São Paulo:

Groddeck,G. (1992). Condicionamento Psíquico e Tratamento
de Moléstias Orgânicas pela Psicanálise.EmGroddeck, G. Estudos

Ariès. R (1986). História Social da Criança e da Família. Rio de
Janeiro: Guanabara.

psicanalíticos sobre psicossomática, São Paulo: Perspectiva.

Etmüller (1986). Pratique de Médecine Spéciale, Lyon).Em
Foucault, M . (1972). História da Loucura na Idade Clássica.
São Paulo: Perspectiva,222

(Originalmente publicado em 1917).

Trillat, E. (1991). História da Histeria. São Paulo: Escuta.

Lacan, J. (1973). L'étoudit. Em Scilicet, no4, Paris: Seul.

Groddeck,G.(1984). O Livro disso. São Paulo: Perspectiva.

Lacan,J.(1962). L'identification. Seminário inédito.

Referências
bibliográficas

