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A somatização como resposta à dor mental
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Ou

O “corpo também fala”

Ao Motta Marques que, com a lucidez dos ‘mestres’, nos soube ouvir com disponibilidade, que nos
ofereceu ‘reconhecimento, ‘ mesmo quando as nossas suposições não tinham a força da certeza… mas
a vontade de dar e de aprender.
Aos meus colegas com quem, desde 2008, tenho partilhado seminários, formadores, dúvidas, saberes
e amizade.
Ao meu Pai, o meu Farol para a vida, ao meu Pai que me abraça sempre, mesmo fisicamente ausente,
e que me ofereceu esta força anímica.
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Tristezas são belezas
Apagadas pelo sofrimento
Lágrimas negras
Caem, saem, doem
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Quando o Motta Marques nos sugeriu que escrevêssemos sobre o nosso “sentir”, sobre as
aprendizagens feitas neste espaço de partilha de ideias, sobre a realidade, ou dor, “do corpo que
fala”, a primeira memória, aquela que me encheu a alma, foi a de um pequeno excerto da
autobiografia que escrevi em 2010 e que partilho convosco:
“… No final do curso decidi que gostaria de perceber/viver a doença mental.
Tive esta experiência, durante 18 meses, no Hospital Miguel Bombarda, onde, para além de fazer
consultas no Hospital de Dia, também acompanhei um grupo de doentes crónicos. Foram estes
homens que me ensinaram a linguagem da dor escondida, o código dos gritos, a falta de sentido com
sentido dos sorrisos que surgem sem motivo aparente.
E em cada um destes homens vi a história do Petit Prince. Conheciam os embondeiros e cuidavam
deles. Conversavam durante horas esquecidas com a Raposa, sabiam ser solidários e solitários.

…E fui ganhando outros papéis importantes na vida. Ser mãe!
Num mês de Dezembro, nasceu o meu filho André, um bebé lindo, que me acompanhava nos jardins,
nos concertos, nas leituras.
… E este menino também me ensinou muito, aprendi a inventar linguagens que só nós entendíamos,
a dar cambalhotas e a fazer o pino em sincronia, a sentir-me inteira quando, logo de manhã, ouvia as
suas gargalhadas.
…
As estações do ano continuavam a suceder-se e eu continuava a ir à minha praia sempre que
conseguia fugir, a fazer dança, a ouvir Jazz, a descobrir novas vozes. Continuava a divertir-me com o
meu filho, a gostar de jardins, de cinema, de palavras, de pessoas com alma, de lugares com alma.
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Caetano Veloso, Lágrimas Negras
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E na minha vida também existiam os amigos, o meu psicanalista, o trabalho, os projectos ligados ao
respeito e estima pelas pessoas, os colegas, os meninos que acompanhei em psicoterapia, a
empregada da mercearia e o senhor do talho.
Aos vinte e cinco anos … a casa cheia de amigos, com vozes melodiosas que ensaiavam blues e
cantigas do Zeca e do Zé Mário. Muitos minutos cheios com os violões, com muitas conversas, e o
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meu filho André sempre por perto.
Aos trinta e cinco anos fui mãe do meu filho Bernardo, tão bonito como o André. Senti-me tão
completa! … Com a certeza de que estava ali inteira, por ele e por mim.
As estações do ano continuavam a suceder-se e eu continuava a ir à minha praia sempre que queria,
passei a fazer dança numa escola, e a dançar livremente em casa, ao som de bossa nova, de jazz, de
pop e a descobrir novas vozes. Continuava a divertir-me com os meus filhos, a gostar de jardins, de
cinema, de palavras, de pessoas com alma, de lugares com alma. Aprendi a gostar de mim, sem
receio de o mostrar.
Quando eu morrer voltarei para buscar
Os instantes que não vivi junto do mar
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E fui ganhando outros papéis importantes na vida profissional, papéis que também me ajudaram a
amadurecer…
Quando estava quase a fazer quarenta e sete anos o meu pai partiu para sempre. Foi um duro adeus,
foi um inesperado adeus. Eu perdi o pai que me ensinou que “os homens não ajudam em casa, os
homens fazem”, o pai que era a minha referência de ética, de cultura, de amor. Os meus filhos
diziam-me que “agora temos mais uma estrelinha no céu”.
Um destes dias sonhei que ele me convidou para visitar a sua nova casa. Era uma casa simples, com
caminhos ladeados de rosmaninho, alfazema e jacarandás. O meu pai não tinha idade e já tinha lido
todos os livros do mundo”.

…é em silêncio, e com a alegria e a dor destas memórias, que reflicto sobre o que vivi nos dias 4 e 11
de Janeiro de 2011, na companhia de pessoas que estavam sentadas numa sala algures na cidade,
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Sophia de Mello Breyner, Inscrição
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para falar sobre a Patologia Psicossomática, e para ouvir o “saber” do Formador, um homem de
sorriso fácil, e que parece que “olha” os pensamentos.
Fui sentindo que as matérias de estudo estavam a ser vividas por todos nós. Como se nos
habitassem, sob a forma de memória, ou vividas in loco. E esse sentir foi surpreendente. O grupo
dançava ao sabor das palavras e das ideias.
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“…e mesmo quando as nossas suposições não tinham a força da certeza…”
Ousei questionar em voz alta: será que os psicossomáticos se apaixonam?
Cada elemento do grupo falava com o Motta Marques, mas também com os outros elementos, na
busca de reconhecimento e na procura de novos e sólidos “saberes”.
“… Sabe-se que a paixão pode ser uma porta para o Amor”3

“…mas a vontade de dar e de aprender”
A aprendizagem está directamente relacionada com a nossa capacidade de lidar com o que é novo.
E o novo incomoda, assusta, agride4, se não estivermos preparados e disponíveis para a mudança.
Neste seminário, o grupo surge com vontade de experienciar novos saberes, novos pensamentos,
sem receios.
Para que esta troca de “saberes” acontecesse foi necessário investir na leitura de três artigos, um do
Coimbra de Matos5, outro do Sami-Ali6 e o terceiro, aquele em que investi mais, do Zimerman7.

3

Motta Marques, em resposta à possibilidade de o psicossomático não se apaixonar

4

Fernandes Waldemar, Grupos e Configurações Vinculares

5

Dr. Coimbra de Matos, Mais Amor – Menos Doença”

6

Sami-Ali, Sonho e Psicossomática
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Zimerman, Pacientes Somatizadores in Manual de Técnica Psicanalítica,
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DAVID E. ZIMERMAN

“Pacientes Somatizadores”
In
Manual de Técnica Psicanalítica
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Estou a olhar para o meu caderno de estudo, e percebo agora, de forma mais “limpa”, o texto que li.
Recordo alguns conceitos:
A “medicina psicossomática” floresceu entre 1930 e 1960. F. Alexander contribuiu para este
movimento com as “sete doenças psicossomáticas”.
“As neurociências demonstram como as emoções se desenvolveram para aumentar a
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sobrevivência e garantir a existência da espécie animal”.
Todo o “paciente funciona como uma gestalt, ie, um binómio composto por uma figura
(doença) e um fundo (a pessoa, como ser humano).

A somatização, como resposta à dor mental,
é uma das respostas psíquicas mais comuns que o ser humano é capaz.

Por vezes o factor que está na origem de uma reacção psicossomática será um conflito
emocional.

Vários autores contribuíram para a consolidação e evolução do “corpo que fala”, a saber:
FREUD
1. O seu conceito de representação-coisa e de representação-palavra. No sujeito somatizador
os acontecimentos e os sentimentos de experiências afectivas passadas estão impressos e
representados no ego. Porém se estas vivências emocionais do passado ainda não passaram
para o pré-consciente e não foram simbolizadas e designadas com palavras, vão acabar por
se expressar através do corpo.
“Eu vi um menino correndo
eu vi o tempo brincando ao redor
do caminho daquele menino,
eu pus os meus pés no riacho.
E acho que nunca os tirei.
O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei.
Eu vi a mulher preparando outra pessoa
O tempo parou para eu olhar para aquela barriga.
A vida é amiga da arte
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É a parte que o sol me ensinou.
O sol que atravessa essa estrada que nunca passou”.

8

2. Complacências somáticas – … órgãos particularmente sensíveis, que funcionam como caixa
de ressonância do conflito.
3. O fenómeno das conversões – Os sintomas narram, em silêncio, uma história inconsciente.
4. Neuroses actuais – a causa seria o bloqueio das excitações libidinais, na sequência de uma
privação de satisfação sexual ou de um excesso de estimulação.
5. Processo primário e secundário – as somatizações correspondem às falhas dos processos de
simbolização, os quais apenas estão presentes no processo secundário de pensamento.
Quando há falha da abstracção dos pensamentos, predominarão os sintomas, próprios do
processo primário.
6. Ego corporal – A afirmação de Freud: “o ego, antes de tudo, é corporal”, permite perceber a
importância das representações do corpo no “ego” e dos conflitos do ego “no corpo”.
7. Identificação patogénica – Na melancolia deve ter acontecido uma relação de conflito com a
pessoa que foi atacada e perdida, e surge uma identificação patológica (identificação com a
vítima, Zimerman). O sujeito sente-se obrigado a ser igual à vítima (psicossomáticos –
identificação com os sintomas clínicos da doença que vitimou a pessoa que amou ou odiou).
8. “O futuro poderá ensinar-nos a actuar directamente no psiquismo, mediante substâncias
químicas…”. A confirmação na psicofarmacologia (doenças afectivas, pânico).
9. Freud foi pioneiro quando referiu que “nem toda a comunicação é unicamente verbal”. O

corpo também “fala”.

MELANIE KLEIN
As suas contribuições podem ser resumidas às concepções fundamentais:
1. Fantasias inconscientes – que impregnam os órgãos
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Caetano Veloso, Força Estranha, cantado no filme brasileiro, “Pixote, a lei do mais fraco”

http://uaisodownload.com/2010/04/20/download-pixote-a-lei-do-mais-fraco-nacional/
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2. O fenómeno da despersonalização – consequente de um excessivo jogo de identificações
projectivas e introjectivas.
3. O seu conceito de memória de sentimentos – sensações e emoções primitivas, que podem
estar gravadas num qualquer canto da memória do ego corporal
4. A explicação de MK para o processo psicopatológico da hipocondria
5. A escola Kleiniana considera que a doença psicossomática é a expressão de um luto
patológico (vingativo-persecutório) do objecto perdido dentro do ego. Terá havido
predominância do ódio durante a representação da mãe, precedendo estas manifestações
somáticas, o surgimento das fobias. Geralmente a separação ocorreu antes de a fase
simbiótica estar terminada, o que leva estes pacientes a uma procura inatingível de novas
simbioses.

E é nesta relação com as palavras e com a memória que me recordo que tenho que passar por uma
livraria para descobrir um livro de Banda Desenhada, que estará prenhe de verdades pouco macias,
em que “O último quadro de cada tira sempre representava Nemo acordando, geralmente sobre a
cama ou perto dela, e frequentemente sendo repreendido (ou consolado) por um dos adultos da
casa, depois de gritar durante o sono e acordá-los”.
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O livro foi-nos recomendado pelo formador, e fica aqui uma mini homenagem ao seu Nemo na

Terra dos Sonhos9
“A "Slumberland" ("terra dos sonhos") do título logo adquiriu um duplo significado, referindo-se não
apenas ao reino encantado de Morpheus, mas ao estado de sonho propriamente dito: Nemo
também teria aventuras oníricas em outras terras imaginárias, na Lua e Marte, e em nosso mundo
"real", tornado fantástico pelo estado de sonho…”.
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E continuando a reflectir sobre as aprendizagens … Conhecer é uma parte do pensar. Este
mecanismo é activado quando temos a percepção que existe algo que não sabemos. O sujeito não
aprende quando não pode reconhecer que não sabe.
Cheia de penas me deito
E com mais penas me levanto
Já me ficou no meu peito
O jeito de te querer tanto
Tenho por meu desespero
Dentro de mim o castigo
Eu digo que não te quero
E de noite sonho contigo
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E regresso ao meu texto e aos contributos de autores da Escola Francesa, nomeadamente:
LACAN
1. Corpo despedaçado – o bebé, ou jovem muito regredido, é capaz de vivenciar o seu corpo
como que feito em pedaços dispersos.
2. A crença da criança de que está alienada no corpo da mãe.
3. O discurso dos pais na modelação do inconsciente da criança (de modo a poder inscrever
significantes de natureza psicossomática).

INSTITUTO DE PSICOSSOMÁTICA, de Paris
O pensamento operatório (= alexitimia)

9

Memória do Dr. Motta Marques
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Amália Rodrigues, Lágrima
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1. A relação branca – os pacientes que na relação com o analista mostram uma afectividade
esvaziada, e para os quais só os factos contam.

JOYCE MACDOUGALL
1. Uma relação primitiva fusional (diádica) da mãe com o bebé, com a expressão “um corpo
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para dois”.
2. Na história dos somatizadores, percebemos que a mãe não conseguiu ajudar a criança a
pensar, a descodificar e a simbolizar o seu universo pré-simbólico – motivo pelo qual estas
crianças se exprimem através do corpo.
3. O corpo primário e fragmentário da mais tenra infância deixa traços psíquicos a partir do
começo da vida, os quais compõem uma história sem palavras, tendo o corpo como cenário.

“ O corpo também fala”
4. Os processos que operam na somatização podem ser considerados semelhantes aos
oníricos.
5. No que respeita à organização edipiana desses pacientes, a autora considera que predomina
uma imago materna que usa a criança ou como uma extensão narcísica, ou como uma
extensão erótica e corporal dela própria
6. Desse modo, todo e qualquer afecto é percebido como um perigo, e o corpo defende-se
como se estivesse perante uma ameaça.

“Quem pudesse gritar para despertarmos!
Estou a ouvir-me gritar dentro de mim,
mas já não sei o caminho da minha vontade para a minha garganta.”

11

Sem esquecer BION
1. A existência de um psiquismo fetal. Segundo Bion, o feto já tem uma vida psíquica e as
sensações arcaicas ficam impressas no primitivo sistema neuronal e corporal do feto. Deste
modo, as manifestações orgânicas podem ser reexprimentadas na vida adulta, sem causa
aparente.
11
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2. O discurso de uma mãe hipocondríaca, que desvirtua as angústias manifestas pela criança,
atribuindo-lhe, de imediato, uma causa orgânica. … São as mães psicossomatizantes!
3. Na falha da capacidade para pensar – as experiências emocionais penosas funcionam como
protopensamentos, em vez de serem pensadas. ie, elementos beta, cujo destino é o de
evacuação, tanto para fora (actings), como para dentro dos órgãos (psicossomatizações).
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“…que nos ofereceu reconhecimento”
E aprendemos que a psiconeurofisiologia considera que existem 4 factores essenciais para a dor:
Limiar fisiológico, Limiar de tolerância, Resistência à dor e Quantidade e intensidade da dor
Mas sei que cantando
Sinto o mesmo quando
Se tem um desgosto
E o pranto no rosto
12

Nos deixa melhor

No meu caderno de apontamentos saltam à vista as frases:
“ O corpo também fala”
“Muito cedo o bebé aprende a conhecer as formas de aproximação afectiva que são rejeitadas, ou
acolhidas pelos pais”.
E nesses dias, com peças de arte à nossa volta, livros incluídos, o
Motta Marques conduziu o grupo a esse universo fantástico onde só é
possível chegar se ousarmos sair da nossa zona de conforto. Senti-me
mais disponível e confortável para este fluir das ideias,

“…mesmo quando as nossas suposições não tinham a força da certeza…”,
Senti que um dos pontos altos da conferência foi também O PENSAR OS PENSAMENTOS, porque
“não é só o corpo que fala”.

12

Interpretado por Amália Rodrigues
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Quando o grupo está reunido, além do pensamento grupal, também procuram conhecimento
porque querem pensar, partilhar ideias, e encontrar saídas para os seus labirintos. E esta emoção foi
vivida a 4 e 10 de Janeiro por todos nós…
Algumas reflexões para a Técnica a utilizar com Psicossomáticos
O analista deve ter presente que os doentes psicossomáticos apresentam dificuldades no que

12

respeita à capacidade para produzir fantasias inconscientes, mas também no que respeita à
formação de símbolos e, consequentemente, às capacidades de abstracção e de generalização –
predomina o pensamento concreto.
Eu sei que as cicatrizes falam
Mas as palavras calam
O que eu não me esqueci
Não vou mudar
Esse caso não tem solução
Sou fera ferida
No corpo, na alma e no coração

13

Para os analistas, os pacientes francamente somáticos, estão no limite do analisável.
Sinto os passos de Dor, essa cadência
Que é já tortura infinda, que é demência!
Que é já vontade doida de gritar!
E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio,
A mesma angústia funda, sem remédio,
Andando atrás de mim, sem me largar!

14

É indispensável que o analista esteja atento à forte problemática, e à estrutura psíquica regressiva,
subjacente aos recursos defensivos psicossomatizantes.
No somatizador é frequente constatar que a mãe utilizou o corpo do filho como um prolongamento
do dela – ficam adultos muito vulneráveis a situações de separação.
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Caetano Veloso, Fera Ferida
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Florbela Espanca
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De repente não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente
Fez-se do amigo próximo, distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente

15

13
O corpo do bebé, no início não integrado e sentido por ele como despedaçado, vai unificar -se e
integrar graças a uma suficientemente boa maternage da mãe

O corpo é o cenário das primitivas inscrições dessa relação mãe-bebé. O corpo é a memória do
inconsciente, dos sentimentos primários, dos significados do discurso e do desejo materno. Isso
equivale à atitude e à actividade interpretativa que toca a sensibilidade do paciente somatizador e,
para Zimerman, da mesma forma, que tocará a do analista, juntamente com a sua função
continência, contribuindo para a construção de uma segunda pele.
É fundamental que o analista tenha sempre presente que o corpo representa, fala, serve de cenário e
descarrega sensações e emoções primitivas, que não foram representadas com palavras ou que
ficaram negadas.
“… Estendi-me na cama
De ouvido à escuta
E perna cruzada
Que de olhos em chama
Só tinha na ideia
Teu corpo parado
Na berma da estrada
Eu que me comovo
Por tudo e por nada”
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António Carlos Jobim e Vinicius de Moraes
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Vitorino, “BOLERO DO CORONEL SENSIVEL QUE FEZ AMOR EM MONSANTO”, António Lobo Antunes
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O analista deve valorizar o facto de que o paciente psicossomático tem uma forma peculiar de
pensamento, linguagem e de lidar com as emoções e vínculos afectivos. Green chama-o de relação
branca.
Por essa razão, a resposta contratransferencial será muito difícil. Na realidade não é invulgar o
analista experimentar sentimentos de vazio, frustração, tédio, impotência e, de uma paralisação
interior, tal como o seu paciente é (alexitímico).

14
Assim, cabe à mãe com o seu filho – ou ao analista com o seu paciente – nomear os sentimentos que
estão adormecidos, e ainda sem nome, propiciar a verbalização de fantasias e afectos e servir como
modelo que ajude a desenvolver a sua capacidade para pensar.
“A mim ensinou-me tudo.
Ensinou-me a olhar para as coisas.
Aponta-me todas as coisas que há nas flores.
Mostra-me como as pedras são engraçadas
Quando a gente as tem na mão
E olha devagar para elas.”
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A linguagem utilizada pelo analista deve ser clara, simples e directa, devido às prováveis dificuldades
de abstracção do paciente.
É importante que o analista tenha um papel mais activo, com uma actividade interpretativa que
facilite a clareza, os confrontos, o emprego de perguntas estimulantes que levem o paciente a fazer
reflexões.
É também fundamental que o analista proceda à análise das funções do ego consciente, sobretudo
as que respeitam à capacidade para pensar os protopensamentos as sensações e os sentimentos, de
modo a estabelecer uma estrada de comunicação entre o consciente e o inconsciente do
somatizador, além de o comprometer afectivamente com o que diz intelectualmente.
Um excelente recurso técnico passa pela utilização do método dialéctico, ie, à tese do paciente o
analista contrapõe uma antítese. Levar o paciente a fazer reflexões e uma possível construção de
uma síntese/insight, síntese que funciona como uma nova tese…
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Fernando Pessoa
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Se o paciente revela dificuldades em dar acesso às interpretações transferenciais, em vez de se
insistir, deve valorizar-se e utilizar os ensinamentos interpretativos que são sugeridos pelas
narrativas extratransferenciais (factos do quotidiano do paciente) para, a partir daí, construir com o
paciente uma relação transferencial.
Vem saber se o mar terá razão
Vem cá ver bailar meu coração
Se eu bailar no meu batel
Não vou ao mar cruel
E nem lhe digo aonde eu fui cantar
Sorrir, bailar, viver, sonhar...contigo

18

Utilizando metáforas simples, e facilmente compreensíveis, que possibilitem a conjugação do
pensamento com o sentimento e com a imagem visual sugerida pela metáfora, tem revelado, um
excelente resultado.
“…Quando ele passa, o marujo português
Passa o mar numa ameaça de carinhosas marés…”

19

O terapeuta deve estar atento à seguinte questão: será que o início da somatização coincide com o
aniversário da morte de alguém muito importante?
“…Oh, pedaço de mim
Oh, metade arrancada de mim
Leva o vulto teu
Que a saudade é o revés de um parto
A saudade é arrumar o quarto
Do filho que já morreu…”
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É também importante que o terapeuta considere que as emoções ligam não só a mente e o corpo de
cada indivíduo em separado, mas também as mentes e os corpos entre os indivíduos com os quais o
paciente convive, numa interacção que pode ter uma matriz patológica.
Na prática clínica não é apenas excelente que os psicossomáticos percebam os seus sentimentos; o
analista deve ajudá-los a que os expressem para os outros (nomeadamente o analista).
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Amália Rodrigues

19

Interpretado por Amália Rodrigues e Maria Bethania
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Se perceber que fica mais tranquilo, o analista deve encaminhar o seu paciente para um médico de
clínica geral, para avaliação de eventuais causas orgânicas.
Á laia de conclusão, o processo analítico só será eficaz quando as interpretações do analista forem
acompanhadas de uma autêntica atitude psicanalítica.
“Temos, todos que vivemos,
Uma vida que é vivida
E outra vida que é pensada,
E a única vida que temos
É essa que é dividida
Entre a verdadeira e a errada…”
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“…mas a vontade de dar e de aprender”
E está na altura de começar a reflectir sobre os textos preparados pela Cristina e pelo Edgar.
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COIMBRA DE MATOS
17

“Depressividade e Depressão Falhada”
e
“ Patologia Psicossomática: Perspectiva Psicanalítica”
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Começando por um texto do Dr. Coimbra de Matos, Depressividade e Depressão Falhada
I - Depressividade
A Depressividade é um traço de personalidade constituído por uma depressão latente - mistura de
depressão anaclítica (borderline) e depressão introjectiva (depressão propriamente dita).
Os factores psicopatológicos da depressividade agrupam-se em quatro feixes: a)submissão a um
superego disperso e não integrado e delimitado (superego primitivo e imaturo); b) prostração e
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tendência a desistirem; c) inibição fóbica; d) baixa auto-estima.
A sua origem relaciona-se com carência afectiva e repressão precoces.
II Depressão Falhada
A Depressão Falhada é uma depressão não organizada mentalmente; uma depressão “sem
depressão”, ou depressão sem objecto, que se organiza antes do estabelecimento da memória de
reconhecimento, ie, antes da representação unificada do objecto de vinculação. É anterior à
representação mental do objecto investido (até aos seis meses de idade).
Não há espaço para o sentimento de perda do objecto (depressão anaclítca) ou do amor do objecto
(depressão introjectiva). Apenas pode ser vivenciada a perda/ausência da resposta empática
necessária e desejada.
“A depressão falhada é devida a uma falha empática…
A falta de intuição, empatia e investimento amoroso no bebé por parte do seu cuidador está na
origem desta falha básica que condiciona esta reacção depressiva, de desistência, que é a depressão
de todo o ser/organismo sem vivência depressiva – a que chamamos depressão falhada”.
O que faltou foi a adequada e oportuna resposta objectal de contacto e conforto, assim como a
satisfação da necessidade de aconchego.
É urgente inventar alegria,
multiplicar os beijos, as searas,
é urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras.
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III – Depressividade e depressão falhada, embora diferentes, podem coexistir.
Na predisposição psicossomática, a depressão falhada é relevante.
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IV – A depressão falhada diminui a capacidade de mentalização e de expressão da zanga, ie, leva ao
sonho falhado e à raiva amordaçada. É a tríade psicopatológica da doença psicossomática:
depressão falhada, sonho falhado, raiva amordaçada.
V – Se não existir um investimento saudável dos pais no seu bebé, a sua mente não se desenvolve –
fica uma protomente. A sobrevivência é apática e abúlica.
Se não receber amor, o indivíduo não vive a experiência de ser amado, que é uma experiência
construtiva. Sem ela não existe o criar. E a mente é a criação contínua.
Se não existe amor também não existe a possibilidade de o perder. A depressão não se desenvolve –
é a depressão falhada.
Se a depressão fosse vivida, aconteceria a elaboração da perda e o renascer da esperança.
A frustração, não vivida psicologicamente, gera irritabilidade na actividade orgânica, por acumulação
de tensões sem descarga. É a raiva desconhecida (ou zanga amordaçada).

Continuando com o Dr. Coimbra de Matos, no texto “Patologia Psicossomática: Perspectiva
Psicanalítica”.
Coimbra de Matos começa por fazer o percurso histórico da evolução das ideias na teoria e clínica
psicanalíticas da patologia psicossomática e, de seguida, mostra-nos a sua perspectiva, resultante da
experiência. Passarei a escrever, de forma “modesta”, algumas interrogações (I), algumas respostas
(R), algumas afirmações (A) formuladas ao longo desta segunda parte:
I – Porque é que se constitui esta acumulação de agressividade contida?
R – É preciso saber quando e como o paciente pode assumir os seus afectos constrangidos, elaborar
a dor e o sentimento de injustiça, reparar os danos e prejuízos sofridos, como e quando é que ele
poderá acusar, perdoar e reconciliar-se.
A – O homem esquece, mas raramente perdoa. Mas simplesmente perdoar as ofensas sofridas não é
a atitude psicológica mais correcta e saudável.
A – Mas, o perdão é necessário à saúde mental…
I – Como resolver?
R – Para perdoar é necessário ter havido uma acusação. Só depois de acusar, mover o processo de
incriminação, é possível perdoar.
A – Acusar não é condenar, é esclarecer. A reconciliação com um inimigo só é possível após a
libertação do ódio.Com um falso perdão não se constrói bem-estar psíquico, nem relações positivas.
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O objecto agressivo, abandónico… deve ser levado para as sessões de análise para poder ser
acusado perante o psicanalista, que aparece como um juiz neutro e complacente.
Só depois deste movimento, é que poderá ser compreendido nas suas dificuldades e patologia – é a
necessária análise dos objectos patogénicos.
Só depois, mas seguramente depois, é que poderá acontecer o perdão. Não nos devemos esquecer
que o perdão nem sempre é conveniente – não o é quando o respeito por nós, ou a dignidade

20

pessoal, forem postos em causa.
Sempre que o sofrimento psíquico não é razoavelmente exposto aos níveis afectivo e ideativo,
comunicado em palavras e gestos, e expresso em actos, a saúde física fica em perigo e abrem-se
caminhos, portas e janelas para a doença. A ansiedade, a angústia, depressão e os afectos são os
sintomas que mais desgastes provocam no organismo
É a depressividade que aparece como causa habitual de um extenso conjunto de doenças
psicossomáticas.
Exemplo com impacto: a tuberculose pulmonar – que muitas vezes se manifesta como equivalente
melancólico.
Causas do adoecer psicossomático
1 - A perda afectiva ignorada ou vivida como luto, e não elaborada na dimensão mental depressiva, é
ao fazer a economia do sofrimento psíquico depressivo, uma das causas do adoecer psicossomático.
A ausência ou carência do bom objecto interno geram um clima afectivo interior que, ou se sofre (o
sujeito deprime-se), ou se nega (o sujeito adoece): o corpo vacila, cede.
“ O corpo também fala”
Qual o impacto no soma da depressão? Parece que se trata de um problema complexo, sem
respostas muito claras.
A conduta indefesa que surge nestes pacientes pode explicar a maior incidência de tumores e
doenças degenerativas.
Curiosamente, a vergonha que se vê nas depressões narcísicas, ou os sentimentos de inferioridade e
culpa que se adivinham nas depressões masoquistas ou de culpabilidade, que são inibidoras da
acção e relação, colocam o indivíduo em posição existencial de menor defesa e maior risco.
2 – Recalcamento primário ou repressão primária
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O recalcamento primário é um mecanismo primitivo de defesa psíquica ou do Eu pela não
representação e não integração mental do acontecimento traumático. Ficam apenas a emoção e os
impulsos activados.
Forma-se o inconsciente não reprimido, o qual não está representado no estado psíquico, está no
“nunca” ou “em todo o lado”, é nulo ou quase infinito – e resulta da convicção, suportada pela
impressão, ou pela não convicção, suportada pela denegação de que algo aconteceu.
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“O recalcamento primário é um recalcamento passivo – não resulta de uma actividade defensiva do
Eu. É uma defesa passiva porque não é possível “chegar” ao trauma.
O afecto residual da vivência não integrada na continuidade existencial e na trama da história da
pessoa e da sua relação objectal permanece no inconsciente não reprimido ou primário como
elemento pré-representativo, sendo susceptível de surgir…na vigília ou durante o sono. A
recuperação da realidade histórica, ou imaginada que o suporta e mantém activo, é objecto da
investigação do analista”.
Factores psíquicos etiopatogénicos na patologia psicossomática:
A falha na estrutura do self por falta da resposta adequada necessária e suficiente do objecto.E
estamos perante um Universo sem cor. Um Universo Próprio, sem entusiasmo…um mundo
subterrâneo…separado do Self funcionante por uma barreira de repressão primária, estanque e
dificilmente acessível quando importunada por qualquer dos lados.
Dentro do mar tem rio...
Dentro de mim tem o quê?
Vento, raio, trovão
As águas do meu querer?
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…..

Sobre a terapêutica
O tratamento da doença psicossomática, é feito em duas dimensões:
- Reparação da falha narcísica na relação transferencial mutativa.
Predomina: construção
- Reactivação transferencial da experiência traumática
Predomina: repetição transferencial
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Coimbra de Matos, no final deste texto, reforça:
- “A importância que dou, por um lado, à perda afectiva (de amor do objecto amado) e à expectativa
amorosa frustrada, à experiência traumática primariamente recalcada … na constituição do número
psíquico irritativo da doença psicossomática”.
E os dois pólos da organização psíquica patológica aqui em causa:
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- O que inflecte a resposta ao stress sobre o soma.
- O que condiciona a incapacidade de fruir, na relação quotidiana com os objectos libidinais e
agressivos, o prazer do amor e da luta.
E em forma de poema duro:
“ Com a arma voltada contra o próprio e o amor à deriva, o risco de doença e de morte é grande, o
sofrimento inevitável e a qualidade de vida insuficiente”,
Viajei por mais terras do que aquelas em que toquei...
Vi mais paisagens do que aquelas em que pus os olhos...
Experimentei mais sensações do que todas as sensações que senti,
Porque, por mais que sentisse, sempre me faltou que sentir
E a vida sempre me doeu, sempre foi pouco, e eu infeliz.
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SAMI-ALI
Sonho e psicossomática
Sami-Ali considera fundamental que a formulação da problemática do sonho seja alterada.
No conjunto do funcionamento psicossomático, a actividade onírica ocupa um lugar.
Reflectir sobre esta situação é uma das propostas de Sami-Ali.
Para a psicossomática é fundamental perceber qual a ligação que se pode estabelecer entre a
actividade onírica e a realidade corporal, tanto no indivíduo saudável como no portador de
patologia.
O sonho existe para ser recordado. O esquecimento é próprio do homem.
Meu sonho voa além da Poesia
E encontra o poeta em Pessoa
A lua mingua
E a língua Lusitana
Acende a chama
E a palavra Lusíada

Existem duas dimensões do sonho: uma enquanto processo de adaptação, de defesa do sono, e
outra dimensão subjectiva do sonhador.
Para Sami-Ali, o homem é um “esquecedor definitivo” daquilo que o une ao mais profundo de si e
dos outros.

“ O corpo também fala”
Sonho e Funcionamento Onírico
Sami-Ali faz a distinção entre o sonho do ponto de vista da Psicossomática, do sonho do ponto de
vista da psicanálise.
O sonho corresponde a uma fase do sono (sono paradoxal). Está ligado a um problema de ritmo
(biologia), que é inseparável do sonho.
O sonho cria uma realidade fora do sujeito – o sujeito através da projecção. Esta projecção é
mediatizada pelo próprio corpo, e funciona como esquema de representação, dando lugar a um
mundo que representa o sujeito (personificado), que objectiva, de forma alucinatória, aspectos aos
quais pertence.
O corpo é a projecção de um mundo interno, quando a ligação com o ambiente está interrompida.
Assim, o sonho é um processo criativo e sonhar é criar.
No que concerne à psicossomática, a função do sonho está envolvida na elaboração do impasse, na
possibilidade de expulsar alguns conflitos.
Maria Helena Anjos
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O sonho é apenas uma parte da função onírica. Há equivalentes, como a fantasia, a ilusão, a
transferência – todos os fenómenos que se constroem a partir da projecção, e que estão alterados
pela consciência vigíl
E é nesta oscilação entre o sono e a vigília que é abordada a psicossomática.
Sonhar mais um sonho impossível
Lutar quando é fácil ceder
Vencer o inimigo invencível
Negar quando a regra é vender
Sofrer a tortura implacável
…
Tocar o inacessível chão
É minha lei, é minha questão
Virar este mundo, cravar este chão
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Sobre a relação entre o sonho e a memória, a psicossomática dá grande valor ao esquecimento, ao
desaparecimento do sonho.
Todas as pessoas sonham, excepto quando estão medicadas com neurolépticos porque suprimem a
função do imaginário para eliminarem uma patologia do imaginário – o efeito químico é um
“recalcamento”!
Este recalcamento também se caracteriza pela ausência de interesse pelos sonhos. E aparecem
indivíduos que relatam apenas sonhos “factuais”, que acabam por ser a negação de sonhar!
E o desejo do sonho é que não haja sonhos de desejo…

“ O corpo também fala”
Sempre que a questão da somatização é colocada, é urgente considerar o funcionamento e a
situação conflitual em que a pessoa está envolvida, que se aproxima, ou afasta do que Sami-Ali
apelida de IMPASSE. “O impasse é uma situação sem saída, em que a estrutura lógica implica uma
contradição, tornando o conflito insolúvel”. E, de tal modo, que qualquer solução acaba por se
destruir a si mesma, regressando ao ponto de partida (o problema, sem solução, mas em busca de uma
solução insolúvel…). É com este novo olhar que se devem pensar os sonhos.
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Sonho. Não Sei quem Sou

Sonho. Não sei quem sou neste momento.
Durmo sentindo-me. Na hora calma
Meu pensamento esquece o pensamento,
Minha alma não tem alma.
Se existo é um erro eu o saber. Se acordo
Parece que erro. Sinto que não sei.
Nada quero nem tenho nem recordo.
Não tenho ser nem lei.
Lapso da consciência entre ilusões,
Fantasmas me limitam e me contêm.
Dorme insciente de alheios corações,
Coração de ninguém.
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“A actividade onírica, em vez de ser uma forma de ultrapassar o trauma, acaba por se construir
como um trauma, recriando, assim, o impasse e a reacção ao impasse que aparece como uma forma
de eliminar toda a actividade onírica.
O sonho permite eliminar o traumatismo, mas o sonho também precipita o traumatismo.
…

“…mesmo quando as nossas suposições não tinham a força da certeza…”,
O facto de o sonho conter o poder de poder pensar o impensável, confere-lhe um carácter
paradoxal, que lembra a fase paradoxal do sono, na medida em que esta reúne uma actividade
cerebral próxima do estado de vigília e um sono profundo, em ruptura com o meio.
Afigura-se aqui um processo criativo único, que transcende a oposição do real e do imaginário,
deixando-se vislumbrar, ao mesmo tempo, do lado de dentro e do lado de fora.

Não posso adiar o amor para outro século
não posso
ainda que o grito sufoque na garganta
ainda que o ódio estale e crepite e arda
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sob as montanhas cinzentas
e montanhas cinzentas
Não posso adiar este braço
que é uma arma de dois gumes amor e ódio
Não posso adiar
ainda que a noite pese séculos sobre as costas
e a aurora indecisa demore
não posso adiar para outro século a minha vida
nem o meu amor
nem o meu grito de libertação

Não posso adiar o coração.
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Obrigada

Maria Helena Anjos

Lisboa, 26 de Janeiro de 2011, no silêncio da sala de estar, mas rodeada e habitada de boas
memórias, e de objectos com histórias.
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