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RESUMO

A incessante busca da apreensão do adoecer direciona para antigos pensamentos relativos à fusão corpo-mente. Segundo Hipócrates é 
“necessário que o médico ajude o doente a combater sua doença”, ou seja, no momento em que o homem torna-se parte principal no processo 
da doença e do adoecer, dividindo-a através do contexto sócio-histórico e cultural, com quem dele irá cuidar. Para ele o médico sozinho não 
derrota a doença, mas sim médico e paciente. Desde Freud é possível observar em abundantes estudos e pesquisas demonstrando o número 
amplo de fenômenos somáticos dentro da clínica. Existem duas fases sobre o fenômeno, na primeira é preciso voltar ao inconsciente como 
estrutura de linguagem. O sintoma é um significante, em uma metáfora, seria o poder da palavra refletido no corpo; uma mensagem a ser 
decifrada vinda do real. Essa mensagem é dada pelo mecanismo do suposto saber, adquirido em análise, uma vez que sem este, o sintoma não 
aparecerá, sendo o corpo apenas repositório de seu próprio gozo. A segunda fase é a combinação entre o sintoma e fantasma, impera o objeto a 
e a sua articulação com o Real, por meio do sintoma e o gozo. Destaca-se a pulsão e a modulação do sintoma como repetição. A ligação entre 
sintoma e o corpo será por meio do fantasma, da qual o complemento corporal é fornecido pelo objeto a. Desde a descoberta da histeria até os 
dias atuais os consultórios são tomados por pacientes na busca de uma etiologia para seu sintoma. No entanto somente depois de esgotadas 
todas as tentativas da medicina tradicional em desvendar a causa, e por muitas vezes não serem orgânicas, acabam assim por encaminhá-los aos 
psicólogos. Percebe-se, portanto, a necessidade de explanação do construto com o objetivo de evidenciar como o corpo é afetado pelo psiquismo 
nos fenômenos de corpo da contemporaneidade. O presente estudo tem como objetivo evidenciar como o corpo é afetado pelo psiquismo nos 
fenômenos de corpo da contemporaneidade; investigar a incidência dos processos civilizatórios sobre os fenômenos corporais; demonstrar a 
força do corpo no processo de cura ou atenuação dos fenômenos nos pacientes somatizadores e investigar o caráter enigmático das afecções 
somáticas, uma vez que tal compreensão pode fortalecer o conhecimento do humano de maneira integral, rompendo a dicotomia mente-corpo. 
Em psicanálise o método mais utilizado, devido à sua subjetividade, é o de narrativa de literatura: o saber inconsciente deve ser construído, não 
sabido. Os resultados dessa delegação e criação do saber são os constructos teóricos e compreendem o objeto norteador da pesquisa. Foram 
estudados alguns artigos e livros e selecionados conceitos de forma a explicar como acontecem os fenômenos psicossomáticos e pesquisar como 
ele aparece na contemporaneidade. A pesquisa, ainda em andamento, obteve como resultados, a imposição cultural de uma dominação da 
sociedade em direção à realização de suas ordens, como fator importante. Uma das desvantagens da cultura é a sublimação, que é a renúncia das 
pulsões, seja ela pelo recalcamento, opressão ou qualquer outra forma. A não compensação dessa economia libidinal pode gerar diversas 
desordens. Na literatura lida até o presente momento, observa-se que na cultura, nas ideologias religiosas, dentre outras a importância da 
propagação da necessidade do sujeito ser chamado à desalienação e se subjetivar e se responsabilizar de acordo com seus desejos, não obstante, 
se rebelando ou se contrapondo de forma arbitrária à moral, porém dando mais ênfase às suas demandas desejantes em todas as esferas de vida, 
na qual é chamada de ética da psicanálise. Certamente o presente estudo não possui o intuito de esgotar o tema em questão, porém é relevante 
que se ressalte que estudos como este devam ser mais explorados principalmente na questão da humanização da medicina tradicional, de modo a 
promover a visão de sujeito em seu contexto biopsicossocial.

Saúde

Psicologia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


