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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo apresentar algumas considerações a 

respeito das concepções teóricas de Sigmund Freud e Pierre Marty, tomando como 

referência o sintoma histérico e o fenômeno da somatização. Para tanto serão 

pesquisados os textos de Freud anteriores ao narcisismo e a segunda tópica e que 

tratam diretamente do tema da histeria juntamente com a principal obra de Pierre 

Marty “A Psicossomática do Adulto”. Tal propósito justifica-se tendo em vista que os 

referidos autores se afiguram como dois dos mais importantes expoentes da 

psicanálise e psicossomática e, assim, oferecem contribuições de grande valor para 

a compreensão dos determinantes psicológicos.  

Introdução  

Freud nunca se dedicou ou referiu sobre o estudo da psicossomática, mas 

autores pós freudianos como Pierre Marty, (1993) acreditam que foram os estudos 

da psicanálise que proporcionaram um campo fértil para a construção e 

desenvolvimento desta.  A partir de observações revelando situações que não se 

encaixavam nem no quadro das “conversões histéricas”, nem no das “neuroses 

atuais”, psicanalistas franceses iniciaram suas pesquisas. Com o auxílio de Pierre 

Marty criaram a Escola de psicossomática de Paris, houve a construção de um corpo 

teórico que possibilitou a psicossomática adquirir autonomia e se constituir como 

uma disciplina científica, descolada da psicanálise. 

Objetivos 

Tomaremos aqui dois episódios peculiares da doença nervosa que são o 

sintoma histérico e o fenômeno da somatização. Ambos referidos a questão 

corporal, porém com diferentes características seja no que diz a respeito a 

manifestação, a gênese psíquica e a conceituação. Será feito um mapeamento 

dessas diferenças, comparando dois episódios que nos parecem exemplares que 

são o sintoma corporal, tal como discutido por Freud no caso Dora, e o pensamento 

operatório detalhado por Marty na obra “Psicossomática do Adulto”. 

Metodologia 



Para operar a pesquisa serão lidos os textos de Freud anteriores ao 

narcisismo e a segunda tópica: “Histeria” (1888), “Estudos sobre a histeria” (1893), 

“Fragmentos da análise de um caso – Dora” (1905) e “Algumas Observações Gerais 

sobre os Ataques Histéricos” (1909) porque esses textos tratam do tema da histeria 

em alguns momentos dos estudos desse autor. Também será lido o texto 

“Psicossomática do adulto” de Pierre Marty porque é um autor que iniciou seus 

estudos em psicanálise e prosseguiu sua contribuição com os estudos da 

psicossomática. A partir dessas leituras serão observados pontos de aproximações 

e distanciamentos entre o sintoma histérico e o fenômeno da somatização.  

Desenvolvimento 

Nos pacientes histéricos o afeto não encontra sua expressão e a lembrança 

da experiência é retirada da consciência. Essa lembrança afetiva se manifesta nos 

sintomas histéricos, que podem ser considerados como símbolos da memória 

reprimida. “A eficácia terapêutica do método “catártico” é explicada com base nos 

mesmos fundamentos: se a experiência original, juntamente com seu afeto, puder 

ser introduzida na consciência, o afeto é por si mesmo descarregado ou “ab-

reagido”, a força que até então manteve o sintoma deixa de atuar, e o próprio 

sintoma desaparece”. (Freud, 1893-1895, p. 22).  

O maior desenvolvimento da psicossomática se concentra em 1952, com a 

publicação de Franz Alexander, que defendia que os estados psicológicos 

predispunham o sujeito a diversos processos patológicos. O modelo formulado por 

Marty e seus colaboradores é apontado pela literatura como uma das vertentes 

psicossomáticas mais consistentes. (Peres, 2006) Porém nas décadas posteriores 

vários outros autores se ocuparam de estudar a influencia do psíquico em relação ao 

processo de saúde-doença, alguns modelos se aproximam mais dos estudos da 

psicossomática enquanto que outros se afastam. Atualmente o termo 

psicossomático é compreendido como a inseparabilidade e interdependência dos 

aspectos psicológicos e biológicos (Ramos, 1994). 

Resultados Preliminares 

Essa pesquisa teve como referencia o corpo para a psicanálise e psicossomática 

que se encontra no centro dessa discussão e possibilita uma clínica com aqueles 



que trazem a marca do sofrimento em seus corpos. Freud vem nos alertar que o 

corpo não é apenas biológico, é com o sintoma histérico conversivo que faz a 

descoberta do inconsciente, ao perceber que o corpo poderia dramatizar, contar 

uma história sobre o que não poderia falar. Esse corpo tem uma função simbólica. É 

um corpo que se afasta da anatomia e se aproxima de um corpo representado pela 

linguagem, que torna possível a simbolização. Isso não significa ignorar a existência 

de um organismo, ou que este não influencie no primeiro. O que a psicanálise coloca 

é que a experiência que temos com nosso corpo e suas doenças é atravessada pelo 

campo da linguagem. No fenômeno da somatização não existe um sentido 

recalcado, porem essa experiência ocupa um lugar na economia do sujeito que o 

porta. E não exclui a dimensão subjetiva desses sujeitos que não funcionam na 

lógica do recalque e representação. É preciso considerar que existe um sujeito ali, 

um sujeito que experimenta em seu corpo uma lesão. 
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