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Lacunas Somáticas vs Lacunas de
Mentalização

Jaime Milheiro

 “Lacunas somáticas” serão os  buracos
negros do universo corporal do indivíduo.
Serão aqueles corpos celestes de que os as-
trónomos deduzem a existência e a órbita,
mas não conseguem ainda enxergar. Não
foram vistas até ao momento: mas não tar-
darão a ver-se... em minha opinião. No es-
tado actual da arte, é dificil resistir à ten-
tação de fazer comentários e conjecturas.

I

Intrincada no somático, a verten-
te psicológica funciona com ele num
bloco perpétuo, onde todos os movi-
mentos do indivíduo terão obrigato-
riamente de confluir. Isso acontecerá
quer nas circunstâncias normais, quer
nas eventuais circunstâncias deficitá-
rias que, em princípio, enquadram
aquilo a que chamamos doenças. Di-
ficilmente se aceitará hoje pensar dou-
tro modo.

A Psicossomática de referência di-
nâmica, em todas as suas várias
teorizações e conceitos, directa ou in-
directamente, salienta aquilo a que
chama lacunas de mentalização (ca-
rências de mentalização). Será a exis-
tência dessas lacunas que, duma for-
ma ou doutra, origina ou propicia as
somatizações em que a doença se ob-
jectiva. Desde: "pensamento operató-
rio" (P. Marty), "ausência de fantas-
mas", "falta de elaboração psíquica",
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"teoria do impasse no imaginário"
(Sami-Ali), "falha básica", "depressão
essencial", "alexitimia" (Sifneos),
"forclusão da fisiologia e não do
orgão" (C. Dejours), etc.... até outras
teorizações que tomam a psicose
como modelo psicossomático e falam
da patologia orgânica como zona não
simbolizável do corpo, na sequência
de deficiências ou clivagens na cons-
trução do pensamento simbólico
(Bion, Lacan)… há sempre um nega-
tivo ou uma situação deficitária.

Todas consideram a existência um
processo disfuncional defensivo, psí-
quico, que assenta num aparelho
mental mal construido e acarreta con-
sequências no corpo; consideram que
a patologia somática deriva daí. Ser-
vindo-me duma exemplificação ba-
nal: o deprimido vive e sofre as per-
das, apenas psicologicamente, mesmo
não sabendo o que perdeu, enquanto
o psicossomático, mesmo sabendo o
que perdeu, não as vive nem sofre
dessa maneira, porque as somatizou.
Passou-as para o corpo, porque as não
pode pensar, devido às lacunas de
mentalização. Isto é provavelmente
verdadeiro, mas será apenas  uma
parte da questão. Nada se diz quanto
à preparação que aquele corpo deve
ter tido para se comportar de forma
tão diferente num e noutro caso: na
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depressão e na doença psicossomá-
tica.

Nessas teorias, nunca se levantam
hipóteses quanto às direcções toma-
das no orgânico, nem quanto a even-
tuais lacunas somáticas correspon-
dentes. Como entrará o corpo nesse
processo que,  afinal, na sua parte
mais visível, em si directamente se
passa? Concorda-se, obviamente, que
as somatizações (doenças, disfunções,
exclusões, forclusões) devem ter um
sentido nesse corpo do portador, não
acontecerão por acaso nem ao acaso:
mas como se processam? Assunto de-
masiado nebuloso, nunca prosse-
guem essa linha de pensamento. Fi-
cam numa espécie de antecâmara do
somático, nunca falam dos caminhos
do corpo na doença,  nem nas suas
conduções e predisposições. Quando
muito, referem condições biológicas,
tipo “fragilidades especiais” (compla-
cências somáticas) à maneira clássi-
ca. Nunca aventam hipóteses de
corporização que envolvam o “facto
psicossomático,” no  “processo psi-
cossomático”.

 Como noutro artigo referi, fazen-
do analogias, em minha opinião a
Psicossomática terá de desenvolver-
se como quem estuda a formação da
água, por composição de oxigénio e
hidrogénio, nas partes e  mecanismos
que a natureza estabeleceu. Água que
poderá estar poluida ou não, em grau
variável, e que poderá ser patogénica
para dentro e para fora de si, mas que,
se se separar o oxigénio do hidrogé-
nio (o corpo do espírito) se transfor-
ma num absurdo porque deixa de
existir.

II

Permito-me sugerir teoricamente
a existência e designar por “lacunas
somáticas,” certas componentes que,
no desenvolvimento conceptual, te-
rão alegadamente de existir. Que fa-
rão parte dum núcleo e dum proces-
so necessariamente atractivo para as
lacunas de mentalização, com quem
estabelecem à partida um funciona-
mento global. Serão lacunas corres-
pondentes e complementares das la-
cunas de mentalização que, em exclu-
sivo, têm até agora inundado a
teorização. Se estas se formaram e
perpetuamente reclamam sobre o cor-
po, será cordial supor, igualmente
deste lado, uma repercussão instituí-
da, uma vez que todo o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
psicomotor foi incontornavelmente
cumprido em processo  fluente e
intermutável. Em minha opinião, o
mesmo sofrimento que, nas suas vá-
rias formas propiciou marcas nos tra-
jectos psicológicos relacionais,  terá de
propiciar marcas nos trajectos corpo-
rais. Na fisiologia e na patologia.

Essa condição só não se cumpri-
ria se “corpo” e “espírito” funcionas-
sem em processo clivado, o que,  de-
cididamente, ninguém aceita, até por-
que afirmá-lo hoje seria  negar o con-
ceito básico da Psicossomática. O cor-
po não pode ser  um mero recipiente
passivo das lacunas de mentalização,
ao sabor do momento. Se assim fôsse,
isso quereria dizer que o “espírito”
“salvaria” o corpo quando se desen-
volvesse duma forma inteiramente
satisfatória, mas não o faria se essa
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condição não se cumprisse, o que se-
ria pelo menos curioso pelo absolu-
tismo imaginado. Seria pensar o cor-
po apenas como um órgão, ou um
conjunto de orgãos, dependente, só e
à mercê; seria pensá-lo  mero  protec-
torado dum poder doutra galáxia,
longínquo, sádico, omnipotente. As
lacunas ou carências de mentalização,
quaisquer que fossem as fórmulas
que teoricamente lhes déssemos (do-
ença física, psicose,  psicossomatose,
somatopsicose, etc.) sinalisariam afi-
nal, nessa forma de pensar, a existên-
cia dum novo orgão, todo poderoso
em si mesmo disfuncional relativa-
mente ao resto da individualidade.

Sem dar por isso, este conceito de
lacunas de mentalização segue a  li-
nha de pensamento e o paradigma
científico de antigamente, idêntico ao
concebido para o sistema nervoso ou
para o sistema  endócrino, no que diz
respeito à funcionalidade operativa
ou à disfuncionalidade. O processo é
o mesmo, o sistema é que varia e
muda de nome. Segue-o tal e qual,
sem qualquer mudança que se orien-
te numa Psicossomática mais evoluí-
da. Traduz além disso uma visão
megalómana, onde só o espírito con-
taria, onde só  essas lacunas conta-
riam,  numa leitura extremamente ar-
tificial, depreciativa do conjunto.
Exterioriza ainda  reflexos da brilhan-
te “medicina de orgão,” com gavetas
inteiramente isoladas, que fêz as de-
lícias do século XX e  que a
Psicossomática, no seu desenvolvi-
mento, vai  paulatinamente desmon-
tando. Nessa perspectiva, o “espíri-
to” seria o último orgão descoberto,

o mais poderoso, que nada teria a ver
com o corpo; apenas comandaria, se-
gundo determinações ocasionais ou
estruturais. É o passado que se conti-
nua noutro cenário.

O corpo psicológico, na versão
considerada  saudável ou na versão
considerada patológica, caso onde
confluirão  lacunas de mentalização
e lacunas somáticas, é obviamente um
absoluto pessoalizado. Ambos os ti-
pos de lacunas foram sofridos, inscri-
tos, fixados, simbolizados,  na  cons-
trução evolutiva do Self, na organiza-
ção do Self corporal, na construção da
imagem do corpo, no recurso ao ima-
ginário e à simbolização, na relação
do Próprio com o somático,ou seja, na
relação do Próprio consigo mesmo.
Constituirão um bloco simultâneo e
simétrico. A linguagem de cada um
com o seu corpo – o corpo fala com o
Próprio e com os outros, mas quando
a linguagem se estraga adoece – or-
ganizar-se-á nesse texto primordial,
para o bem e para o mal, para o bom
e para o mau funcionamento.

 Permito-me  sugerir também que,
destas lacunas somáticas, existirão
marcadores, ainda não descobertos,
nem sequer devidamente teorizados,
que costumo designar por “marcado-
res psicossomáticos”. Da mesma ma-
neira que ao longo do tempo se des-
cobriram e codificaram marcadores
orgânicos  e marcadores psicológicos
na Saúde/Doença, existirão esses ou-
tros marcadores. Serão os tais plane-
tas de que se conhece a existência e a
órbita mas  ainda ninguém viu. Pen-
so que toda a Medicina avançada, ac-
tual, se encaminha nesse sentido, na
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concepção teórica e na pesquisa tera-
pêutica. Forçosamente. Percorrendo e
tacteando caminhos.

III

Falei há tempos com um atleta de
alta competição que me relatou so-
nhos onde lutava ansiosamente, com-
petia para além dos seus limites, rea-
lizava performances extraordinárias
e … acordava “todo partido.” Acor-
dava com o corpo tão dorido que pre-
cisava dalguns dias para recuperar,
apesar de ter a certeza de nem sequer
se ter mexido na cama. Adormecia e
acordava perfeitamente na mesma
posição, sem qualquer movimento
muscular durante o sono e o sonho.

 Só podemos concluir que o sonho
não era afinal um fenómeno mental
exclusivo. A realização muscular ima-
ginada passava-se também no corpo;
tinha repercussão física efectiva,
como se estivesse efectivamente a de-
sempenhar-se. Mas, como será possí-
vel um corpo parado participar bio-
logicamente… sem se mover, ou mo-
vendo-se apenas no imaginário?
Como entender esta enorme
contradicção? Que “coisa” se teria
derramado sobre aquele corpo orga-
nicamente dorido… quando, como,
porquê?

Como em muitos outros casos fá-
ceis de observar (ejaculação no sonho
simultânea com ejaculação na realida-
de, por exemplo) neste “facto psicos-
somático” não há doença nem sofri-
mento, para além duma certa ansie-
dade competitiva. Não existem  lacu-
nas previsíveis uma vez que há exce-

lente saúde: funcionalidade psicosso-
mática, prazer de funcionar, senti-
mento indesmentível disso mesmo,
procura deliberada, liberdade total,
campaínhas interiores em festa de
campeão… Sendo o sonho sempre
uma representação  inconsciente de
algo que neste caso é o próprio cor-
po, verifica-se que a representação
funciona como se fôsse o próprio.
Reunem-se todas as condições para
atribuir uma participação total da
pessoa no fenómeno mais caracteris-
ticamente mental que se conhece: o
sonho. Qual o valor desta observação
banal, para além da indicação segura
de que a expressão psicossomática
não precisa das lacunas de
mentalização para existir, que existe
por si, sem elas, em todo o tipo de fun-
cionamento, numa globalização
indesmentível? Torna-se legítimo in-
terrogar: existirá de facto um incons-
ciente no corpo, um “inconsciente
corporal,” como se começa a procu-
rar?

Este exemplo indica claramente
que o corpo não é uma vítima da men-
te; funciona em conjunto com ela. Nas
concepções psicodinâmicas em uso, o
corpo é uma vítima. Uma vítima do
negativo psicológico funcional ou da
insuficiência no desenvolvimento
simbólico, situação que todo o ser
pensante passou  e sofreu, ou esteve
em risco de passar e sofrer, de forma
real ou fantasmática. Será vítima da
sua própria incapacidade de elaborar
a mentalização, quando ela opera na
organização do Self corporal. Nessa
reflexão, não se foge à tentação de
deixar conduzir  o pensamento como
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se uma separação efectiva entre soma
e espírito acontecesse, como se um
destino cultural, implacável, religio-
so, a isso obrigasse. Essas leituras aca-
bam por só  aparentemente se distin-
guirem das leituras tradicionais, que
consideram haver doenças que são
psicossomáticas e outras que  não, que
estabelecem fronteiras clivadas e
completas entre  doenças orgânicas e
doenças mentais, que falam de doen-
ças psicossomáticas mas nunca falam
de saúde psicossomática, etc... Devo
acrescentar que este conceito de saú-
de psicossomática só muito recente-
mente começou a ser desenvolvido,
face aos novos conceitos; só agora se
descortinam condições teóricas para
o poder sustentar.

Será muito curioso referir que são
os imunologistas e os neurobiologis-
tas, no laboratório, que ao estudar o
seu “orgão” sistémico, mais necessi-
dade encontram de avançar estas no-
ções.  No enorme aprofundamento in-
vestigacional que realizam,  tropeçam
em  surpreendentes resultados e va-
riações de raiz psicológica indivi-
dual. Verificam-nas. Têm  melhores
condições experimentais de as cons-
tatar e estudar, em terrenos de base,
porque elas lhes aparecem diante dos
olhos, traduzidas fisicamente, no tra-
balho laboratorial. Provavelmente
têm depois também maior credibili-
dade para o afirmar, dado vivermos
num mundo  científico mergulhado
numa tal preponderância biológica
que constantemente se avaliam pela
negativa as outras fontes ou as outras
ciências. Mesmo que isso  se torne dig-
no de riso, muitas vezes. Vindo de-

les, o actual meio médico e académico
aceita melhor. Preconceitos e atitudes,
ditos em nome da ciência, conduzem
a  aceitações diferentes das descober-
tas, vindas do laboratório ou do psi-
canalista. Paradoxalmente, o labora-
tório fornece deste modo excelentes
ajudas à reflexão sobre o ser humano
na sua globalidade, partidas no fun-
do donde menos se esperava.

IV

O “facto psicossomático” existe
sempre, mas não temos ainda sobre
ele uma definição suficientemente
clara e unívoca, nem encontramos as
palavras certas para o fazer. Não que-
ria deixar de dizer, por isso, que ao
alongar-me no tema, tenho a impres-
são de estar  a discorrer sobre uma fic-
ção. Sobre a minha própria ficção,
dado não poder comprovar, nos ter-
mos científicos habituais, algumas
destas asserções. Apesar dos enormes
avanços, muitas destas afirmações
não aparecem para  já nos livros ofi-
ciais do conhecido. Mas a Psicossomá-
tica actual é uma porta larga e aberta,
onde a partir de conhecimentos expe-
rimentados segundo os modelos tra-
dicionais, necessariamente se
antevêm, projectam e conjecturam
caminhos e futuros. Encontrámo-nos
num tempo e numa circunstância ex-
cepcionais; num cruzamento históri-
co. Um dos aliciantes  desta matéria
reside precisamente  nisso: partir do
actual discernimento acelerado,  cons-
tantemente renovado, para trechos
que se aproximam....quasi  adivinha-
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dos. Mesmo correndo o risco dalgu-
ma fantasia e ficção; foi sempre assim,
aliás, que os processos evoluíram.

Tenho inúmeras vezes também a
impressão de nos encontrarmos no
ponto e na perplexidade em que se
encontraram os nossos queridos an-
tepassados no tempo de Pasteur. Já
repararam como hoje é quase  impos-
sível figurar, no pensamento e muito
menos na prática clínica, uma obser-
vação e uma terapêutica que desco-
nheça as bactérias? Mesmo sabendo
perfeitamente que elas não entram na
maior parte das patologias? Só fazen-
do um outro tipo de ficção, de senti-
do regressivo, será possível imaginar.
Temos enormes dificuldades em re-
cuar 150 anos, supor um desgraçado
dum médico diante duma septicemia,
de tal forma os dados entretanto ad-
quiridos condicionaram tudo em nós.
Seria tão absurdo como olhar para um
livro sem saber ler. Nesta altura, para
as questões da Psicossomática,
encontrámo-nos em situação idênti-
ca à dos nossos colegas de há 150
anos, com o ligeiro inconveniente de
ainda não ter surgido o Pasteur desta
área. Mas não tardará muito, segun-
do creio.

Por outro lado, a grandeza e o fa-
buloso alcance prático da descoberta
das bactérias foi de tal forma  deter-
minante na nossa cultura, impregnou
tão densamente caminhos e perspec-
tivas, que se caiu num excesso
paradigmático inconveniente. Tudo
se afunilou  nesse motor onde caimos
sem dar por isso. A cultura médica,
no médico e no doente, embebeu-se
nesse   modelo e cristalizou, verifican-

do-se agora enormes dificuldades em
fugir-lhe um pouco que seja. Foi tal o
sucesso que muito dificilmente se
consegue relativizar, olhar doutro
ângulo, ver doutra maneira. Vivemos
culturalmente circundados, encurra-
lados, pelas bactérias e pelos antibió-
ticos. Vivemos no conceito histórico
e circunstancial de que a doença é um
corpo estranho, uma bactéria inde-
cente e invasora que infelizmente ain-
da não tivemos oportunidade de li-
quidar. E envergonhamos de o não ter
conseguido. “Alguém lá fora prova-
velmente já conseguiu, ou está muito
próximo... todos os dias se descobre
um novo antibiótico, o meu finalmen-
te vem aí...”. Consciente e inconsci-
entemente inspirámo-nos neste regis-
to quando procuramos “extirpar o
mal pela raíz”....e, se calhar, todos o
procuramos fazer. O antibiótico como
modelo é a busca  duma espingarda
contra os sarracenos, duma arma con-
tra os invasores, como se o doente não
tivesse nada a ver com a doença,
como se não existisse nela, como se
não participasse nela. Como se a do-
ença não fosse ele, na sua própria
identidade  corporal, como se fôsse
apenas um inimigo que é preciso
combater. Como se o próprio doente
afinal fosse, ele também, não mais do
que uma bactéria, nada mais do que
isso, apenas de maior dimensão.

V

Aplicamos esse modelo tanto nas
doenças habitualmente designadas
como doenças físicas como nas doen-
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ças mentais. Da necessidade e do
enorme avanço das bactérias
regredimos no seu excesso, mas, pior
ainda, coarctámos por essa via, filo-
soficamente, a nossa própria liberda-
de de pensar e de conceder alonga-
mento ao pensamento. Fazêmo-lo às
vezes de forma grave, quando do
fundamentalismo que esse modelo
transporta se fazem  pedagogias, ob-
jectivos e trajectos académicos como
finalidades em si. Ter feito assim foi
necessário, mas continuar hoje é me-
diocremente negar o conhecimento e
o funcionamento do ser humano.
Aliás, curiosamente, “antibiótico”
quer dizer contra a vida, matar a vida.

 Encontrámo-nos actualmente na
fase oposta, na fase de dar sentido à
vida e ao sofrimento nela implicado,
o que proporciona objectivos e refle-
xões completamente diferentes. A in-
terrogação hoje será: qual o sentido
da doença na vida , naquela vida es-
pecífica, qual o trajecto do sofrimen-
to naquela pessoa, qual o facto psi-
cossomático naquele doente, naque-
la doença? Por outro lado, acrescen-
tando novas e fascinantes interroga-
ções, poderemos dizer: haverá
especificidades (lacunas somáticas
diferentes), relativas a emoções tão di-
ferenciadas como amor, raiva, ternu-
ra, tristeza, medo.... em qualidade,
quantidade, onde?  A resposta só po-
derá ser afirmativa, em minha opi-
nião, mas quando iremos lá chegar?

O modelo bacteriano, no qual se
alimenta o paradigma científico, tam-
bém nada nos diz sobre a percepção
que temos de nós próprios: sobre a
sensibilidade quanto à  nossa própria

auto-fisiologia, sobre a fisiopatologia
real ou imaginária do que sentimos,
sobre o sentimento íntimo de
unicidade, de identidade, de conjun-
to… sobre a nossa diferença relativa-
mente aos outros. Muito menos ain-
da sobre o sentimento íntimo de per-
curso que toda a gente em si mesmo
contem e observa: há em todos os in-
divíduos um sentimento psicofísico
de estar situado, de viver num per-
curso, de o percorrer de forma inevi-
tável. Se refletirmos, dámo-nos conta
que isso acontece em qualquer idade,
projectado no passado ou projectado
no futuro, e assenta em grande parte
num conjunto de afectos e de sensibi-
lidades corporais que, vividas no cor-
po, geram outras por sua vez. Esse
sentimento terá necessariamente re-
percussão nas mentalizações, nas
corporalizações, nas lacunas even-
tuais. A evolução e transformação so-
fridas no seu trajecto psicossomático,
deixarão certamente registos funda-
mentais naquilo que somos, pensa-
mos, sentimos ou vivemos dentro de
nós; de nós para nós, de nós para os
outros. Será impossivel também dei-
tar fora este factor, nas concepções
sobre as lacunas de que falamos, ou
desvalorizar a sua importância
incrustrada nas lacunas somáticas
que por agora desconhecemos. Nes-
ta matéria,  frequentamos apenas os
doseamentos cegos que o laboratório
de análises clínicas nos fornece, os
quais mencionam um pouco, de for-
ma mais ou menos piedosa, a existên-
cia de variações individuais.

Estamos bastante longe de verda-
deiramente conhecer  a ecologia in-
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terna de cada um. Não conhecemos
os movimentos físicos ou orgânicos
dos afectos, nem o vai-vem desenca-
deado. Mas desconhecer não pode
significar perder-lhe a pista. Ficámo-
-nos excessivamente em respostas
genéricas:“é adrenalina.... são os
neurotransmissores,” o que, conten-
do a mais absoluta limitação, sendo
tão inúteis como afirmar que os seres
humanos reagem às emoções e ficam
por aí, parecem contentar muita gen-
te. Reasseguram-se desse modo; chei-
os de certezas, já podem descansar.

VI

O século XX foi o século da Psica-
nálise e das bactérias, que lhe ocupa-
ram os extremos e prosseguiram ao
“microscópio” em busca do infinita-
mente pequeno. Toda a espantosa tec-
nologia da Medicina se baseia na fi-
losofia das bactérias, sem que esta
afirmação represente qualquer
desmerecimento quanto aos seus ex-
traordinários progressos. Em atitude
semelhante, a Psicanálise, na sua ver-
tente epistemológica mais radical e
verborreica, é uma renúncia do cor-
po, como se ele fôsse apenas um su-
porte barato de algo que existe com-
pletamente  noutro sítio e apartado.
Será o corpo que não fica dorido nem
ejacula durante o sonho. Em minha
opinião, as lacunas de mentalização
correm o risco de se inserir  nesse tex-
to, se rodarem apenas em torno de si
como vêm fazendo.

Psicanálise e “bactérias”são cami-
nhos afastados, que obrigatoriamen-

te se encontrarão no Oriente, na via-
gem de circumnavegação feita a par-
tir dum e doutro lado. Na viagem que
será o século  XXI. Nesta encruzilha-
da: Medicina, Psicanálise, Psicosso-
mática, ressaltam inevitáveis mudan-
ças a prazo, nos conceitos e nas práti-
cas. “Lacunas somáticas”, “marcado-
res psicossomáticos”, “memórias
somáticas”, “inconsciente corporal,”
têm um fascinante caminho no pro-
gressivo esclarecimento do “facto” e
do “processo” psicossomático.

Como cada um  pode reparar, o
corpo psicofísico funciona sempre
sem que o próprio o consiga travar.
Nada conscientemente o impede ou
o limita; é movido por um motor efi-
caz mas delicado, inconsciente, que o
próprio afinou como pôde ao longo
do  tempo vivido na relação com os
outros e consigo mesmo. O seu mo-
vimento enquadra-se num  todo vis-
lumbrado, assente em múltiplas ra-
zões desconhecidas. Não se trata ape-
nas de considerar as influências do
psíquico no somático; é muito mais
do que isso.

Talvez dentro de pouco tempo as
“lacunas somáticas” deixem de  ser o
planeta desconhecido.
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Resumo
Permito-me sugerir teoricamente a

existência e designar por:  “Lacunas So-
máticas,”… certas componentes que
constituirão núcleo conjunto e obrigató-
rio, num funcionamento global, com as
chamadas “Lacunas de Mentalização”
que todas visões psicodinâmicas da
Psicossomática têm criado e  que são, só
por si, manifestamente insuficientes para
poder entender a doença ou sequer  o “fac-
to psicossomático”.

Permito-me também sugerir que des-
tas lacunas somáticas, organizadas, fixa-
das e simbolizadas no processo de desen-
volvimento pessoal e na elaboração do so-
frimento, deverão existir marcadores ain-
da não descobertos, que designo por “mar-
cadores psicossomáticos,” acrescentando
depois… Porque não começar a teorizar
um “inconsciente corporal”?

Permito-me ainda sugerir que os

aprofundamentos da Biologia e da Psica-
nálise se encontrarão num todo confluen-
te no século XXI, elaborando-se uma ver-
dadeira Psicossomática na teoria e na prá-
tica clínica. E que o “facto psicossomáti-
co” existe sempre, embora não encontre-
mos ainda palavras nem conceitos sufici-
entemente unívocos para o esclarecer.

Summary
I dare to theoretically suggest the

existence and designate as "somatic
retreats" certain components of a global
functioning that constitute a necessary
and joint nucleus with so-called
"mentalization" retreats which psychody-
namic perspectives have created but are
evidently insufficient to understand
"psychosomatic fact" or illness.

I also dare to suggest that from these
"somatic retreats", organised, fixated and
symbolised in the process of personal
development and the elaboration of
suffering,-might result markers which I
will name as "psychosomatic markers"
and from here… why not begin to theorise
a "bodily unconscious"?

I further suggest that the progresses
in Biology and Psychoanalysis will meet
as one during the XXI century thereby
creating a true Psychosomatics, both in
theory and practice.

The "psychosomatic fact" always
exists but we have not yet found words
or concepts sufficiently univocal to
explain it.


