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Em geral, pensamos que a dor física é do domínio exclusivo da neurofisiologia, só
dizendo respeito ao psiquismo quando repercute na pessoa do homem sofredor. A dor de
uma queimadura, por exemplo, só seria explicada por mecanismos neuroquímicos, e o
psiquismo da pessoa queimada não seria atingido senão pelas repercussões morais da
dor sofrida. Como se houvesse, de um lado, o fenômeno doloroso que se explica
cientificamente pela transmissão da mensagem nociceptiva no seio do sistema nervoso, e
do outro lado as inevitáveis conseqüências psicológicas e sociais que, por exemplo, uma
dor crônica acarreta. Haveria a dor, e depois os seus prolongamentos emocionais.
Sabemos da importância, para um clínico – médico ou psicanalista –, de escutar não só a
dor corporal do paciente, mas também as perturbações psicológicas por ela
desencadeadas. Entretanto, preferimos ocupar-nos aqui não das repercussões do
distúrbio doloroso, mas da origem psíquica do distúrbio doloroso; mais exatamente do
fator psíquico que intervém na gênese de toda dor corporal.

Ressaltamos que o nosso interesse em definir o melhor possível o componente
psíquico do fato doloroso é curiosamente compartilhado pelos pesquisadores atuais em
neurociências. Fiquei surpreso ao descobrir, por exemplo, as dúvidas e interrogações
dos cientistas da International Association for the Study of Pain (Iasp) a respeito da
incidência do psiquismo na neurofisiologia da dor. Sem conseguir explicar-se
formalmente, eles consideram o fator psíquico uma das principais causas da emoção
dolorosa, cujos mecanismos continuam inexplorados. Especificamente, consideram que
esse fator desconhecido seria também o responsável por uma dor corporal muito atípica,
qualificada de “psicogênica”, isto é, de origem exclusivamente psíquica. Trata-se de uma
sensação dolorosa efetivamente sentida pelo sujeito, mas sem nenhum motivo tangível
que a explique.

Assim, a definição oficial de dor proposta pela Iasp deixa transparecer essas
diversas incertezas quanto ao papel do fator psíquico. Desejo reproduzir aqui os termos
exatos dessa definição: a dor seria “uma experiência sensorial e emocional
desagradável, associada a uma lesão tissular real ou potencial, ou ainda descrita em
termos que evocam essa lesão”. Relendo essas linhas, medimos a ambigüidade do termo
“dor”. Mais do que uma sensação, ela é emoção, e até uma emoção que pode nascer sem
lesão tissular responsável: “uma experiência … descrita em termos que evocam essa
lesão.” Vemos como essa definição reconhece a existência de uma dor real, isto é,
concretamente sentida e deplorada pelo paciente, mas sem ter, necessariamente, uma
agressão orgânica que a justifique. Em resumo, a Iasp reconhece que a dor poderia existir
apenas no plano do vivido e na queixa que a exprime.

Mede-se assim a extensão do campo da dor, que excede amplamente uma concepção
estritamente neurofisiológica, e compreende-se por que atualmente é necessário abrir
novos caminhos na pesquisa psicanalítica para situar corretamente a parte do psiquismo
na determinação do fato doloroso.
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Assim sendo, se desejamos saber por que nossos pacientes sofrem e por que nós mesmos
sofremos, é preciso tomar a lente da metapsicologia e descer até o âmago do eu, para
descobrir a psicogênese da dor. Queremos penetrar na trama íntima das representações
inconscientes, definir o melhor possível as flutuações das tensões psíquicas e
compreender, assim, a incidência irredutível do psiquismo no nascimento da dor
corporal. A prática da psicanálise nos ensina que uma dor intensa sempre nasce de um
transtorno do eu, mesmo momentâneo; e que uma vez ancorada no inconsciente, ela
reaparecerá, transfigurada em acontecimentos penosos e inexplicados da vida cotidiana.

Estudaremos então a dor física seguindo os três tempos da sua gênese: lesão –
comoção – reação. A princípio, iremos nos basear em nossa leitura do “Projeto de uma
psicologia científica”, texto de 18951 que contém em germe os conceitos maiores da
psicanálise. Nessas páginas, muitas vezes difíceis, Freud tenta construir um modelo
energético do sofrimento corporal. Posteriormente, na seqüência das suas raras
considerações sobre o fenômeno doloroso, ele nunca será tão preciso e rigoroso.

Antes de começar o nosso estudo, devo introduzir uma observação terminológica
relativa ao vocábulo “eu”, que utilizarei diversamente ao longo do livro. A fim de
segurar firmemente o fio da minha demonstração, eu me servirei do eu como de um
conceito maleável. Vocês verão que ele designa sucessivamente diferentes funções e
estados psíquicos, como o eu-pessoa, o eu-corpo, o eu-consciência, o eu-órgão
endoperceptor, o eu-memória inconsciente e, por fim, o eu-inibidor. Todos esses valores
que atribuímos ao conceito-curinga de eu podem se agrupar em duas grandes acepções:
em uma, o vocábulo “eu” qualifica o “si-mesmo” de uma pessoa global distinta dos
outros indivíduos; na outra, designa uma instância particular do aparelho psíquico,
caracterizada por atributos e funções específicos. Essas diversas acepções não são de
modo algum arbitrárias; cada uma delas corresponde a uma definição ou emprego do
termo “eu” proposto por Freud em um momento ou outro da sua obra.

Após essa precisão terminológica, gostaria de sugerir alguns pressupostos e lhes
dizer que a dor – física ou psíquica, tanto faz – é sempre um fenômeno de limite. Ela
emerge sempre no nível de um limite: o limite impreciso entre o corpo e a psique, entre o
eu e o outro ou ainda entre o funcionamento regulado do psiquismo e sua desregulação.

Outra observação inicial diz respeito ao vocabulário que utilizo para distinguir a dor
corporal da dor psíquica. Essa distinção, embora necessária para a clareza do nosso
propósito, não tem fundamentos rigorosos. Do ponto de vista psicanalítico, não existe
diferença entre dor física e dor psíquica, ou, mais exatamente, entre a emoção dolorosaa e
a dor psíquica propriamente dita. A razão disso, acabamos de sugerir, é que a dor é um
fenômeno misto que surge no limite entre corpo e psique. Quando estudamos a dor
corporal, por exemplo, constatamos que, deixando de lado seus rigorosos mecanismos
neurobiológicos, a emoção dolorosa explica-se essencialmente por uma perturbação do
psiquismo.
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Processo de formação da dor
Precisamos agora identificar as diferentes etapas da formação de uma dor, seja esta qual
for. Quer se trate de uma dor corporal provocada por uma lesão dos tecidos ou de uma
dor psíquica provocada por um choque psicológico, a dor forma-se no espaço de um
instante. Entretanto, veremos que seu engendramento, embora instantâneo, obedece a um
processo complexo, que pode ser decomposto em três fases: começa com uma ruptura,
que desencadeia uma comoção psíquica, e culmina com uma reação defensiva do eu para
rechaçar a comoção. Durante cada etapa, predomina um aspecto particular da dor.

Assim, aparecem sucessivamente: uma dor típica da ruptura, em seguida uma dor
inerente à comoção e, por fim, uma dor suscitada pela defesa reflexa do eu em resposta à
comoção. Naturalmente essas três dores não passam na realidade dos diferentes aspectos
de uma única e mesma dor formada instantaneamente.

Em nosso percurso, respeitaremos portanto essas três fases da formação de uma dor:
fase da ruptura ou dor da lesão, fase da comoção ou dor da comoção e fase da reação
defensiva do eu ou dor de reagir.

A dor da lesão

Tomemos o exemplo de uma queimadura grave no braço. Depois de um breve momento
de espanto em que fica anestesiado pelo choque, o eu sente a dor local de uma
queimadura no braço, e experimenta imediatamente a dor indefinida e penetrante de um
transtorno interior. O eu, portanto, opera duas percepções simultâneas: percebe ao
mesmo tempo uma dor que ele localiza no nível da lesão externa e um estado de comoção
interna que o invade. Essas percepções, misturadas na vivência de um mesmo afeto
doloroso, são, todavia, bem distintas. Assim, vamos considerar sucessivamente a dor
produzida pela lesão e a dor própria à comoção. Abordaremos depois o terceiro tempo
da gênese da dor, o da reação. Para defender-se contra a comoção, o eu reage
desajeitadamente, aumentando paradoxalmente a sua dor, ao invés de reduzi-la.
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Toda lesão
dolorosa do
corpo será
percebida
como uma
lesão e uma
dor externa,
porque o
próprio
corpo é
percebido
imaginariamente
como um
invólucro
denso e
sensível que
nos contém e
nos carrega.

Comecemos pela dor da lesão. Ela é o afeto sentido pelo eu
quando sofre uma lesão dos tecidos, que se traduz, do ponto de
vista energético, por uma excitação brutal percebida
imaginariamente na periferia. Quer se trate de uma agressão aos
invólucros externos do corpo, quer se trate dos órgãos internos,
toda lesão será imaginariamente sentida, pelo eu que sofre, como
uma agressão exterior ao eu. De fato, o corpo é vivido pelo eu
como a sua exterioridade viva e sensível, além da qual se
estenderia o mundo exterior.2 Assim, toda lesão corporal, seja um
ferimento cutâneo superficial ou uma profunda necrose do
miocárdio, será vivida pelo sofredor como uma ruptura fronteiriça,
ou mais exatamente uma lesão periférica, isto é, exterior ao próprio
eu. Mas esclareçamos que, em caso de acidente muito grave, o eu
não mais é dissociado do corpo e não mais o percebe como uma
unidade exterior. Nesses momentos em que somos o nosso corpo

transtornado, não há mais lesão corporal, pois é todo o ser que se rompe, sofre e
transforma-se em dor.

A imagem mental da lesão
A percepção de uma excitação dolorosa situada imaginariamente no exterior do nosso eu
que percebe – a queimadura, por exemplo – imprime imediatamente no eu a imagem do
local lesado do corpo. A sensação dolorosa é assim reavivada pelo nascimento da
representação mental da chaga. O sujeito sente então uma dor lancinante, e
simultaneamente visualiza uma imagem difusa do braço em carne viva. A percepção da
chaga não é pois apenas a captação de uma mudança brutal do estado dos tecidos
protetores; ela age também como uma câmera fotográfica que fixa na consciência a
representação mental da região lesada. Chamamos essa representação, que terá um papel
decisivo na terceira fase do processo doloroso, de “representação do local lesado e
dolorido do corpo”.3
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“A dor física
nos põe em
oposição
com nosso
corpo, que
se mostra
inteiramente
estranho ao
que está em
nós.”

Paul Valéry

Ora, essa imagem mental do ferimento, nascida da percepção da
lesão, fixa a dor vivida num local preciso do corpo. Ao sentir dor,
a pessoa queimada acredita que a sua dor está toda reunida na
chaga, e só emana dali, do tecido esgarçado. Como se a fonte do
sofrimento se reduzisse apenas à extensão da queimadura. A
vivência dolorosa parece tão localizada e concentrada na chaga que
é como se a região dolorida se autonomizasse e se erguesse como
uma excrescência tirânica destacada do corpo, que mina e
enfraquece o eu. A percepção sensorial da lesão formou a imagem
mental do ferimento, acompanhada não só da sensação de que a

sede da dor está na chaga e de que a chaga é periférica, mas também da impressão de que
o local doloroso, destacado do corpo, se erigiu como um rebento hostil. Sem dúvida, sem
lesão não haveria dor, mas a dor não está em absoluto na chaga, está no próprio eu,
inteiramente condensada em uma imagem mental do local lesado.
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Sem os olhos
não
veríamos,
mas a visão
não está nos
olhos, está
no lobo
occipital do
cérebro.

Para resumir, digamos que o eu é um captor sensível das
mudanças tissulares, mas um mau cartógrafo. Ele se engana não só
ao identificar toda lesão corporal como uma lesão periférica, mas,
além disso, ao julgar que a fonte da dor está na lesão. Mas, então,
onde se situa a fonte da dor? A dor não está na lesão, está no
cérebro, no que diz respeito à sensação dolorosa, e nos alicerces
do eu – no isso – no que se refere à emoção dolorosa.

Em suma, a dor da lesão comporta três aspectos: real,
simbólico e imaginário.

•  Real: percepção somatossensorial de uma excitação violenta que afeta os tecidos
orgânicos.

•  Simbólico: formação súbita de uma representação mental e consciente do local do
corpo onde a lesão se produziu.

•  Imaginário: como o corpo é vivido no exterior do eu, a sensação dolorosa será
percebida imaginariamente como emanando do ferimento, e o ferimento, como um
perseguidor de que desejamos nos livrar.

A dor da comoção

Vejamos agora a dor da comoção, e observemos desde já que ela não se produz se a
excitação sensorial for de fraca intensidade. É necessária uma estimulação
suficientemente forte que, para além da lesão tissular, desencadeie um trauma interno.

Já dissemos que a dor resulta de uma dupla percepção: uma voltada para fora
(percepção externa), para captar a lesão e a sensação dolorosa, e a outra voltada para o
interior (percepção interna), para captar o transtorno psíquico que se segue. A primeira é
chamada pelos neurocientistas de “somatossensorial”, e chamamos a segunda de
“somato-pulsional”. Para retomarmos o exemplo da queimadura, o sujeito percebe ao
mesmo tempo a dor que emana do seu braço ferido e o sofrimento interior que o abala. A
dor da lesão o incomoda na fronteira do seu corpo, enquanto a da comoção o consome a
partir do interior. Tudo acontece como se houvesse primeiro a lancinante sensação de
queimadura no braço, localizada em um ponto da periferia: “Tenho dor” significa que
circunscrevo e, afinal, enfrento a dor. Mas logo se eleva, do âmago do ser, uma outra dor,
bem diferente, essencial e profunda. Essa dor, eu não a possuo, é ela que me possui: “Sou
dor.”

E qual é esse outro sofrimento que se apodera do eu e o marca até o fundo com o selo
da infelicidade? Para responder, examinemos as hipóteses freudianas para a dor psíquica
sugeridas no “Projeto”, aplicando-as ao caso da queimadura. Diremos então que o calor
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da chama que atacou a epiderme transformou-se imediatamente em uma corrente de
energia interna, devastadora e não controlada, que mergulha o eu num estado de choque
traumático. Pela brecha aberta na barreira de proteção irrompe, no seio do eu, um afluxo
súbito e maciço de energia, que submerge não o corpo, mas o psiquismo, no seu próprio
núcleo, constituído por “neurônios da lembrança”. Com isso, a homeostase do sistema
psíquico é rompida e o seu princípio regulador – o princípio de prazer – encontra-se
momentaneamente abolido (FIGURA 1).

FIGURA 1

A dor resulta de uma lesão do invólucro de proteção
do eu e de um afluxo maciço de energia, que atinge

os neurônios da lembrança. O eu é representado aqui
sob a forma simplificada de uma vesícula viva.

É então que o eu, embora transtornado, consegue autoperceber o seu próprio transtorno,
isto é, a perturbação das suas tensões pulsionais. Essa singular autopercepção pelo eu do
seu estado de comoção interna – percepção somatopulsional – cria a emoção dolorosa.

A memória inconsciente da dor
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A dor é o último fruto – este sim, imortal – da juventude.

René Char
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“Não é sob
forma de
lembrança
que o fato
esquecido
reaparece,
mas sob
forma de
ação. O
doente
repete, sem
saber que se
trata de uma
repetição.”

Freud

Assim como o impacto da excitação externa e local imprime no eu
a imagem da zona lesada e dolorida, a violência da comoção deixa
as suas marcas. Mais uma vez, trata-se da formação de uma
imagem, mas muito diferente da imagem imediata e local cunhada
instantaneamente fora da lesão. O abalo interno é tão transtornador
e doloroso que seu impacto imprime uma imagem não apenas na
memória comum (lembrança), mas no solo do inconsciente, que
também é memória, uma memória completamente diferente. De fato,
o inconsciente encerra o passado, mas não o reflete na superfície da
consciência. Assim, a dor da comoção fica marcada no
inconsciente, mas seus retornos assumirão outras formas além da
lembrança exclusiva de um episódio infeliz. Certamente, a pessoa
que sofreu um trauma pode se lembrar das circunstâncias do

incidente, reencontrar as sensações insuportáveis que experimentou e viver com medo de
uma nova agressão, mas há outras formas de retorno do trauma que ela ignora. A dor
passada ressurgirá de modo inesperado, em outro lugar que não na memória consciente.
Talvez sob a forma de outra dor inexplicada, como uma dor psicogênica; ou então no
próprio corpo, sob a forma de uma manifestação psicossomática; ou ainda na
consciência, transfigurada em outro afeto, tão opressor quanto a culpa, por exemplo; e até
transformada num comportamento impulsivo ou num fracasso. Tudo isso são
eventualidades por meio das quais a dor de outrora volta no presente, sem que
identifiquemos esses retornos como ressurgências de um sofrimento esquecido. Eis por
que qualificamos de “inconsciente” uma antiga dor corporal que voltou no presente,
transfigurada. Gravada no inconsciente, ela reaparece sob diversos aspectos que se
impõem a nós, à nossa revelia.
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A dor do
passado
volta ao
presente
como uma
nova dor,
uma culpa,
uma
passagem ao
ato, até
como uma
afecção
psicossomática.

É assim que distinguimos nitidamente entre uma primeira e
aflitiva experiência dolorosa e sua reprodução posterior. Uma
coisa é a experiência passada de uma dor violenta provocada por
um incidente real, como a queimadura, outra coisa é o seu
reaparecimento, transfigurada em uma nova sensação, uma lesão
psicossomática, um afeto ou uma ação penosa. Enquanto a dor do
passado tinha sido provocada por um agente externo, as
manifestações dolorosas de hoje podem ser suscitadas por um
estímulo externo ou interno, muitas vezes insignificante e
imperceptível. Formulemos isso mais claramente. A partir do
momento em que uma primeira experiência dolorosa é gravada no
psiquismo e reaparece irreconhecível, ela assume o status de dor
inconsciente. Mas como explicar a passagem de uma intensa dor corporal para uma dor
inconsciente?

Dizíamos que, quando da comoção, o raio fulminante de energia atingia o núcleo
central do eu (FIGURA 1). Ora, é justamente ali, no cerne do eu, que se grava a
experiência traumática. Para mostrar melhor essa capacidade do eu de conservar os
vestígios inconscientes das provações que ele enfrenta, devo deter-me um instante e
descrever rapidamente os elementos constitutivos do eu.

Na época do “Projeto”, Freud imagina que o eu é composto de dois elementos
essenciais: uma “energia” que circula tendendo para a descarga e “neurônios” que a
veiculam. Uma parte da energia provém do exterior e outra se propaga no interior, no
espaço intra e interneuronal. Quanto aos neurônios, estes se subdividem em três grupos.
Um, localizado na periferia do eu, tem por função perceber os estímulos do mundo
exterior.4 Um segundo grupo, situado no centro do eu, composto de “neurônios da
lembrança”, cuida não de perceber, mas de conservar os vestígios dos acontecimentos
marcantes.5 É precisamente esse grupo que se tornará, no pensamento freudiano, o
“sistema inconsciente”. De fato, o neurônio da lembrança é o antepassado conceitual da
noção freudiana de representação inconsciente. Do mesmo modo que a representação
psíquica comporta dois elementos indissolúveis, um conteúdo figurativo dito
“representante” e a energia que o investe, o neurônio da lembrança contém os vestígios
ou a imagem mnêmica de um acontecimento passado e o afeto que a carrega. Nesses dois
casos, estamos diante de um conteúdo representativo e do seu investimento afetivo.

Enfim, o terceiro conjunto neuronal opera, como o primeiro, uma função de
percepção dirigida não para o mundo exterior, mas para o interior, para captar as
flutuações da energia interna. Esses neurônios perceptivos têm não apenas a tarefa de
detectar as variações da tensão psíquica, mas também a de repercuti-las na consciência,
sob a forma de afetos agradáveis, desagradáveis ou dolorosos. Agradáveis quando o
ritmo do fluxo energético é sincrônico, desagradáveis quando ele é acelerado e
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assincrônico, e dolorosos quando o ritmo é atropelado ou rompido.

O que devemos guardar desse quadro sintético? Primeiro, que a ficção do eu
imaginada por Freud no início do século continua sendo, com algumas variantes, a matriz
da vida psíquica, tal como a maioria dos psicanalistas a concebe hoje – ficção
impressionante pelos ecos que desperta nos progressos científicos atuais. E guardemos
ainda o conceito de “neurônios da lembrança”, que nos servirá para compreender a
passagem de uma dor física para uma dor inconsciente.

A passagem de uma dor corporal para uma dor inconsciente
Mostramos que o eu, abalado pela irrupção maciça de uma implacável energia, consegue
todavia autoperceber o seu estado de comoção interna, e que a dor resulta da tradução, na
consciência, dessa autopercepção. Também dissemos que o afluxo maciço de excitação,
entrando pela brecha da lesão, penetra até o grupo central dos “neurônios da lembrança”.
A passagem violenta do fluxo energético acarreta duas conseqüências: a inscrição de uma
imagem mnêmica em alguns desses neurônios e uma excitabilidade intensificada do
conjunto neuronal. A imagem que ficará gravada no neurônio é a de um detalhe da
agressão ou do objeto agressor. Retomando o exemplo da queimadura, um aspecto do
fogo poderá ser retido, a sua crepitação, o seu cheiro, as suas cores, ou então um
elemento do contexto do acidente. Ora, essa imagem inscrita para sempre no eu pela
comoção é muito diferente da imagem impressa pela lesão. Não se trata mais da
representação consciente do local da lesão, mas de uma imagem não percebida pela
consciência, representando uma particularidade do acidente.
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Um sonho
doloroso de
mutilação
pode
provocar, ao
despertar,
uma dor
paralisante
na perna.

O eu, portanto, guardará na memória a “fotografia” de um
detalhe da agressão, uma imagem mnêmica definitivamente
associada à experiência dolorosa. Entretanto, o neurônio que
conserva essa imagem fica extremamente irritável. Fica pronto a
reagir a uma eventual excitação suscetível de levá-lo a descarregar
a sua energia sob a forma de uma nova dor, de uma lesão, uma ação
ou um afeto penoso. Freud propôs o termo “trilhamento” para
designar esse fenômeno de sensibilização dos neurônios da
lembrança. O afluxo de energia sensibilizou de tal forma os neurônios que fracas
excitações bastarão para reativá-los e reanimar as imagens que eles contêm. Essas
excitações não serão mais brutais como foi a queimadura, mas imperceptíveis e de mais
fraca intensidade; esses estímulos poderão ser externos ou internos. Assim, logo que a
imagem mnêmica da agressão é reativada por uma dessas excitações despercebidas, pode
aparecer, por exemplo, uma nova dor, menos violenta que a primeira e situada em um
ponto do corpo diferente do que foi afetado pelo acidente inicial. Nesse caso, o sujeito
experimentará uma sensação dolorosa inexplicada, isto é, sem causa orgânica detectável.
Ele sofrerá então, sem saber que a sua dor presente é a lembrança não-passiva de uma
dor passada.

Gostaria de me deter por um instante nesse retorno doloroso, em razão do seu alcance
clínico. Essa neodor, motivo freqüente de consultas médicas, parece muitas vezes ao
clínico um sofrimento físico sem causa orgânica. Vamos imaginar um médico diante de
um paciente que se queixa de uma algia tendinosa, muscular ou visceral, inexplicada.
Talvez ele se contente em atribuir essa algia a uma vaga origem psicológica e em
diagnosticar uma dor “psicogênica”. Prudente, ele prescreverá provavelmente um
medicamento ansiolítico, ou até um placebo. Mas estamos convencidos de que a sua
atitude clínica seria outra se ele admitisse – como propomos nestas páginas – que o
corpo é uma tela sobre a qual se projetam lembranças, e que o atual sofrimento somático
do paciente é a ressurgência viva de uma primeira dor esquecida. Ele convidaria então o
paciente a lhe falar de antigos choques traumáticos, psíquicos ou corporais, dos quais
pudesse se lembrar.

Mas dissemos que a antiga dor também podia reaparecer, transfigurada em um outro
afeto tão penoso quanto um sentimento de culpa, transformada em lesão psicossomática
ou ainda em ato impulsivo. Como explicar então essas metamorfoses da dor?

Pode acontecer de o afluxo de energia dolorosa afetar outros neurônios que não sejam
aqueles sobre os quais se inscreve a imagem da agressão. Outros neurônios, por
exemplo, que tinham marcas de acontecimentos penosos, vividos e depois esquecidos
pelo sujeito. Vamos tomar o caso de uma pessoa ausente da cabeceira do seu pai
moribundo, e que esqueceu aquilo que, então, ela considerou um erro. Suponhamos que
esse erro ficou gravado em um neurônio da lembrança. Mais tarde, por ocasião de uma
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dor corporal violenta, o neurônio da lembrança do erro será trilhado, isto é,
sensibilizado de tal modo que um fraco estímulo posterior bastará para despertar no
sujeito um sentimento de culpa inexplicável. O paciente se sentirá oprimido e culpado,
sem compreender a razão. Com essa curta seqüência, vemos como a ínfima estimulação
de um neurônio, já sensibilizado pelo trilhamento da dor, pode gerar um afeto opressivo,
provocar uma lesão tissular ou ainda despertar uma compulsão irresistível. Tudo
depende do conteúdo representativo da imagem mnêmica inscrita no neurônio reativado.

Nossa primeira dor
Entre os homens, podes encontrar às vezes um fragmento de dor
original talhada… Sim, ela vem de lá. Outrora, fomos ricos.        

Rainer Maria Rilke
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“Nada na
vida
psíquica
pode se
perder, nada
desaparece
daquilo que
se formou,
tudo é
conservado…
e pode
reaparecer.”

Freud

Até aqui, estabelecemos que uma violenta dor física que se tornou
inconsciente deve necessariamente repercutir na vida do sujeito,
sob forma de incidentes penosos. Entretanto, uma questão se
apresenta. Se admitimos que uma dor no corpo possa ser a volta de
um sofrimento antigo que se tornou inconsciente, como não
generalizar e pensar que todos os nossos sofrimentos físicos e
psíquicos resultam de uma dor original? E, se for assim, qual seria
esse mal inaugural? Até onde devemos remontar no tempo para
apreender a mais primitiva experiência dolorosa? Não sabemos.
Tratar-se-ia de um sofrimento extremo experimentado outrora, uma
primeira vez, na aurora da vida, antes mesmo de podermos gritar?
Então talvez isso tenha nos abalado, e esse trauma perdura, ativo,

em uma curiosa memória. Deveríamos situá-lo no momento do nascimento ou, mais
precocemente, quando dos frêmitos da vida fetal? Ou o imaginaríamos, como Freud,
como a dor de uma arcaica separação ocorrida antes mesmo do estádio embrionário, em
uma fase pré-individual e codificada na memória da espécie?6

19



“Os afetos
são as
reproduções
de
acontecimentos
antigos, de
importância
vital, e
eventualmente
pré-
individuais.”

Freud

Certamente, não sabemos de que sofrimento imemorial somos
provenientes, mas podemos estar seguros de que ele ressurge por
ocasião de todas as dores físicas e psíquicas, e transmite a cada
uma a sua qualidade específica de afeto penoso. Essa dor
primordial e intemporal volta incessantemente no presente, para
comunicar a todas as outras a marca do desprazer intolerável que
experimentamos quando estamos doentes ou aflitos.

Mas é também a experiência dolorosa passada que nos faz
viver cada uma das nossas dores de modo único e individual. O
vivido de uma dor é sempre o vivido da minha dor. Cada um sofre
à sua maneira, qualquer que seja o motivo do seu sofrimento. Todas
as vezes que uma dor nos aflige, venha ela do corpo ou do espírito, ela se mistura
inextricavelmente à mais antiga dor que revive em nós. É justamente essa ressurgência
viva do passado doloroso que faz minha a dor desse instante. A dor que sinto é realmente
a minha dor, uma vez que ela carrega o estigma do mais íntimo do meu passado.
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Todo afeto
doloroso é a
revivescência
de uma
antiga dor
traumática.

Entretanto, se a repetição funda o afeto doloroso, não se
poderia considerar todo afeto – agradável ou desagradável – como
a reprodução de um afeto originário? Segundo Freud, na verdade, a
emoção não é somente o que sentimos no instante, é também a
repetição de um vivo sentimento experimentado outrora. Um afeto é
sempre a volta atenuada de um primeiro abalo intenso. A mais
singular emoção que eu possa viver hoje, agradável ou desagradável, redobra
inevitavelmente uma emoção arcaica. Se, por exemplo, diante de uma cena insuportável,
sinto a repulsa me invadir, terei a certeza de experimentar um sentimento inédito, como se
eu estivesse certo de nunca ter vivido nada semelhante. Mais tarde, uma vez atenuada a
violência do impacto, reconhecerei que já tinha sentido uma repugnância igual. Em
resumo: não existe afeto novo, o afeto é sempre fruto de uma repetição.
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Não existe
afeto puro,
pois ele é
sempre
reativado
por uma
fantasia,
expresso por
uma palavra
e motivo de
uma
conduta.

Mas o que define intrinsecamente um afeto? Qual é a substância
íntima e vibrante do sentimento que me move nesse instante? Não
poderíamos responder. Talvez o em-si do experimentado seja essa
sensação pura, simples e imediata, esse real desconhecido que nós
chamamos energia. Mas essa resposta é insuficiente para definir a
natureza de um afeto. Já que não sabemos o que ele é, procuremos
então saber de onde ele vem. Qual é a sua origem? A gênese do
afeto não é nada mais do que um despertar, o despertar de um afeto
passado. Vamos insistir. Todo afeto é a repetição de uma
experiência emocional primordial. É certamente a partir dessa
concepção eminentemente freudiana que poderíamos identificar o

afeto com o significante lacaniano. Um significante, enuncia Lacan, é sempre a repetição
de um outro significante. Assim, afirmar que o afeto seria um significante equivale a
formular: só existe afeto repetido.

A dor inconsciente não é uma sensação sem consciência, mas um processo
estruturado como uma linguagem
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Quer seja
chamada de
“traumática”,
porque
resulta de
uma
agressão, ou
de
“inconsciente”,
pela sua
aptidão a
renascer, ou
ainda de
“primordial”,
pois é a mãe
de todos os
sofrimentos,
falamos
sempre na
mesma dor.

Ao longo destas páginas, transformamos insensivelmente a brutal
sensação de uma queimadura em uma intangível dor inconsciente.
Perguntando como um trauma deposita seus vestígios no
inconsciente e como esses vestígios reanimados se exteriorizam,
terminamos por postular que a dor inconsciente é a memória de um
antigo sofrimento traumático. Apesar do rigor dessa definição,
quero dissipar um último mal-entendido sobre o conceito de dor
inconsciente.

Quando nos interrogamos sobre a natureza de um sofrimento
traumático tão profundo e tão antigo, vivaz a despeito de tudo,
ficamos tentados, por um reflexo mental, a imaginá-lo como uma
matéria afetiva palpitando nas entranhas do ser. É verdade que ao
identificar o antigo trauma com a dor inconsciente fizemos crer que
ela era uma emoção confinada num lugar fechado do psiquismo.
Entretanto, seria um erro descrevê-la assim. A dor inconsciente não
pode se reduzir ao sofrimento de um momento, mesmo traumático,
nem mesmo conceber-se como um enclave de energia hostil. Ela
recobre um conceito muito mais amplo, designando um processo ativo, que começa com
um sofrimento somático muito intenso, provocado por uma agressão externa, e termina
com um outro, despertado por uma ligeira excitação geralmente interna. Vamos dizer isso
com outras palavras. Quando a agressão externa que provocou uma dor traumática deixa
os seus vestígios no inconsciente, ela também instala ali um estado de hipersensibilidade
que, à menor faísca, pode fazer renascer uma nova dor. Para sermos mais precisos,
diremos que a dor inconsciente não designa uma coisa nem uma sensação sem
consciência, mas um circuito que, reativado por um ligeiro estímulo, descarrega-se em
uma manifestação penosa.

Finalmente, a dor inconsciente é uma aptidão, a aptidão do eu a rememorar, de forma
diferente de uma lembrança consciente, um antigo trauma doloroso: a dor inconsciente é
o nome que damos à memória inconsciente da dor.

Até aqui, o que desejamos expressar? Que a origem psíquica da dor corporal é sempre a
revivescência de uma dor primordial. Assim, na emoção dolorosa conjugam-se a
sensação desagradável de hoje e o despertar da primeira dor. É precisamente esse
despertar que comunica à sensação desagradável do momento o seu caráter de afeto
doloroso e, mais ainda, especificamente humano. Uma dor é humana porque é memória
inconsciente. É realmente o inconsciente que humaniza o afeto doloroso, pois é ele que
volta a dar vida à antiga dor de um trauma fundador.

Antes de prosseguir, podemos desde já tirar a seguinte conclusão: em todas as etapas
da sua gênese, a dor corporal é marcada pela preeminência do fator psíquico. Com
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efeito, vimos como, sucessivamente, o psiquismo forma a representação do corpo lesado
(eu-consciência), sofre o impacto da comoção (eu-transtornado), autopercebe o
transtorno que ela acarreta (eu-órgão endoperceptor), registra e restitui esse impacto (eu-
memória inconsciente).

Os desenvolvimentos seguintes confirmarão a ação poderosa do psiquismo na
determinação do fato doloroso.

A dor de reagir

Já estudamos a dor provocada por uma lesão (queimadura no braço) e pela comoção
interna que se seguiu. Depois, vimos a dor da comoção inscrever-se no inconsciente e
tornar-se, ali, a fonte de sofrimentos posteriores.

Vamos abordar agora o terceiro estágio da formação da dor. Para isso, voltemos ao
acidente da queimadura, no momento em que o eu, submergido pelo afluxo súbito de uma
implacável energia, vê a sua homeostase rompida e o princípio de prazer neutralizado.
Agora, não estamos mais diante de um eu transbordado e sofrendo a agressão, mas de um
eu reagindo à agressão. Ora, por esse movimento defensivo, longe de suprimir a sua dor,
ele vai sofrer de outra forma. Mais do que sofrer uma dor de submissão ao mal, o eu
sofre uma dor de protesto contra o mal. A dor corporal não se deve mais apenas a uma
lesão e ao transtorno que a acompanha, mas também ao imenso esforço do eu para
defender-se contra esse transtorno. Assim, a dor física torna-se a expressão de um
esforço de defesa, mais do que a simples manifestação de uma agressão dos tecidos.

Mas qual é essa defesa que faz sofrer? Quando o eu está em estado de choque, o que
ele faz para se defender? Como reage? Desesperado, esboça um gesto que o fará sofrer
ainda mais: tenta inabilmente curar-se sozinho, fazendo uma espécie de autocurativo. Em
resposta à agressão, o eu escoa para o ferimento toda a energia de que dispõe, a fim de
calafetar a brecha e deter o fluxo maciço de excitações. É esse movimento reativo de
energia – chamado por Freud de “contra-investimento” ou “contracarga” – que se opõe à
irrupção brutal da excitação causada pela queimadura. Todavia, não vamos nos iludir,
esse autocurativo não se aplica sobre os tecidos lesados da chaga, mas sobre a
representação psíquica dessa chaga. Ora, o fato de que o contra-investimento defensivo
não se refere ao próprio ferimento, mas à representação do ferimento, revela a natureza
incontestavelmente psíquica de toda dor corporal. Por quê? Porque a resposta a uma
agressão física não é somente de ordem fisiológica; consiste também e principalmente em
um deslocamento de energia no seio da rede das representações psíquicas constitutivas
do eu. O corpo é ferido e o eu trata dele, ocupando-se da representação da sede da lesão
(FIGURA 2).

Sempre que nosso corpo sofre uma violência, desencadeia-se uma reação psíquica: o

24



eu contra-investe a representação mental do local lesado. Uma conseqüência espantosa
decorre disso: a dor provocada pela agressão não se atenua com esse curativo simbólico;
pelo contrário, ela se intensifica. É esse fenômeno de uma defesa dolorosa e inadequada
que queremos explicar agora.

FIGURA 2

O eu faz um curativo na representação do ferimento,
por não poder fazê-lo no ferimento real.
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“A dor física
tem a sua
explicação
na
concentração
do
investimento
sobre a
representação
psíquica do
local
doloroso do
corpo. É
para esse
ponto que se
pode…
transferir a
sensação de
dor no
domínio
psíquico.”

Freud

Precisamente, em que consiste essa defesa, e por que ela é
dolorosa? E, ainda, qual é o papel da representação da região
ferida? Primeiro, é preciso lembrar que o eu funciona como um
espelho psíquico que reflete, em um mosaico de imagens, uma parte
do nosso corpo ou um aspecto dos seres ou das coisas aos quais
estamos afetiva e permanentemente ligados. Postulamos então a
seguinte hipótese: quando somos privados da integridade do nosso
corpo ou do nosso objeto de apego, produz-se um excesso de
investimento afetivo da imagem do local lesado do corpo, quando
é a nossa integridade física que está em jogo; ou um excesso de
investimento afetivo da imagem do objeto perdido, quando é a
presença do outro que está em jogo. Esse excesso compensatório
traduz-se em dor. Na psicanálise, o superinvestimento da imagem
psíquica de um ponto do nosso corpo se chama “superinvestimento
narcísico”, e o da imagem de um aspecto parcial do objeto que nos
é caro (o ser amado) se chama “superinvestimento do objeto”.

Mas quer se trate da dor corporal provocada pelo investimento
excessivo da representação do local lesado, quer se trate da dor
psíquica provocada pelo investimento excessivo da representação do objeto amado e
perdido, estamos em ambos os casos diante do mesmo fenômeno. A dor é gerada pela
valorização excessivamente forte da representação em nós da coisa à qual estávamos
ligados e da qual estamos agora privados; seja ela uma parte do nosso corpo, seja ela
o ser que amamos.

Assim, a dor física é a expressão sensível de uma superestimação reativa da
representação da parte ferida do corpo, e a dor psíquica, a expressão sensível de uma
superestimação igualmente reativa da representação do objeto amado e perdido.
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A
representação
é a carne do
espírito, e o
seu
superinvestimento
é a sensação
dolorosa.

Dito isso, vamos indagar de novo como o eu tenta superar a
comoção desencadeada pelo ferimento. Transtornado, ele reage por
um reflexo de sobrevivência, agarrando-se desesperadamente à
representação psíquica da parte ferida. Como se ele quisesse tratar
do seu ferimento não protegendo os tecidos lesados, mas
concentrando todas as forças de que dispõe na imagem mental da
zona lesada. Ele faz um curativo no símbolo do seu ferimento, por
não poder fazê-lo no próprio ferimento. Assim, para resistir à
comoção, o eu se lança desesperadamente sobre o símbolo do local atingido e se agarra a
ele, afetivamente, com todo o seu ser. Ora, é justamente aqui que aparece a dor; ela
resulta do esforço desesperado do eu para se livrar da comoção, concentrando-se
obstinadamente num símbolo. Sofremos porque nos perturbamos diante do perigo. O que
dói, portanto, é uma crispação inútil sobre a imagem do corpo ferido, um esforço de
defesa inadequado para tratar da comoção, uma tentativa local, isolada, e por isso mesmo
destinada ao fracasso.

Evidentemente, subsiste a questão de saber se o eu teria podido reagir de outra
maneira, mais inteligente e menos vigorosa. Uma ação global teria sido mais eficaz e
menos penosa do que um gesto isolado? Mas o eu não pode fazer de outra forma. Sua
contração cega em um ponto é um reflexo de sobrevivência, e a única resposta possível
para não naufragar diante da comoção. Nunca é demais repetir: é nesse derradeiro
esforço de reação do eu que se origina a dor.

Mas uma nova interrogação surge agora: por que o apego apaixonado a um símbolo –
quero dizer, um excesso de carga energética pesando sobre uma representação – se traduz
em dor? A resposta é uma única palavra: “exclusão”. Sim, a representação mental do
órgão lesado é tão carregada de energia que, tornando-se mais pesada, ela se isola e se
exclui do conjunto das outras representações estruturantes do eu. A coesão psíquica
desaparece então e o eu tem agora que funcionar com uma estrutura desestabilizada pelo
isolamento de uma representação no seio do sistema. Certamente, o eu conseguiu conter a
comoção, mas à custa de gerar um monstro de afeto que, agora, o perturba. É pois
realmente a polarização de toda a energia psíquica sobre uma única representação, que
se tornou excêntrica, que faz nascer a dor. O corolário das nossas considerações é
simples. Vamos enunciá-lo assim: não há dor corporal sem representação. Longe de
suavizar a dor, eu a intensifico, saturando de energia a representação do meu ferimento.
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“A ruptura
de
associações
é sempre
uma dor.”

Freud

Nessa última etapa, a dor corporal resulta do apego reativo e
apaixonado do eu ao símbolo do lugar lesado do corpo.
Enunciemos com mais rigor: o referido símbolo, hipertrofiado de
afeto, cristaliza-se como um corpo estranho e pesa sobre a trama do
eu até rasgá-la. É essa rasgadura das fibras íntimas que provoca a
dor.

Resumo das causas psíquicas da dor física

Agora, se me pergunto por que tenho dor no braço quando me queimo, posso responder
usando o vocabulário psicanalítico: deixando de lado o conjunto dos mecanismos
neurobioquímicos geradores de dor, existe principalmente um encadeamento de causas de
ordem psíquica, a saber: a impressão de que a minha dor emana da queimadura; a
autopercepção do exacerbamento das minhas tensões pulsionais; a revivescência de uma
dor imemorial; a mobilização de todas as minhas forças para a representação mental do
braço dolorido; e, enfim, o isolamento dessa representação.

A representação da parte lesada e dolorida do corpo

Assinalemos que esse encadeamento de causas que induz a dor corporal evoca aquele
que preside a formação da dor psíquica. Veremos que os esquemas lógicos que explicam
essas duas formas de dor são quase idênticos. Entretanto, uma de suas diferenças reside
no conteúdo imaginário da representação hipertrofiada.7 De fato, ao passo que, na dor
corporal, a representação remete a um corpo ferido, na dor psíquica ela remete a um
objeto amado e perdido (pessoa, coisa ou valor). Falamos longamente na dor psíquica ou
dor de amar, mas neste momento devemos definir mais claramente o status singular da
representação da parte lesada do corpo. Assim, compreenderemos com mais facilidade a
natureza da representação do objeto amado e perdido, elemento maior na gênese da dor
de amar.

Indaguemos, portanto, como se forma a referida representação do corpo e qual é o
seu conteúdo imaginário, mais particularmente visual. Assinalemos desde já que a
representação do local doloroso não existia antes da lesão, mas que ela se forma nesse
mesmo instante. Quero dizer que essa representação não está lá desde sempre: ela nasce
com a percepção sensorial do ferimento e a impressão de que a dor se localiza ali.

Entretanto, a imagem do corpo lesado não é apenas contemporânea da lesão; ela
provém também de múltiplos vestígios deixados no inconsciente pelas dores antigas e os
desejos dos outros. Ela também é modelada pelo vivido atual do meu corpo movendo-se
no espaço. Isso significa que essa imagem do local doloroso, superinvestida pelo eu para
defender-se da comoção, funda-se sobre uma profusão de percepções não-conscientes,
que fixaram acontecimentos passados, registraram os impactos deixados pelo desejo dos
outros e captam hoje as vibrações sensoriais do meu corpo vivo. Mas, se é verdade que a
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representação nasce graças a todos esses fatores, também é verdade que a sua passagem
pela consciência é efêmera: ela dura enquanto dura o acesso doloroso.
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A
representação
da zona
lesada é
essencialmente
inconsciente,
mas por
ocasião do
acesso
doloroso ela
aflora à
consciência.

Mas qual é o conteúdo imaginário característico da
representação do local lesado? Até aqui, chamamos essa
representação de “imagem”, “símbolo” ou “representação psíquica
da zona ferida e dolorida”. Essas fórmulas são enganosas, pois dão
a entender que o conteúdo imaginário é a cópia fiel da parte ferida
do corpo. Ora, como sabemos, ele nunca é uma réplica exata. A
imagem do local doloroso – seja ou não consciente – nunca está de
acordo com a anatomia real, mas corresponde a uma anatomia
fantasística. Nenhuma imagem de uma região corporal oferece o
estrito reflexo do corpo tal como ele é. Minhas percepções são
sempre interpretações deformadoras da realidade, vivências
fantasiadas do meu corpo.

Assim, o conteúdo imaginário da representação se integra numa fantasia já construída
por nossos desejos inconscientes. O local do corpo atingido pela lesão se apresenta
sempre como inserido na cena fantasiada de um sonho e associado à ação de um
personagem fictício.
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A
capacidade
de viver a
dor e
representar
conscientemente
o local do
ferimento foi
adquirida a
partir das
primeiras
separações
traumáticas
– do
nascimento e
do desmame.

Em suma, a representação da zona dolorida, proveniente das
minhas impressões passadas e atuais, modelada pelo impacto do
corpo dos outros, nascida com a lesão e destinada a concentrar em
si o fluxo descontrolado de energia, é a imagem imprecisa de um
fragmento do corpo no centro de uma cena fantasiada. Embora
possa penetrar no campo da consciência, essa imagem permanece
essencialmente inconsciente. Quando lhe acontece ser consciente,
seu conteúdo imaginário atribui freqüentemente uma configuração
espacial resultante de sensações tanto visuais quanto táteis,
cinestésicas ou cenestésicas. Assim, quando o sujeito sofredor
visualiza a região dolorida interna ou externa do seu corpo, ele a
representa no espaço. Tentando descrever a sua dor, emprega
fórmulas como “sinto um peso”, ou “uma pontada”, “um bolo”, “um
nó”, ou “agulhadas”. São expressões que mostram como a imagem

consciente do corpo dolorido é a metáfora espacial e imprecisa da sensação dolorosa.

O que devemos guardar sobre a dor corporal? Essencialmente, que ela é o afeto
experimentado pelo eu quando, ferido, abalado ou rememorando uma dor antiga, ele faz o
esforço de superinvestir a imagem da parte dolorida. Esse gesto defensivo suaviza a
comoção mas acentua a dor. Vamos ser mais claros: o estado de comoção dói, e a defesa
contra a comoção dói ainda mais. À dor própria do transtorno se acrescenta outra, a que
exprime o esforço desesperado do eu para salvar a sua integridade.

a Esclareçamos desde já que a emoção dolorosa só acontece a partir de uma certa intensidade e de um mínimo de
duração da excitação nociceptiva.
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Perguntas e respostas
sobre a dor física
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Só existe dor contra um fundo de amor b

 Lauru e Rey: Por que o senhor, na condição de psicanalista, se interessa pela dor?
J.-D. Nasio: Trabalho o tema da dor há 20 anos. Por que fiz questão de que o seminário
que organizei sobre o assunto em 1984-85 fosse retomado e aprofundado numa obra
intitulada O livro da dor e do amor? Porque o tema da dor, seja ela psíquica ou física, é
pouco abordado em psicanálise. Quando examinamos a literatura psicanalítica, e até
mesmo psicológica, vemos que a questão da dor é muito pouco abordada, ainda que
recentemente tenhamos assistido a uma revitalização da questão. Os mestres da
psicanálise, como Freud, Lacan ou Melanie Klein, raramente trataram da dor. Freud só
faz referência a ela em dois ou três artigos ao longo de uma obra cuja produção estende-
se por 40 anos! Então me interessei pelo tema por desafio, vontade de tratar de uma
questão pouco elaborada por outros autores. Foi também por desafio que fui levado a
estudar o silêncio e a publicar uma obra coletiva intitulada O silêncio em psicanálise.
Entretanto, no que diz respeito à dor, não se trata apenas de desafio teórico. Minha
experiência pessoal, por ocasião da perda de um ente querido, e meu trabalho com os
pacientes, escutando sua dor, levaram-me a trabalhar esse tema. Em 1996, minha intenção
era chamar a obra de O livro da dor, mas percebi que isso era tão incompleto que era
preciso acrescentar um complemento. Ao retrabalhar o livro, refleti que o complemento
estava ali: eu não podia falar da dor sem falar do amor. Com efeito, só existe dor contra
um fundo de amor. Eis a minha hipótese. E isto seja qual for a dor, corporal ou psíquica,
e seja qual for a idade do sujeito – criança, adolescente, adulto ou idoso.

A dor é uma reação afetiva a uma perda. Trata-se sempre da perda de uma unidade,
seja na dor física, em que se perdem a harmonia e a integração equilibrada das diferentes
partes do corpo, ou na dor psíquica, em que a perda diz respeito a um ente querido. A dor
é uma reação afetiva a uma perda brutal e violenta de uma parte que prezamos e da qual
nossa unidade depende. Para falar de dor, é preciso que haja uma perda, a perda violenta
e imprevista de uma unidade. Se a perda não é brutal, não falo de dor, mas de sofrimento.
Para mim, a dor está ligada ao tempo, à imediatez, ao imprevisto.

 Qual é a diferença entre dor física e dor psíquica?
Do ponto de vista analítico, não há diferença entre dor física e dor psíquica. Mantemos
artificialmente a diferença para trabalhar essa questão e fazer pesquisas. Continuamos a
dizer que há uma dor corporal e uma dor psíquica, embora saibamos que existe uma
unidade do conceito de dor. Comecemos pela dor física, que todos nós já sentimos.
Atualmente, conhecemos bastante bem os mecanismos de produção de uma dor corporal
(a circulação do influxo doloroso, os receptores, os mecanismos bioquímicos etc.). Mas
os cientistas reconhecem que não sabem o que é uma emoção dolorosa. Sabem responder
à pergunta “Como se produz uma dor?”, mas não sabem dizer o que é sentir uma dor no
corpo e no espírito. Distinguem sensação dolorosa e emoção dolorosa. [Antônio]
Damásio vai mais longe, fez pesquisas sobre a emoção dolorosa deixando de lado as
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referências ao tálamo e ao hipotálamo, para dizer que a emoção dolorosa associa-se à
representação.8 No caso da dor psíquica, abordamos um fenômeno ainda mais complexo.
Não conhecemos nem os mecanismos de produção da dor psíquica, nem a emoção
psíquica dolorosa.

Há pontos em comum entre dor física e dor psíquica. A dor só é compreensível contra
seu fundo de amor, pois não podemos sofrer no sentido de dor; não podemos “nos doer”
– se é que posso usar essa forma, inexistente, ao passo que temos “sofrer” para
sofrimento – senão pela perda de um objeto que prezamos imensamente, intensamente,
com paixão, com um laço que nos é indispensável, quer se trate de um objeto pertencente
ao mundo físico ou ao mundo psíquico. Porém, outro ponto importante, não há dor sem a
representação psíquica do objeto a que estamos vinculados. A dor é acompanhada por
uma transformação dessa representação mental com um afluxo de energia para a
representação — de um ente querido falecido, de uma parte do corpo machucada. Quer
se trate de dor corporal ou dor psíquica, a representação mental do objeto perdido é
superinvestida pelo eu.

 Com relação à questão das representações, o senhor aborda dois aspectos diferentes
em sua teoria: descreve uma representação visual da dor e fala de uma “fotografia”
associada à dor. O senhor poderia desenvolver o que diz sobre a relação com a dor, da
qual só nos defendemos ao criar um significante?
Eu lhe disse que a dor era acompanhada de uma transformação da representação mental
do objeto. No caso de um infarto do miocárdio, por exemplo, o sujeito doente terá uma
representação mental, ainda que fantasiosa, da região dolorida. Essa representação
mental do coração doente será superinvestida. A representação pode ser visual, mas nem
sempre é este o caso. O sujeito então terá uma imagem imprecisa, vaga, do lugar onde ele
sente dor, como uma espécie de fotografia difusa, poética, romântica, não muito bem
situada. Essa imagem, na verdade, nada tem a ver com a verdadeira anatomia. É uma
região fantasística, e é essa fantasia que será superinvestida. Podemos dizer que o
superinvestimento de energia dessa representação é uma espécie de defesa do eu diante
da perda. Perco alguma coisa e toda a minha energia vai para a representação da coisa
perdida. Eu a sobrecarreguei no meu espírito. A dor seria o vivido emocional
correspondente ao superinvestimento da representação mental da região dolorida, no
caso da dor corporal, ou do objeto amado e perdido, no caso da dor psíquica.

 Não é a perda que faz com que tenhamos uma representação do objeto?
Exatamente. Eu respiro e não me dou conta disso. Em contrapartida, basta eu ter uma
crise de asma ou uma bronquite para perceber que respirar é essencial para mim.
Efetivamente, é a experiência da perda do objeto no real que irá valorizar a existência da
representação.

 Os recém-nascidos têm representações?
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Realmente, é possível questionarmos se um bebê tem representações, se um bebezinho de
dois dias que perdeu a mãe durante o parto pode sentir dor. Freud utiliza muito essa
noção de perda da representação. Penso numa passagem de “Inibição, sintoma, angústia”,
em que ele escreve: “Quanto à angústia do bebê, decerto não há dúvida quanto a isso,
mas a expressão do rosto e a reação por meio do choro permitem-nos sugerir a hipótese
de que ele sente dor. Parece que nele afluem coisas que serão posteriormente separadas
[a angústia e a dor]. Ele ainda não consegue diferençar a ausência sentida
temporariamente da perda duradoura; a partir do momento em que perde sua mãe de
vista, ele se comporta como se nunca mais fosse revê-la, necessitando de repetidas
experiências consoladoras para finalmente aprender que, a esse desaparecimento da mãe,
costuma suceder seu reaparecimento.”9

Portanto, Freud afirma que o bebê sente angústia e sente dor. Em determinadas
circunstâncias, o bebê vive os dois afetos confundidos, porque ainda não sabe distinguir
a ausência temporária de sua mãe (angústia) de seu desaparecimento definitivo (dor). Ele
confunde o fato de perder a mãe de vista e o de perdê-la realmente. Nesse momento,
experimenta um sentimento que mescla angústia e dor. Apenas mais tarde, quando tiver
cerca de dois anos e souber distinguir uma perda provisória de uma perda definitiva, ele
poderá diferençar a angústia da dor.

Freud não distingue dor e angústia a não ser pelos indícios exteriores. A expressão
do rosto permite reconhecer que uma criança sofre. É banal dizer isso, mas Freud podia
fazê-lo já então, inclusive distinguir dor e angústia. Ambas reações afetivas, a dor e a
angústia só podem ser vividas com a condição de que o bebê tenha uma representação do
objeto perdido, no caso, a mãe. É porque tenho a certeza de que o bebê sente dor que
tenho certeza de que ele tem uma representação. Porque ser humano é ser ligado ao outro,
não como um animal, mas por elementos de representação e de linguagem. É possível ver
um recém-nascido, cuja mãe morreu de complicações no parto, apresentar manifestações
dolorosas. Ele pode estar amorfo, pálido, não comer; pode inclusive não chorar. Freud
fala de choro, mas uma dor pode se manifestar por outra via que não o choro, como por
uma recusa do contato com o outro e com o mundo. Algumas dores provocam reações de
abandono completo paralisam o sujeito. Uma criança pode perfeitamente viver esse
estado de abandono, de atonia e recusa do contato com o mundo porque sofre dores em
seu corpo. É uma dor muda, não sentida, antes produzida, provocada pela perda
traumática do objeto ao qual estava ligado ao longo da gravidez. Logo, o bebê tem uma
representação primitiva, fantasística, rudimentar, elementar, mas ela existe, e é a dor que
me faz dizer que ele tem essa representação.

 O choro pode exprimir uma coisa diferente da dor?
Podemos considerar o choro de duas maneiras. Podemos vê-lo como uma descarga
emocional que alivia o sujeito; é um ponto de vista psicomotor e econômico. Mas pode-
se também interpretá-lo de outra forma, como uma necessidade, isto é, a necessidade de
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exprimir uma emoção. É um ponto de vista dinâmico, que considera o choro não mais
como uma descarga, mas como a expressão de uma emoção dolorosa que deve ser vivida
para salvaguardar a unidade psíquica. Ora, podemos nos perguntar se o choro e os gritos
acalmam a dor. Hegel, num de seus livros de juventude, levanta uma hipótese sobre o
papel das carpideiras que acompanham as mulheres de luto nas cerimônias fúnebres. Ele
sugere que o fato de chorar e gritar acalma e apazigua a dor; não a faz desaparecer, mas a
torna serena. O choro e os gritos permitem integrar a dor. Eu diria, portanto, que o choro
e o grito podem ser não apenas manifestações da dor, como elementos, expressões físicas
que “sossegam” a dor, suavizando-a e tornando-a mais suportável.

 Como os pais sentem a dor do filho?
Esse é um aspecto muito importante, ligado ao tema da identificação. Os pais sofrem a
dor do filho mais que a própria dor. Quando um pai vê seu filho sofrendo uma
intervenção como uma fibroscopia, por exemplo, temos a sensação de que o pai vive o
que a criança vive em seu corpo; logo, há um fenômeno de identificação. Porém é uma
identificação mais importante que a simples compaixão. Isso tampouco significa que os
pais sintam-se crianças vivendo aquela dor. Os pais sofrem pela dor do filho como se
fosse uma dor maior que a própria dor.

 Como o senhor define a dor inconsciente?
A propósito da dor inconsciente, vou lhe contar como a concebi de início e como fui
obrigado a mudar de posição. A princípio, eu achava que a dor inconsciente era uma
sensação que existia em nós sem que tivéssemos consciência dela. Contrariando o bom
senso, haveria, eu me dizia, sensações que não seriam conscientes. Maine de Biran,
filósofo e “psicólogo” da época da Revolução Francesa, sugerira a idéia de que podia
haver sensações inconscientes. Ele fala de sensações “não-conscientes” e considera que
podemos viver sensações de fome, de violência (ele não utiliza o exemplo da dor), sem
saber que elas nos habitam.10 No caso de um pesadelo ou um sonho, essas sensações
podem aparecer. Na verdade, eu estava enganado. Hoje, não acredito que haja sensações
de que não tenhamos consciência. Penso que o conceito de dor inconsciente deve ser
compreendido não como uma sensação ancorada no inconsciente, uma espécie de quisto
num solo inconsciente, mas antes como um fio desenrolado no tempo. Explico-me: é
preciso que haja uma primeira experiência dolorosa, um esquecimento, depois uma
evocação dessa experiência, como a lembrança de um episódio passado, mas uma
evocação no corpo. Em outros termos, chamamos de dor inconsciente o parêntese que
existe entre uma dor acontecida no passado e a dor atualizada que a repete. Chamo de dor
inconsciente o elo entre as duas. Só se pode falar de dor inconsciente com a condição de
que haja uma manifestação dolorosa hoje. E, desse ponto de vista, toda dor atual é a
repetição de uma dor passada. É uma reatualização que chamo de dor inconsciente.

A característica do humano é que traçamos uma história, temos laços. Você poderia
me perguntar: “Mas qual é a primeira dor? É o nascimento? É uma dor dentro do útero? É
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uma dor imemorial da espécie humana?” Não sei.

 Todos nós temos uma experiência singular na dor que se inscreve em nossa história.
Sim, e isso é humano; é isso que faz com que nossa dor seja humana; é isso que nos
distingue das outras espécies vivas. Nós nos inscrevemos numa filiação histórica. É isso
que nos torna, como você disse, singulares. Minha dor é humana porque é a repetição
singular de uma dor antiga.

Dor somática e dor psicogênica c

 Gérard Ostermann: O antropólogo David Le Breton tem razão em apontar que “a
dor não é apenas um fato fisiológico, mas, acima de tudo, um fato de existência. Não é
o corpo que sofre, é o indivíduo por inteiro. A dor não é apenas a medida de uma lesão
ou de uma afecção, mas o encontro íntimo entre uma situação potencialmente penosa e
um homem imerso numa condição social e cultural, tendo sua história própria, uma
psicologia que só pertence a ele”. Com efeito, empenhamos na dor toda a nossa
personalidade, todo o nosso ser, e a dor permanece um mistério atormentador, que
despedaça o corpo, que abala nossas referências identitárias e afetivas, e o sujeito, ao
senti-la, não é simplesmente o receptáculo passivo de um órgão especializado que se
limitaria a obedecer a tipos de modulações neurobiológicas impessoais de que apenas
a fisiologia seria capaz de dar conta. Como contestar o caráter pessoal e subjetivo da
dor, conforme parece propor um dos pontos fundamentais da definição de dor, tal como
considerada pela International Association for the Study of Pain (Iasp)? Nessa
acepção, bastaria a descrição de uma experiência vivida em relação a um dano
tissular para falar de dor. Assim, por exemplo, o hipocondríaco seria classificado
nessa definição.

J.-D. Nasio, o senhor é psiquiatra e psicanalista e publicou uma obra intitulada O
livro da dor e do amor. Devo dizer que esse livro suscitou em mim, assim como em
diversos outros leitores, um imenso interesse, uma vez que propõe uma verdadeira
metapsicologia da dor e que sua reflexão ali é conduzida de forma rigorosa e
pedagógica. Nas observações que faz no início de sua obra, o senhor menciona que, do
ponto de vista psicanalítico, não existe diferença entre dor física e dor psíquica. Trata-
se sempre de um fenômeno de limites: “Que seja o limite impreciso entre o corpo e a
psique, entre o eu e o outro, ou, sobretudo, entre o funcionamento regulado do
psiquismo e sua desregulação.”

A dor remeteria antes ao corpo e à sensação, ao passo que o sofrimento remeteria
à psique e à emoção. A dor remeteria a um atentado físico localizado, principalmente
quando o enunciado é complementado por uma circunstância de lugar, “Sinto dor
aqui”, enquanto o sofrimento se apresentaria sobretudo como uma resposta psíquica
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inscrita na duração, que encontramos na etimologia latina de suffere, que significa
resistir, suportar. O filósofo J.-P. Dupont considerou-a da seguinte forma: “Sinto dor
porque meu corpo é vulnerável no mundo das coisas e sinto sofrimento porque minha
existência é vulnerável no mundo dos humanos.”

Todavia, podemos nos interrogar sobre a validade operacional dessa distinção,
principalmente quando somos confrontados com a queixa de um paciente com dores
crônicas. Há sempre dor e há sempre sofrimento. Além disso, também podemos nos
perguntar se o termo sofrimento, com toda a sua carga cultural e religiosa, não
desvirtua de certa forma a pesquisa. Então, sr. Nasio, qual é, afinal, o fio condutor de
sua reflexão psicanalítica a respeito da dor?
J.-D. Nasio: Partilho suas reticências quanto à oposição entre dor e sofrimento. Meu
tema inicial de pesquisa foi, naturalmente, a dor moral. Em primeiro lugar, devo
mencionar que, na literatura psicanalítica e psicológica, o tema da dor moral, da dor
psíquica, caso prefira, da dor do luto, por exemplo, que é uma das variantes da dor
moral, foi muito pouco estudado. Fala-se muito em luto, mas não existe livro que se
aventure a dizer qual é a natureza da dor que vivemos quando perdemos um ente querido.
Era isso que me interessava trabalhar nesse livro. Ao fazê-lo, deparei-me com o
problema da dor corporal, li o que os neurocientistas dizem a respeito. Ao mesmo tempo,
e a partir dos textos de Freud, da minha própria experiência e do meu pensamento, tentei
então sugerir hipóteses sobre a dor corporal. Quando se trata de dores somáticas,
corporais, convém, creio, distinguir dois aspectos fundamentais: uma coisa é a sensação
dolorosa, outra coisa é a emoção. Da sensação dolorosa, conhecemos os mecanismos
neurofisiológicos, neuroquímicos, e houve nesse campo avanços absolutamente notáveis.
Indiscutivelmente, a cada dia avançamos mais nesse domínio. Em contrapartida, no que
se refere à emoção, isto é, à maneira de viver a dor que já é a dor, convém de fato
admitir que se trata de uma grande desconhecida. Vemos poucos avanços nos campos das
ciências, da psicologia e da psicanálise.

 Observei que o senhor distingue com bastante clareza a dor corporal, a dor psíquica
e a dor psicogênica. Em geral, quando não encontramos nada para explicar
organicamente uma dor, temos tendência a dizer: “Isso é psíquico.” Mas me parece
que, quando se diz isso, não se diz nada. Com efeito, o termo “psíquico” costuma
parecer um pouco uma “bengala” da ignorância. Como podemos revisitar pelo menos
esses dois termos, que são a dor psíquica e a dor psicogênica, a fim de tentarmos
enxergar com um pouco mais de clareza?
Para a dor psíquica, dei-lhe o exemplo da dor do luto, isto é, a perda de um ente querido,
por exemplo. Mas eis a definição mais exata: a dor psíquica é um afeto, um estado
afetivo, ou melhor, uma reação afetiva à perda brutal, à ruptura brutal imprevista e
imprevisível de um laço de amor. Esta foi a melhor definição que encontrei. Há, a meu
ver, quatro laços de amor possíveis.
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O primeiro laço de amor é a relação de amor com o ser amado, é aquela que todos
nós conhecemos, com um ente com o qual tecemos um vínculo poderoso. Pode ser a mãe,
o pai, nosso parceiro, nosso filho.

Há um segundo laço de amor, com o nosso próprio corpo. Somos eminentemente
apegados a nosso corpo, o amamos, mimamos, preservamos, sobretudo em sua
integridade. Amamos esse corpo assim como respiramos, sem nos darmos conta. É, de
certa forma, um laço de amor implícito, na medida em que nem sempre temos consciência
dele.

Há um terceiro laço de amor, o da imagem de nós mesmos. Somos muito ligados em
nossa própria imagem; é o que chamamos de amor-próprio.

E o quarto laço de amor, mais difícil de discernir, mas observado o tempo todo no
trabalho psicanalítico, é o amor não por uma criatura que amo, mas o amor pelo laço
amoroso. Amamos ficar num estado de amor. Amamos exercitar o amor e amamos ser
amados. Amamos amar e amamos ser amados. Isso é muito importante, sobretudo no caso
das mulheres. A mulher é um ser – digo a mulher mas não é obrigatoriamente a mulher
anatomicamente mulher, pode ser também um homem em posição de mulher –, pois bem,
creio que os seres humanos em posição “feminina” mantêm uma relação fundamental, até
mesmo necessária, com esse laço de amor em si mesmo.

Logo, existem quatro laços de amor: amor ao ente amado, amor ao corpo, amor à
imagem de si e amor pelo próprio laço de amor. A ruptura de cada um desses quatro
laços provoca uma dor que é uma dor psíquica. A brusca ruptura de um laço, súbita,
definitiva, com a criatura que amamos, é por nós denominada dor do luto. A ruptura, a
fragmentação de nossa imagem, quando perdemos a integridade dessa imagem que temos
de nós mesmos, é a dor da humilhação. A ruptura do laço com meu corpo, com o interior
do meu corpo, eu chamo de dor de mutilação. É o caso de uma paciente que acompanho
atualmente, que me procurou porque tem um câncer nos dois seios e me disse: “Doutor,
estou aqui porque queriam extirpar os dois seios e não sei se prefiro continuar a viver
essa doença ou morrer, pois não suporto perder meu corpo e meus dois seios.” Essa
mulher está numa cadeira de rodas com essa doença gravíssima, em estado bem
avançado. Há nesse caso uma pavorosa dor de mutilação. E há a quarta dor psíquica, a
dor de perder o ente querido não porque ele morre, mas porque ele parte, me abandona –
e então podemos falar de uma dor de abandono.

Eis, de forma aproximada, as quatro variantes da dor psíquica. A dor psíquica é uma
ruptura, é um estado, poderíamos dizer, de hemorragia afetiva, conseqüência da ruptura
de um laço amoroso. Do ponto de vista corporal, há naturalmente repercussões, mas
essas repercussões não são precisas, não existe então localização precisa da dor psíquica
no corpo. Em contrapartida, no que diz respeito à dor que podemos qualificar de
psicogênica e que permanece um motivo freqüente de análise, em particular na clínica
geral, é importante esclarecer que não se trata de uma dor na cabeça: é uma dor no corpo,
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mas cuja origem orgânica não é identificável. Digamos que a origem dessa dor sem razão
física é uma origem psíquica. Apesar da raiz psi, temos que distinguir claramente entre
dor psíquica e dor psicogênica. A dor psíquica não é corporal, ao passo que a dor
psicogênica é corporal, mas de origem psíquica. A origem psíquica da dor psicogênica
está em geral ligada a um conflito íntimo, passado, antigo, e que vem exprimir-se sob a
forma de uma dor no corpo.

 É possível ir mais longe nessas diferentes paisagens psicanalíticas? Será que pode
nos esclarecer as noções que o senhor desenvolve sobre afeto, sintoma e objeto?
Parece-me que, do ponto de vista analítico, com efeito a paisagem, o problema e o campo
da dor podem ser divididos em três regiões: a dor enquanto afeto, a dor enquanto
sintoma e a dor enquanto objeto.

A dor enquanto afeto é quando apreendemos a dor como um estado afetivo. E nossa
dificuldade é definir a natureza do afeto, seja do ponto de vista da emoção, seja do ponto
de vista psicológico. Portanto, temos a dor enquanto afeto de duas maneiras: corporal e
psíquica.

Em seguida, temos a dor enquanto sintoma, e, aí, é uma dor corporal, uma vez que é
sentida no corpo, vivida completamente no corpo pela pessoa, pelo sujeito. Mas é uma
dor que chamo de sintoma porque é a expressão palpável, sensível, perceptível no corpo
de um conflito psíquico não-palpável, não-visível, inconsciente. O exemplo tipo da dor
sintoma, que é a dor psicogênica.

E depois temos uma terceira categoria da dor, que é a dor enquanto objeto de prazer,
tal como a observamos na perversão sadomasoquista. Haveria muito a dizer sobre a dor
na prática dos perversos.

Eis, portanto, os três campos que distingo: afeto, sintoma e objeto.

 Em relação à dor corporal, o senhor desenvolve o que chama de “superinvestimento
da imagem mental da região dolorida”. Em que medida essa teorização permite
suscitar um interesse, até mesmo um ponto de convergência com as hipóteses
neurocientíficas?
Penso que entramos em cheio na distinção que faço entre sensação dolorosa e emoção
dolorosa. No fundo, a questão é a seguinte: qual a natureza da emoção dolorosa? Como
delimitar um tal estado, um tal afeto? Não sabemos. Na verdade, a única coisa que
sabemos fazer é propor hipóteses que permitam refletir. Do ponto de vista analítico, há
várias. Mas, no âmbito dessa proposta, eu gostaria de apontar pelo menos três que me
parecem importantes.

A primeira é a questão da memória. Quando sentimos uma dor no corpo, não importa
a causa nem a gravidade dessa dor – talvez convenha que não seja uma dor extremamente
grave, como a traumática, intolerável, ocorrida após um acidente –, o que sentimos como
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sensação é pouco se comparado ao que nossa memória acrescenta. Julgamos sentir uma
dor pela primeira vez, mas, na verdade, revivemos uma dor antiga. A dor que sinto agora
no braço, por exemplo, é resultado da conjunção de dois movimentos: uma sensação
bruta e atual, de um lado, e, de outro, a lembrança carnal, trabalhada, não-mental, a
lembrança concreta no corpo de uma dor passada. Se o que afirmo é correto, é possível
pensar, teorizar a memória da sensação. Será que as sensações têm uma memória? E será
que existe uma memória das sensações? Quando dizemos memória, isso nos parece
simples porque, para nós, uma lembrança é comumente um episódio que aconteceu, e
temos memória quando lembramos dele. O episódio passado retorna então ao nosso
espírito sob a forma de uma imagem na qual reconhecemos que, efetivamente, vivemos
aquele episódio – se, por memória, recorro a outro tipo de memória, que podemos
designar como memória inconsciente. Por que inconsciente? Porque alguma coisa
aconteceu antes, mas esse antes vem repetir-se hoje, e sem que percebamos que está se
repetindo. Em outros termos, alguma coisa se repete hoje, mas não temos consciência do
que se repete, ainda que se trate da reprodução de um acontecimento passado.

 Desse ponto de vista, então, uma dor nunca seria nova?
Com efeito, assim como os olhos não passam da porta de entrada que permite que a visão
se faça no cérebro, há situações em que julgamos que a dor está nessa ou naquela parte
do corpo, mas essa é uma falsa impressão. Do mesmo modo, essa dor não é nova, é de
certa forma a repetição de uma dor antiga, original, que vivemos, mas cuja experiência
esquecemos. Eis portanto a hipótese: um fenômeno de retorno de uma memória da dor ou
de dores antigas.

 O senhor quer dizer que todas elas se originam a partir da infância, até mesmo do
trauma do nascimento?
Sim. Esquecemos esse episódio doloroso porque aconteceu quando éramos efetivamente
crianças ou ainda estávamos no ventre de nossa mãe. É muito importante, quando se está
na presença de um paciente que sofre de uma dor crônica às vezes inexplicável, às vezes
em parte explicável – mas que dura mais tempo do que deveria –, permitir que ele vá em
busca de sua história. Contrariamente a uma idéia bastante difundida, não é a questão do
passado que nos interessa, a nós psicanalistas. O que importa é o presente, um presente
no qual o sujeito pode, no diálogo com o médico, conseguir reconectar-se a uma história.
Quando alguém sofre e vem nos pedir ajuda, a primeira coisa que podemos fazer é dar-
lhe a possibilidade de constituir uma história.

Em suma, a primeira hipótese para compreender a natureza da emoção dolorosa é a
hipótese da memória, é o fato de considerar que uma dor é a repetição de uma dor antiga,
e talvez esta seja a primeira forma de pensar o psiquismo da primeira dor.

A segunda hipótese apóia-se no fato de que, quando sofremos uma lesão no corpo e
essa lesão provoca uma dor, produz-se uma representação mental da região dolorida, da
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região lesada. Há, portanto, uma representação mental. Todavia essa representação
mental não é uma representação figurativa. Não é perfeita, é vaga, um tanto indistinta,
difusa, mas ainda assim há representação. E a hipótese seria a seguinte: essa
representação mental – deixemos de lado se é consciente, pré-consciente ou inconsciente:
há representação –, pois bem, essa representação mental seria fortemente investida,
quero dizer afetivamente, por todo o ser da pessoa. Todas as suas energias irão afluir
para essa representação mental da região dolorida. A hipótese seria a seguinte: o
investimento, o superinvestimento afetivo dessa representação, viria justamente aumentar
a intensidade da dor. Em outros termos, poderíamos dizer que, quanto mais investimos a
representação, mais sofremos.

 O senhor quer dizer que a dor corporal não deve ser imputada apenas à lesão e a
todo o transtorno que a acompanha, mas também aos mecanismos de defesa destinados
a reagir contra esse transtorno?
Sim. Se representamos o eu como uma bolha – esta é apenas uma maneira de
representarmos as coisas –, há a agressão exterior que provoca uma ferida real, mas, em
seguida, toda a energia entra no eu, no sujeito, na pessoa, como uma espécie de tufão, de
afluxo maciço de energia. Toda essa energia vai convergir, superinvestir a representação
psíquica de um braço lesionado, como mostramos em nosso exemplo. É precisamente
esse superinvestimento que estimulará a emoção dolorosa. De certa forma, o eu “faz um
curativo” na representação da lesão, na medida em que não pode “fazer um curativo” na
lesão real. Isso vem reforçar a idéia segundo a qual temos “defesas ruins”, quando somos
atacados e nos defendemos mal. É um pouco como se, diante de um ataque, reagíssemos
como os afogados que dão braçadas desesperadas, desajeitadas, às vezes até mesmo
atingindo quem queria salvá-los. Aqui, o eu fará uma espécie de versão defensiva, inábil,
inapropriada, que irá superinvestir intensamente a representação. Esta seria justamente
uma das razões da emoção dolorosa.

 Em sua primeira hipótese, o senhor falou da dor sintoma, que se assemelha, de certa
forma, a uma armadilha de representações com tudo que a dor podia comportar como
função comemorativa. Na segunda hipótese, o senhor insistiu na superestimação
reativa da representação da parte ferida, com tudo que esse fenômeno de defesa
dolorosa pode comportar de inadequado. Qual seria então a terceira hipótese?
A terceira hipótese continua relacionada ao tema da representação. No caso da emoção
dolorosa, haveria não apenas um superinvestimento da representação da região lesada e
dolorida, como também uma exclusão, um rechaço, um isolamento dessa representação
do conjunto das representações mentais. De certa forma, assimilo essa idéia ao que
pensamos em termos de psicose. É verdade, temos de admitir que da psicose não
conhecemos muita coisa. É preciso dizer claramente, sabemos muito pouco sobre o como
e o porquê de uma esquizofrenia, por exemplo. Há diversas teorias sobre isso. Uma
delas, denominada teoria da foraclusão (da rejeição, se preferir), sugere uma explicação
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do mecanismo psicótico. Esse mecanismo seria o seguinte: no paciente psicótico, há um
momento – e é aí que se desencadeia seu processo psicótico – em que uma representação
mental seria rejeitada, excluída, isolada do conjunto das representações mentais que
habitam nosso psiquismo. Da minha parte, eu diria, tendo a associar esse fenômeno da
rejeição, essa operação de foraclusão, de isolamento, à emoção dolorosa. Penso que na
emoção dolorosa há um fenômeno de superinvestimento da representação e, em segundo
lugar, uma exclusão da representação.

 Se considerarmos agora as dores psicogênicas, isto é, as dores sentidas
corporalmente, vividas no corpo mas sem uma origem orgânica que as justifique, quais
suas instâncias clínicas?
Eis o que nós, psicanalistas, tentamos propor. As dores psicogênicas representam
situações, no fim das contas, bastante freqüentes em medicina clínica, como aquelas em
que o médico diz a seu paciente: “Você não tem nada.”

Há duas instâncias clínicas dessa dor psicogênica. Uma seria a instância da dor
psicogênica de caráter histérico, a outra a da dor psicogênica de caráter hipocondríaco.
Naturalmente, quando vemos um paciente com uma dor psicogênica de caráter histérico,
isso não quer dizer que ele seja um histérico. Da mesma forma, quando vemos um
paciente com uma dor hipocondríaca, isso não significa que devemos fazer imeditamente
o diagnóstico de hipocondria.

No caso da dor psicogênica de caráter histérico, o paciente tem vontade de falar
sobre isso. Fala muito, sobretudo se há um médico que o ajude a falar. São pacientes que
falarão de suas dores, e falarão delas como se se tratasse de um personagem diferente
que está dentro de seu corpo. É uma dor isolada, ele a acompanha, coabita com ela. Ela
está presente e há sobretudo um aspecto narrativo. A segunda particularidade é que essa
dor psicogênica é nômade, errática. Ela se desloca, não fica sempre no mesmo lugar. E
muda aleatoriamente de intensidade. Naturalmente, tendemos a pensar em cefaléia. A
cefaléia é um dos exemplos mais ilustrativos desse tipo de dor. Talvez seja o exemplo
maior dessa dor psicogênica. A cefaléia, com todas as suas características – nômade,
narrativa, variável na intensidade –, também era difícil de ser situada no tempo. No tipo
histérico da dor psicogênica, o paciente a vive como algo que ele possui, e em sua
explicação essa dor seria provocada por um conflito psíquico anterior não resolvido –
uma culpa, um amor apaixonado, excessivo, ou uma espécie de delírio amoroso, em uma
mulher ou um homem, ou ainda um ódio. Há ódios fortes e poderosos que estão na origem
de conflitos que vêm à tona sob a forma de uma dor ou de uma manifestação no corpo. No
caso da dor psicogênica de caráter hipocondríaco é diferente. O sujeito não a vive
como uma dor que ele tem e que o habita: ele é a dor. Isso é sua carteira de identidade, é
ele mesmo, é seu ser. De um ponto de vista psicanalítico, nós dizemos, em nossos termos,
que a dor do hipocondríaco é um objeto perseguidor no corpo. É por isso que a
hipocondria aproxima-se da paranóia. Na paranóia, o objeto perseguidor está do lado de
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fora e o sujeito sente-se perseguido, visado. Aqui, no hipocondríaco, o perseguidor está
no seu corpo, persegue-o, mas ao mesmo tempo o hipocondríaco identifica-se com seu
objeto.

 Isso me lembra aquela historinha que diz que sobre o túmulo de um hipocondríaco
estava escrita a seguinte frase: “Eu bem que lhe avisei que estava doente.”
Com efeito, toda a vida dele, toda a sua existência está impregnada, poderíamos dizer
petrificada, encarnada pela dor. Eu gostaria de fazer uma última observação sobre a dor
psicogênica. O paciente não inventa suas dores. A dor psicogênica é uma dor realmente
sentida. O paciente não simula, e isso é importante, porque, quando falamos de histeria,
em geral acreditamos tratar-se de uma simulação.

 Num certo estágio de dor crônica, inclusive quando há a expressão de uma
verdadeira dor corporal, há sempre uma sintomatologia psíquica que vem embaralhar
as cartas. No plano físico, é freqüentemente muito difícil, para não dizer impossível,
explicar as coisas em termos de causalidade linear, e somos obrigados a nos exprimir
de outra forma, isto é, a não mais procurar realmente o porquê da dor, mas antes
tentar compreender as coisas como funções: para que serve isso? Para que serve essa
dor na economia psíquica do paciente? Ou ainda: para que serve essa dor na
economia relacional?
É possível falar de função secundária da dor, como nas dores crônicas. Suponhamos, por
exemplo, que pacientes tenham sofrido uma perda importante. Estão passando por um
luto. Esse luto é difícil, provoca dores e a dor aparece. Mas, nesse caso, oponho-me à
idéia muito difundida de que a dor do luto acontece porque perdemos um ente querido.
Escutando os pacientes, conseguimos perceber que a dor do luto é alguém que acaba de
perder um ente querido, mas, ao longo do processo de luto, haverá acessos de dores, das
queixas, dos episódios dolorosos. Esses episódios surgem sempre que o paciente se
aproxima mentalmente da pessoa morta. Ou seja, na verdade, a dor – e isso vai no
sentido da hipótese do investimento da representação – aparece sempre que revejo a
presença da pessoa que partiu. Seria o caso de um viúvo cuja mulher morreu há vários
meses. Ele ainda está naquele período confuso, doloroso; abre a porta de um armário e a
vê colocando o cachecol. Essa maneira de fazer reviver a presença daquela que está
morta, é nisso que ele irá sofrer. E é a partir disso que pensamos nessa hipótese do
superinvestimento da representação do corpo dolorido, mas, nesse caso, seria de certa
forma um superinvestimento da representação do ente perdido.

Mas volto à sua pergunta. Às vezes parece que a pessoa, sem que haja qualquer
detalhe na vida real que possa levá-la a se lembrar do falecido, sofre dores, e haveria
uma espécie de prazer em viver a dor. A meu ver, isso nada tem a ver com um prazer
masoquista, nem com um prazer perverso. É como uma espécie de homenagem que ela
presta ao morto. De certa forma, a dor tornou-se uma espécie de homenagem àquele que
não está mais presente. Como sabemos muito bem, a dor tem a proporção do apego;
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quanto mais forte o apego, mais dolorosa a separação.

 Agora, gostaria de resumir suas declarações e concluir este diálogo tão fecundo.
Para aquele ou aquela que sofre, isto é, que suporta uma dor, o problema reside
efetivamente na experiência-limite de uma nadificação sempre possível, e
aproximamos disso todas as referências à angústia e às experiências psicopatológicas.
Até mesmo o sintoma orgânico pode ser utilizado como metáfora de um sofrimento
psicológico que não encontrou palavras para se exprimir e com o qual o indivíduo é
obrigado a sobreviver, numa solidão colossal e num ambiente de não-reconhecimento.

Se o li e compreendi corretamente, a dor seria explicada pelo seguinte mecanismo:
a representação da zona lesada seria de tal forma superinvestida que o eu é levado a
se desvencilhar de suas representações obedecendo a um movimento de “foraclusão”
violento.

Devemos fazer de tudo nos dias de hoje para aliviar a dor, por meio de tratamentos
e técnica, mas sem com isso ocultar a pergunta que não poderia deixar de surgir:
quanto mais o homem combate a dor, mais ele se vê compelido a explorar a questão
que ela coloca, a saber, a do homem vivente e mortal.

Psicanálise e neurociências

 O senhor apresentou a sua concepção de dor corporal a partir da teoria freudiana.
Mas como é possível basear-se numa teoria centenária da dor, quando atualmente
aparecem tantos avanços no campo das neurociências?
Antes de mais nada, o modelo freudiano de dor corporal, como vimos, tem um valor
heurístico indiscutível, pois nos esclarece acerca de como construir uma teoria rigorosa
da dor mental. Mas, além desse esclarecimento, esse modelo me possibilitou,
principalmente, delimitar efetivamente o fator psíquico que age na formação de toda dor
corporal, qualquer que seja. Lembrem-se da idéia freudiana básica, que formalizamos
assim: só existe dor quando ela tem o suporte do superinvestimento narcísico da
representação do local lesado do corpo. Essa hipótese me parece tão rica de
perspectivas que eu não hesitaria em apresentá-la aos neurocientistas que procurassem
desvelar os mecanismos íntimos da dor. Como vêem, não estamos mais na fase de
esperar que a ciência atual venha confirmar as antigas elaborações psicanalíticas. Muito
ao contrário, convidamos a ciência de amanhã a prolongar a tese do superinvestimento da
imagem mental da região dolorida. Estou convencido de que essa tese freudiana do
superinvestimento se tornará um conceito-chave nas futuras pesquisas da neurofísica da
dor.

Dito isso, sua pergunta me dá oportunidade de tentar estabelecer um quadro
comparativo entre as colocações freudianas – especialmente as formuladas no “Projeto”
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– e as hipóteses neurocientíficas. Comentarei depois a teoria da dor proposta
recentemente por um eminente representante das neurociências, Antonio R. Damásio.11

Portanto, procederei a um levantamento das convergências mais notáveis entre
psicanálise e neurociências. Penso, especialmente, na definição de memória, que
identificamos parcialmente com o inconsciente e que os neurologistas explicam por uma
estocagem de imagens nos neurônios. Outra questão é a do ritmo das pulsões em relação
ao ritmo de propagação do influxo nervoso. Por fim, tratarei da relação entre a estrutura
em rede do eu e a ordem espacial do sistema neuronal. Como vêem, temos muito trabalho
pela frente.
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A memória
da dor.

Abordemos, em primeiro lugar, o problema da memória. O que
nos dizem os neurocientistas? Formulam hipóteses
impressionantemente próximas dos primeiros estudos de Freud
sobre a memória veiculada pelas células conhecidas como “neurônios de lembrança”.12

Atualmente, alguns pesquisadores, entre os quais Jean-Pierre Changeux, supõem a
existência de imagens mentais estocadas nos neurônios, chamadas “objetos mentais”.13

Outros, como Damásio, consideram que as imagens mentais, ao invés de serem estocadas
nas células, são elaboradas a partir de uma proto-imagem que eles chamam de
“representação potencial”. O despontar de uma lembrança penosa, por exemplo,
resultaria da ativação da dita representação potencial, que não seria a própria lembrança,
mas o meio de formá-la. Na verdade, a expressão “representação potencial” não designa
um elemento intraneuronal, mas antes uma conexão muito particular entre diferentes
neurônios, à espera de uma reativação.

Ora, quer os neurônios guardem uma imagem estocada, quer a elaborem a partir de
uma representação em potência, os senhores não acham que essas hipóteses científicas
são impressionantemente próximas das primeiras elaborações freudianas? Lembrem-se
da nossa observação sobre os neurônios da lembrança, capazes de conservar a imagem
do objeto agressor na origem de uma primeira dor. Dissemos que a reativação dos
neurônios da lembrança por uma ligeira excitação endógena provoca seja o aparecimento
de uma dor semelhante à dor inicial, sejam diversas manifestações nas esferas do
pensamento ou da ação. Manifestações que o sujeito viverá sem lhes compreender a
razão.

Penso ainda em outro paralelo a ser estabelecido entre o Freud de ontem e os
pesquisadores de hoje, precisamente quanto a esses neurônios da lembrança e à
transmissão bioquímica do influxo nervoso. De fato, sabemos atualmente que a sensação
dolorosa resulta, entre outros fatores, da mediação de uma proteína chamada substância P
(de pain, que significa “dor”). A mensagem nociceptiva é transmitida quando o axônio de
um neurônio secreta o neurotransmissor P, que entra em contato com os receptores
localizados na dendrite de um outro neurônio. Ora, ficamos surpresos ao ver no “Projeto”
a hipótese que defende a existência de um contato químico semelhante entre os
“neurônios da lembrança” e uma outra categoria de neurônios, ditos “neurônios
secretores”. Segundo Freud, esses últimos, tendo sido eles próprios estimulados por
fracas excitações internas, liberariam uma substância geradora de dor. Substância que,
uma vez destilada, excitaria os neurônios da lembrança, reanimaria a imagem do objeto
hostil e despertaria a dor antiga. Podemos imaginar, assim, que uma fraca excitação
endógena, seguida de uma substância secretada, é capaz de reanimar o neurônio da
lembrança e fazer aparecer uma nova dor. Acho essas idéias de Freud absolutamente
surpreendentes, considerando a época em que ele as propôs (1895), e espantosamente
atuais, considerando as teorias neurocientíficas modernas.
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A memória inconsciente e as neurociências

 O senhor propõe a idéia de uma memória inconsciente, baseando-se no conceito de
“neurônios da lembrança”. Poderia esclarecer a natureza desses neurônios e sua
relação com o inconsciente?
Primeiramente, lembro que no “Projeto” Freud concebia o eu como uma rede neuronal
formada de dois componentes principais: os neurônios da lembrança e os neurônios de
percepção. Os primeiros, também chamados “neurônios retentores” ou “células da
lembrança”, são os neurônios da memória. Já falamos deles. Têm por função gravar a
excitação que os atinge; arquivar a “fotografia” deixada pelo agente que provocou a
excitação (fotografia do objeto hostil na dor, foto do objeto de amor no prazer); e, enfim,
continuam suficientemente despertos para reagir mais tarde a uma segunda excitação,
ainda que mínima. Os outros neurônios, ditos “células de percepção” – dos quais
falaremos depois –, também têm por função tratar a excitação, mas, ao contrário dos
neurônios da lembrança, deixam-se atravessar pelo fluxo de excitação, sem guardar
nenhum vestígio deste.
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O
inconsciente
é uma
memória.

Ora, os senhores perguntam justamente qual é a relação entre os
neurônios da lembrança e o inconsciente. Ou, o que dá no mesmo,
como justificar a minha hipótese de considerar os neurônios da
lembrança como os antepassados conceituais das representações
inconscientes. Respondo simplesmente afirmando que esses neurônios, assim como as
representações, possuem a singular faculdade de conservar o passado, sem trazê-lo
necessariamente à consciência. Forma-se uma lembrança do passado que não é
consciente. O que é o inconsciente senão uma memória cujas lembranças não se atualizam
na consciência, mas nos nossos atos, nossos sonhos ou nosso corpo, à nossa revelia?
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Oscilações
dos sinais
nervosos e
ritmo das
pulsões.

Mas vamos retomar o nosso quadro comparativo entre
psicanálise e neurobiologia, abordando agora o segundo ponto de
convergência. Ele se refere às variações temporais da propagação
dos sinais nervosos, isto é, ao ritmo da transmissão do influxo
nervoso. As últimas pesquisas neurocientíficas sobre a natureza da
consciência rumam precisamente para o problema do ritmo e das oscilações do fluxo
nervoso intra e interneuronal. Um cientista como Rodolfo Llin às define a consciência
como uma relação harmoniosa entre o ritmo dos neurônios oscilantes do tálamo e o dos
neurônios do córtex cerebral.
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A dor é um
afeto
desagradável,
mas não é
desprazer.

Essa preocupação dos neurocientistas com as oscilações e os
ritmos do influxo nervoso nos reconduz justamente a Freud e ao
interesse que ele tinha pelo ritmo das variações pulsionais, assim
como ao nosso próprio modo de pensar a dor como a expressão
consciente da ruptura da cadência pulsional. É verdade que Freud

manifesta apenas timidamente esse interesse pelo ritmo e só em duas ocasiões em sua
obra.14 Mas preferimos ir adiante nesse caminho, e definir todo afeto como a expressão
na consciência das variações ritmadas das pulsões. Assim, os sentimentos de prazer e de
desprazer não seriam a expressão do nível de intensidade das pulsões (prazer = baixa
intensidade; desprazer = alta intensidade), e sim a expressão das oscilações de tensão, da
alternância dos picos e das quedas da tensão ao longo de uma duração definida. Desse
ponto de vista, diremos que a dor é muito diferente do prazer e do desprazer. Por quê?
Porque exprime não um ritmo pulsional particular, mas a ruptura violenta desse ritmo.
Ruptura da cadência pulsional, que, vamos lembrar, corresponde à perturbação das
tensões, pondo em xeque o princípio de prazer/desprazer, e finalmente à cessação brusca
da homeostase do sistema econômico do eu.

Ora, essa hipótese, que define os afetos como a expressão na superfície das
oscilações pulsionais, para ser completa necessita da intervenção de uma instância
intermediária. Uma instância que, por um lado, detecte no interior o ritmo das pulsões e,
por outro, o repercuta na superfície da consciência. Quem é esse intermediário? É o
próprio eu, quando exerce a sua dupla função de detector endopsíquico e de tradutor
consciente.

Vemos efetivamente que o conceito psicanalítico de afeto em geral e de dor em
particular não pode ser compreendido sem a noção de percepção endopsíquica.
Percepção que, só ela, permite explicar essa função de “radar” do eu, quando grava a
cadência pulsional e a traduz na consciência sob forma de afetos agradáveis de prazer,
desagradáveis de desprazer, ou até dolorosos. Freud já pressentira essa noção de
percepção endopsíquica do eu quando, ainda no “Projeto”, estudando os neurônios de
percepção (grupo distinto dos neurônios da lembrança), diferençava dois tipos
particulares. Com efeito, existem duas espécies de neurônios de percepção: os que
percebem as excitações originárias da periferia do corpo e os que captam as oscilações
de tensão interna e as transpõem na consciência como afetos. Uns percebem somente os
estímulos externos; os outros detectam os efeitos internos desses estímulos e os traduzem
em afetos conscientes.

É precisamente este último grupo detector e tradutor que nos interessa. Os neurônios
que detectam as amplitudes e as cadências das tensões internas fazem o papel de um
órgão sensorial de dupla face: por um lado, captam os ritmos tensionais; por outro,
transformam esses ritmos em afetos diversos, entre os quais a dor. Assim, a dor é um
afeto sentido conscientemente, que exprime variações intoleráveis e bruscas rupturas
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do ritmo das pulsões.
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A topologia
neuronal e a
estrutura
ramificada
do eu.

Vamos continuar o nosso intercâmbio com as neurociências.
Abordemos agora o terceiro ponto de convergência. Se me afastei
um tanto dele, foi para aprofundar esse tema que me é caro: o ritmo
na sua relação com algumas das minhas proposições básicas sobre
a dor. Nosso terceiro ponto de convergência se refere à incidência
da topologia da rede neuronal sobre a transmissão dos sinais nervosos. Os
neurocientistas têm hoje um interesse crescente pelo estudo da disposição espacial dos
neurônios. Ora, não posso deixar de comparar a topologia da rede neuronal com a
topologia do eu estabelecida por Freud em 1895.15 Uma vez mais, fiquei surpreso ao
constatar como os primeiros textos freudianos contêm os sinais precursores dos
desenvolvimentos científicos modernos.

Naquela época, Freud imaginava o eu como uma rede de neurônios organizada de tal
modo que o fluxo de excitações que a percorria podia, segundo as circunstâncias,
encontrar-se inibido. Na verdade, Freud não hesitava em afirmar que “se um eu existe,
ele deve entravar os processos psíquicos primários”, isto é, entravar a circulação de
energia livre. A função do eu é a de um desacelerador do movimento energético, e isso
graças a uma ordem espacial muito precisa, como a de uma grade. Uma grade disposta de
tal maneira que um neurônio demasiadamente investido de energia tenha a possibilidade
de fazer derivar uma parte da sua carga para neurônios laterais. O eu organizado em rede
modera a intensidade da tensão, porque a sua armadura obriga a carga energética a se
fragmentar e a se desviar para neurônios vizinhos. O sistema dos neurônios do eu torna-
se assim, pela singularidade da sua trama, um verdadeiro órgão inibidor. Como não
reconhecer nessa concepção de um eu inibidor o germe do conceito de recalcamento? É
como se a primeira figura do recalcamento residisse na estrutura ramificada do eu.

Assim sendo, não esqueçamos que a inibição tem um papel determinante: preservar o
eu de um transbordamento de excitação que ameaçaria a sua integridade. Ora, a dor,
considerada o mais imperioso de todos os processos psíquicos, é um estado particular de
grande excitação que nenhuma inibição poderia refrear. Processo certamente
transtornador e incontrolável, mas que, mesmo assim, respeita a integridade do sistema.
Sem dúvida, o afeto doloroso rompe todas as barreiras internas, mas sem destruir o eu.
Encontramos mais uma vez o caráter-limite da dor que ignora a inibição, sem com isso
prejudicar a capacidade de reação do eu. A dor prejudica mas não destrói.
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Uma teoria
neurocientífica
da dor.

Para terminar, desejo mencionar a teoria da dor proposta por
Antonio Damásio. Apesar de nossas diferenças, encontrei no seu
percurso científico alguns pontos de contato com o meu próprio
pensamento inspirado pela psicanálise. Assim, Damásio distingue

dois componentes na percepção da dor: por um lado, uma percepção somatossensorial
que nasce da pele, de uma mucosa ou da parte do órgão onde se situa uma lesão – é a
percepção de uma mudança local do corpo –, e, por outro lado, a percepção de uma
perturbação global do corpo, uma mudança geral do corpo. É essa última percepção que
corresponderia à emoção dolorosa.16 Segundo esse autor, o cérebro formaria, a partir
dessas percepções, duas imagens da dor, que se superporiam no momento do sofrimento:
uma imagem somatossensorial (imagem de um estado local do corpo) e uma imagem
emotiva (imagem do estado geral e perturbado do corpo). O eu, que segundo Damásio é
um conceito inevitável no pensamento científico, desempenharia o papel de um terceiro,
espécie de “meta-eu”, que teria por função realizar as sínteses e os ajustes entre essas
duas imagens. A justaposição destas dá lugar à emoção dolorosa.

Surpreende-me encontrar, formulados em termos diferentes, pontos similares em
nossos dois primeiros tempos do processo de formação da dor. De fato, lembremos,
distinguimos três momentos na gênese de toda dor: o tempo da lesão, o da comoção e,
por fim, o da reação. No primeiro, a dor resulta da percepção pelo eu da excitação
periférica inerente à lesão; no segundo, da percepção, sempre pelo eu, da perturbação
das tensões pulsionais. Ora, a hipótese de Damásio de uma percepção somatossensorial,
e da imagem sensorial que deriva desta, evoca a nossa proposição de uma percepção da
lesão e da representação do corpo lesado que dela resulta. Quanto à outra percepção
descrita por Damásio, da qual provém a qualidade emotiva, e que ele caracteriza como
uma percepção de uma perturbação global do corpo, ela lembra o nosso segundo tempo
da formação da dor, a saber, a autopercepção pelo eu do estado de comoção interna.

Enquanto esse autor fala de percepção do estado perturbado do corpo, nós sugerimos
a idéia de uma apercepção interna e imediata das variações bruscas das tensões
pulsionais, ou mais exatamente da ruptura do ritmo das pulsões. Como se, para explicar a
emoção dolorosa, Damásio se baseasse na percepção global do corpo, sem ousar
imaginar que não é o corpo que é percebido, mas o psiquismo. A diferença entre nós
poderia condensar-se em uma réplica: “O cérebro percebe o estado perturbado do corpo,
e daí surge a emoção dolorosa”, diria Damásio; a quem eu responderia: “O eu
transtornado autopercebe o transtorno pulsional, o que gera a dor.”

A dor psicogênica

 O senhor poderia voltar à dor psicogênica? Como compreender que uma dor se
localize neste e não naquele lugar do corpo?

54



Inicialmente, vamos lembrar que a dor psicogênica não é uma dor psíquica, mas um
sofrimento corporal, menor ou maior, agudo ou crônico, cuja origem é psíquica
(“psicogênico” significa “de origem psíquica”). É uma dor somática sentida pelo sujeito,
sem razões orgânicas que a justifiquem, e à qual se atribui, por falta de explicação
melhor, uma causa psicológica, em geral desconhecida. Trata-se de dores físicas
persistentes, na maioria das vezes erráticas e enganosas. Quando elas se fixam num local
determinado do corpo, sua localização permanece, na verdade, enigmática. Geralmente, o
paciente descreve a sua dor com complacência, numa linguagem rica em detalhes, ou às
vezes de maneira confusa e evasiva. Porém o mais importante é a relação particular que
o paciente mantém com a sua dor. Fala do seu sofrimento como se falasse de um outro,
caprichoso e exigente, que habitasse o seu corpo.

Dito isso, antes de responder à pergunta sobre o local escolhido pela dor para
aparecer, devo fazer previamente esta outra interrogação: “Quais são as origens
psíquicas desse sofrimento psicogênico sentido no corpo, sem causa orgânica
detectável?” Proponho três origens possíveis para a dor psicogênica.

A primeira das causas psíquicas capazes de provocar uma algia psicogênica
pressupõe a idéia de um corpo dotado de memória. Lembrem-se das nossas afirmações
do início. Uma dor antiga, intensa e sentida num ponto do corpo, deixa vestígios tais no
inconsciente que, mais tarde, uma excitação interna ou externa – uma situação de estresse,
por exemplo – poderá suscitar uma dor atenuada no mesmo local ou numa outra região do
corpo. É essa dor segunda, lembrança somática de uma dor passada, que se apresentará
aos olhos do clínico como um sofrimento físico muito real mas injustificado.
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“Mas, enfim,
o que é que
se
transforma
em dores
físicas?
Respondemos:
algo que
poderia e
deveria dar
origem a
uma dor
moral.”

Freud

A segunda hipótese de uma origem psíquica baseia-se na teoria
freudiana, que considera a conversão histérica o salto do psíquico
para o somático. Uma pulsão recalcada salta do campo do
inconsciente para o do corpo e se transforma em dor somática. Um
abalo passado, já esquecido, mas que continuou ativo no
inconsciente como pulsão, converte-se, por exemplo, em uma algia
muscular inexplicada. Ora, que parte do corpo será escolhida pela
pulsão para se manifestar como sensação dolorosa? Ou, o que dá
no mesmo: em que zona corporal a dor será sentida? Ela vai se
localizar justamente na parte do corpo atingida outrora, quando de
um abalo perturbador e intenso, abalo esse que foi a emergência
momentânea de uma pulsão inconsciente. A zona corporal marcada
por esse abalo fica então impressa no inconsciente, como uma

imagem.

Tomemos o exemplo de uma jovem histérica que sofre de contraturas na coxa direita.
Durante o tratamento, ficamos sabendo que, pouco antes do aparecimento dessas algias,
quando cuidava do pai doente, a paciente, sentada à sua cabeceira, tomara a cabeça do
pai e a depositara ternamente sobre a sua coxa direita. Nesse instante, ela sentira um
estranho embaraço, mistura de vergonha e prazer incestuoso. Essa curta seqüência nos
mostra claramente o surgimento imperioso de uma pulsão incestuosa reprimida pelo
pudor (recalcamento) e vivida como uma perturbação embaraçosa. Semelhante abalo
ficará então associado a esse local preciso do corpo, a coxa direita, lugar de desejo
culposo hoje, lugar de dores físicas amanhã.

O que ocorreu? A pulsão incestuosa primeiro aflorou à consciência como sentimento
de embaraço. Depois, voltou para o inconsciente, levando a imagem da coxa, ou mais
exatamente a imagem tátil do contato sensual entre a pele e os cabelos do pai. Mais tarde,
a pulsão reapareceu sob a forma de contraturas dolorosas localizadas no mesmo lugar
onde a cabeça do pai se apoiara. A sensação erógena e culpada de um dia tornou-se,
posteriormente, sensação dolorosa sem razão aparente.

Enquanto essa segunda origem da dor psicogênica – a conversão histérica – se
explica pela transformação de uma pulsão em dor imotivada, a terceira causa psíquica se
refere a um outro modo de relações entre pulsão e corpo.

Voltemos ao exemplo da jovem, modificando-o para ilustrar a nossa terceira
explicação. Imaginemos que, no momento em que o pai pousa a cabeça sobre a sua perna
e ela se sente perturbada, surja fortuitamente uma cãibra no ombro. A perturbação, forma
adotada pela pulsão incestuosa para manifestar-se, coincide então com o aparecimento de
uma algia muscular no nível do ombro. Assim, podemos dizer que a pulsão encontra por
acaso uma dor banal acrescentada. A partir de então, essa dor muscular acidental marca a
pulsão, e os seus destinos se ligam para sempre. Pois bem, no nosso exemplo, a pulsão
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marcada pela dor do ombro se transformará depois numa sensação dolorosa situada
justamente no ombro e sem motivo que a explique. Isso significa que uma pulsão
recalcada pode se converter em corpo sofredor, porque ela foi fustigada outrora,
“marcada” por uma antiga dor orgânica, por mais insignificante que seja. Daremos a esse
terceiro mecanismo o nome de marca somática sobre a pulsão. Em outros termos, uma
dor banal, surgida em certo lugar do corpo e associada ao aparecimento de uma pulsão,
abriu caminho para essa pulsão e para que amanhã ela ressurja sob a forma de uma
sensação dolorosa inexplicada, no mesmo lugar do corpo.

Se compararmos agora a origem histérica da dor psicogênica com essa outra origem
que acabamos de descobrir, poderemos propor a seguinte observação: enquanto a
característica própria da conversão histérica está contida na fórmula freudiana do “salto
enigmático do psíquico para o somático”, da pulsão para o corpo, a terceira causa da dor
psicogênica está contida numa fórmula mais ampla: o salto do somático para o psíquico,
e depois do psíquico para o somático. O salto de uma dor orgânica para a pulsão, e da
pulsão para uma “dor psicogênica”.17

Para concluir, uma pequena síntese. A dor dita psicogênica pode definir-se de três
maneiras diferentes. Primeiro, como a revivescência dolorosa de uma antiga dor orgânica
esquecida: a dor psicogênica é aqui a lembrança no corpo de uma antiga dor. Depois,
pode definir-se como a expressão dolorosa de uma pulsão recalcada que marcou outrora
um local do corpo: é o caso da conversão. E, por fim, pode ocorrer que a dor
psicogênica manifeste uma pulsão que foi, por sua vez, marcada por uma dor orgânica
passada: é o caso da marca somática. Penso que respondi à pergunta sobre a escolha do
local de aparecimento de uma dor psicogênica. Ela pode aparecer onde apareceu uma
antiga dor, da qual ela é a lembrança. Ou então aparecer no lugar marcado outrora por
uma pulsão, ou ainda no local onde a pulsão foi marcada por uma velha dor.

A dor inconsciente

 O senhor definiu a dor inconsciente como um encadeamento de acontecimentos que
se inicia com um trauma doloroso e resulta no despertar desse trauma. Mas seria
possível falar de uma dor que fosse ao mesmo tempo sentida e inconsciente?
Prefiro responder propondo um esquema que separa nitidamente o passado e o presente,
isto é, a dor traumática passada e o seu reaparecimento em uma dor presente. Espero
mostrar assim que a dor inconsciente é diferente de uma sensação não-consciente. Ela
não é um objeto em si, mas uma relação entre dois objetos, ou mais exatamente uma
relação entre dois acontecimentos: um passado, outro atual. Comecemos pelo passado.

No passado, produziu-se um incidente real, durante o qual um objeto agressor
provocou uma dor (D1) muito intensa, fulminante até (a que chamamos dor da comoção).

Forma-se então uma representação psíquica inconsciente, que conserva os vestígios
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do objeto agressor sob a forma de uma “fotografia”, de uma imagem mnêmica do referido
objeto. A representação assim formada comporta duas partes: uma é o continente
imaginário, que é a imagem lembrança do objeto agressor, mais exatamente de um detalhe
desse objeto; a outra parte é a carga de energia que torna viva a imagem, e que chamamos
de investimento. A união da imagem e do seu investimento constitui a representação
psíquica propriamente dita. Deixando de lado essa precisão, tomei a liberdade de
empregar indistintamente as palavras “imagem” e “representação”.

A dor (D1) foi tão transtornadora que o rastro de sua passagem fica extremamente
sensível a novas excitações ou novos investimentos. A partir de então, a menor impressão
poderá fazê-lo reagir. Em resumo, a passagem fulminante da dor da comoção deixou,
pois, dois rastros: a fotografia do agressor e a excitabilidade dessa fotografia a todo
novo investimento, embora mínimo.

Vamos agora ao presente. Assim sensibilizada, a representação recebe um
investimento circunstancial, isto é, uma estimulação pontual e ocasional. Logo que a
imagem é reavivada, uma descarga reflexa produz-se sob a forma de uma nova dor (D2).
O sujeito que sofre hoje experimenta, pois, uma dor (D2), sem com isso estabelecer a
menor ligação com o incidente inicial doloroso.

Pode acontecer também que a reativação da imagem mnêmica do objeto agressor dê
lugar não a uma segunda dor, mas a outras manifestações na vida cotidiana do sujeito:
sonhos, comportamentos inexplicados ou estados afetivos particulares. Mas o que faz
com que a reativação da imagem mnêmica se manifeste por uma dor e não por uma outra
perturbação? Isso vai depender do tipo de estímulo que despertar a imagem, ou de outros
elementos secundários que lhe forem associados.

Mas vamos guardar principalmente isto: o sujeito que sente atualmente uma dor, ou
que sofre perturbações na sua vida cotidiana, não tem nenhuma idéia do esquema
temporal que acabamos de estabelecer. Esquema que começa com uma dor inicial
esquecida, prossegue com a reativação do seu rastro inconsciente e resulta na
experiência vivida de uma dor ou de um distúrbio da vida cotidiana.

Por conseguinte, chamamos dor inconsciente ao conjunto do processo, ignorado pelo
sujeito, que começou com uma dor traumática e culminou com o vivido atual de uma
experiência penosa. A dor inconsciente é, enfim, o nome que damos a um circuito,
impresso por uma dor sentida, reativado por uma excitação ocasional e por fim
manifestado por uma outra dor sentida. É o conjunto desse circuito reativável, subtraído à
nossa consciência, que se chama dor inconsciente. Assim, vemos que, em si mesma, a dor
inconsciente não é “uma sensação sem consciência” pura, simples e desconhecida, como
diria Maine de Biran, mas um encadeamento desconhecido de acontecimentos, que
resulta na dor que eu vivo hoje.18

Certamente, a dor inconsciente só existe na atualidade concreta da minha dor
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presente. Se quisermos ser ainda mais exatos, devemos modificar a nossa frase e afirmar:
a dor inconsciente só existe depois do aparecimento da dor de hoje. Por que acrescentar
“depois”? Porque eu só poderia deduzir a existência da dor inconsciente retroativamente,
a partir dos primeiros balbucios da minha dor atual. Mas essa dor sem razão detectável
me interroga como um enigma. É justamente a sua natureza obscura que me incita a voltar
ao passado e restabelecer, enfim, o encadeamento de acontecimentos que a determinou. O
que é essa volta ao passado senão o gesto de quem escuta o enigma da dor? Eis o que
queremos dizer. A dor inconsciente só existe no a posteriori da escuta.

Dor, histeria e psicose

 Penso no modelo da conversão histérica que o senhor usou para explicar a dor
psicogênica e pergunto se as dores corporais mais comuns não comportam sempre uma
parcela de histeria.
Sua pergunta é pertinente. De fato, penso que todas as dores que nos afetam, da mais
séria à mais banal, comportam uma parcela de histeria. Poderíamos dizer de outra forma:
a dor orgânica origina-se parcialmente segundo o mecanismo da conversão histérica.
Entretanto, ocorre-me, ao contrário, questionar a afinidade entre a formação de uma dor
corporal e a gênese de um sintoma psicótico. Como se a eclosão de uma dor corporal
evocasse às vezes a eclosão de uma histeria, às vezes a de uma psicose. Efetivamente, a
escolha entre histeria e psicose depende da nossa maneira de conceber o destino da
representação do corpo lesado. Lembrem-se de uma das principais hipóteses sobre a
geração da dor: o superinvestimento da imagem mental da região lesada e dolorida do
corpo. O problema, precisamente, é saber até que ponto o eu pode suportar essa
representação, que se tornou incompatível com ele. Dissemos que ela estava excluída do
conjunto das outras representações do eu, isto é, que era inconciliável com o resto do
sistema. Muito bem. Mas a questão que se apresenta agora é o seu grau de exclusão. Ela é
excluída continuando ao mesmo tempo ligada às outras representações? Ou é excluída a
ponto de ser rejeitada até ver-se expulsa do eu, como se este tivesse arrancado das suas
entranhas essa parte nociva de si mesmo, para expulsá-la?

Essa interrogação pode parecer abstrata e puramente especulativa, mas levanta um
problema clínico maior para o médico. Explico. Se a representação psíquica fosse
mantida a distância, mas continuando no seio do sistema, a dor corporal se explicaria por
um mecanismo de conversão aparentado com o da histeria. A dor seria então o duplo
somático de um elemento simbólico, ou, em outros termos, a expressão somática da
representação do corpo lesado. Seguindo essa orientação, faríamos da dor corporal um
sintoma histérico, ou até concluiríamos que todo sofrimento físico, qualquer que seja,
comporta uma parte de histeria. Poderíamos ainda enunciar que a parte psíquica na
origem de toda dor orgânica está submetida às mesmas leis da conversão histérica.

Se, pelo contrário, seguirmos a outra orientação, que considera a exclusão da
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representação do corpo lesado como uma expulsão radical do eu, assimilaríamos o
mecanismo da dor corporal ao da foraclusão, mecanismo específico da psicose. Nesse
caso, deveríamos tirar uma outra conclusão: toda dor física obedece às mesmas leis de
produção que uma alucinação psicótica.

Finalmente, que posição adotar? Não poderíamos decidir. Constatamos mais uma vez
que a dor escapa por entre os nossos dedos e foge à razão. E que se situa não só no limite
do corpo e da alma, mas também na fronteira entre histeria e psicose.

Quadro comparativo entre a dor corporal e a dor psíquica
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b As perguntas e respostas que se seguem foram extraídas de uma entrevista realizada
por Didier Lauru e Caroline Rey, publicada na revista Enfances e Psy 5, Eres, 1998,
p.51-7.

c Esse diálogo entre J.-D. Nasio e G. Ostermann foi extraído de P. Queneau e G.
Ostermann, Le médecin, le malade, la douleur, Masson, 2004, p.475-82.
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Excertos de obras de Freud e Lacan
sobre a dor física, precedidos

de nossos comentários
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Freud e Lacan raramente abordaram o tema da dor e nunca lhe dedicaram estudo
exclusivo. As citações que se seguem são breves fragmentos espalhados por suas obras.

As linhas em destaque, que apresentam as
citações de Freud e Lacan, são de J.-D. Nasio.

A DOR FÍSICA

Freud considera que a dor física resulta da irrupção violenta de grandes quantidades
de energia que atingem o centro do eu, onde se situam os neurônios da lembrança,
isto é, no nível do inconsciente. A dor no corpo se inscreve no inconsciente.

“É provável que o sentimento especificamente penoso que acompanha a dor física resulte
de uma ruptura parcial da barreira de proteção. Excitações vindas dessa região periférica
afluem então continuamente para o aparelho psíquico central.”1 Freud
“A dor consiste em uma irrupção de grandes quantidades de energia [provenientes do
exterior] nos neurônios da lembrança.”2 Freud
“A dor desencadeia o sistema [de percepção externa] e o sistema de neurônios da
lembrança; sua transmissão não se choca com nenhum obstáculo. Vemos neste o mais
imperioso de todos os processos.”3 Freud
Freud define a dor física como uma irrupção maciça de energia no eu, que, à
maneira de um raio, suprime todas as resistências e atinge o núcleo dos neurônios
da lembrança, onde deixa a sua marca.

“A quantidade de energia externa produz um trilhamento e é certo que a dor deixa atrás
de si trilhamentos permanentes nos neurônios da lembrança, à maneira de um raio.”4

Freud
A dor física significa um grave transtorno do eu e a paralisia do princípio de prazer,
guardião do nosso equilíbrio psíquico. A dor exprime um além do princípio de
prazer. Ela comociona o eu mas não o destrói.

“Um acontecimento como um trauma exterior produzirá sempre uma grave perturbação na
economia energética do organismo e mobilizará todos os meios de defesa. Mas é o
princípio de prazer que será o primeiro a ser posto fora de combate.”5 Freud

A DOR É UMA PSEUDOPULSÃO

Nas raras vezes em que Freud define a dor física, compara-a com a pulsão. A
agressão externa e anormal que provoca dor evoca a agressão interna e normal da
pulsão. Em ambos os casos, a excitação é constante.

“Também sobre a dor sabemos muito pouca coisa. O único conteúdo certo é dado pelo
fato de que a dor [física] … aparece quando um estímulo que ataca na periferia abre uma
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brecha nos dispositivos do pára-estímulo e age a partir de então como um estímulo
pulsional contínuo.”6 Freud
“É provável que o sentimento especificamente penoso que acompanha a dor física resulte
de uma ruptura parcial da barreira de proteção. Excitações vindas dessa região periférica
fluem então continuamente para o aparelho psíquico central, como se se tratasse de
excitações provenientes do interior do aparelho.”7 Freud
A dor física é ainda comparável à pulsão. Quando a agressão externa que provocou
uma dor deixa as suas marcas no inconsciente, torna-se uma constante excitação
interna, que pode a qualquer momento fazer renascer a dor. Mais uma vez, pulsão e
dor se assemelham por sua fonte constantemente excitada.

“Pode acontecer que uma excitação externa, por exemplo, corroendo e destruindo um
órgão, se torne interna e nasça assim uma nova fonte de excitação constante e de aumento
de tensão. Ela se assemelha muito, então, a uma pulsão. Sabemos que, nesse caso, nós a
sentimos como dor.”8 Freud
Mas na verdade a dor não é uma pulsão. Suas finalidades são diferentes: a dor é um
sinal de alarme para fazer cessar o mal, enquanto a pulsão procura o prazer. As
defesas do eu diferem nos dois casos: à pulsão, o eu opõe o recalcamento; diante da
dor imperativa, fica impotente.

“Mas a [dor], essa pseudopulsão, só tem por fim fazer cessar a alteração do órgão e o
desprazer que a acompanha. … Além disso, a dor é imperativa; ela só obedece à ação do
tóxico que a suprime.”9 Freud

O PRAZER E O DESPRAZER EXPRIMEM O RITMO PULSIONAL;
A DOR, EM CONTRAPARTIDA, TAL COMO A DEFINIMOS,

É UMA RUPTURA DESSE RITMO

Durante muito tempo, Freud considerou o prazer e o desprazer como as expressões
qualitativas de uma diminuição ou de um aumento da tensão psíquica. Em 1924,
depois de constatar que existem baixas de tensão desagradáveis e altas de tensão
agradáveis, mudou de critério. A partir de então, as sensações de prazer e desprazer
não corresponderiam mais à intensidade das tensões, mas ao ritmo das variações
tensionais. Foi essa nova maneira de encarar o prazer e o desprazer – sem todavia
desenvolvê-la – que nos levou a definir a dor como uma ruptura do ritmo pulsional e
a distingui-la do desprazer.

“… Há tensões impregnadas de prazer e relaxamentos desagradáveis … Prazer e
desprazer não podem, pois, ser relacionados com o acréscimo e o decréscimo de uma
quantidade que chamamos de tensão de estímulo. … Parece que eles não dependem desse
fator quantitativo, mas de um caráter … qualitativo. Talvez seja o ritmo, o escoamento
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temporal nas modificações, aumentos e diminuições da quantidade de estímulo; não
sabemos.”10 Freud
“O desprazer ou o prazer não dependem, provavelmente, do grau absoluto das tensões,
mas do ritmo das variações destas.”11 Freud

A MEMÓRIA DA DOR

Uma coisa é ter vivido uma dor violenta; outra coisa é a sua revivescência sob a
forma de um afeto doloroso. Enquanto a dor do passado foi provocada por um
agente externo, o afeto doloroso de hoje é suscitado por uma estimulação interna,
muitas vezes imperceptível.

“No caso de uma experiência dolorosa, [a] fonte é evidentemente a quantidade de energia
proveniente do exterior; no caso dos afetos [dolorosos], é a quantidade de energia interna
liberada pelo trilhamento.”12 Freud
A antiga dor traumática tornou tão sensíveis os neurônios da lembrança que a
menor estimulação interna os reativa e uma nova dor aparece. Essa nova dor é
chamada por Freud de “afeto”; e o fenômeno de sensibilização dos neurônios, de
“trilhamento”.

“A dor passa por todos os caminhos de trilhamento. … dor deixa atrás de si trilhamentos
permanentes nos neurônios da lembrança, à maneira de um raio.”13 Freud
A exemplo de todo afeto, uma dor vivida é a lembrança de uma dor antiga.

“O afeto não é nada mais do que a reminiscência de uma experiência.”14 Freud
“[Os afetos seriam] reproduções de acontecimentos antigos, de importância vital,
eventualmente pré-individuais.”15 Freud
“[Os] afetos em geral … são incorporados à vida da alma como precipitados de
experiências vividas traumáticas muito antigas e são evocados em situações similares
como símbolos mnêmicos.”16 Freud

TODA DOR É A LEMBRANÇA DE UMA DOR ANTIGA E TODA PERDA
É A REPRODUÇÃO DE UMA PRIMEIRA PERDA JÁ ESQUECIDA

A capacidade de representar uma lesão corporal foi adquirida por ocasião das
diferentes perdas na infância: o nascimento, o desmame ou a defecação. Essas
provas ensinaram à criança que as coisas essenciais podem lhe faltar. Quando o
menino chega a representar a perda do seu pênis, aparece a angústia de perdê-lo,
angústia que conhecemos sob o nome de “angústia de castração”.

“A criança adquire a representação de um dano narcísico por perda corporal a partir da
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perda do seio materno, depois de ter sugado, a partir da liberação cotidiana das fezes, e
mesmo já a partir da separação do ventre materno, quando do nascimento. Mas só se
deveria falar de um complexo de castração a partir do momento em que essa
representação de uma perda [foi referida] ao órgão genital masculino.”17 Freud
“Pode acontecer de o menino, tão orgulhoso da posse de um pênis, vir a ter diante dos
olhos a região genital de uma menina e custar a se convencer da falta de pênis numa
criatura tão parecida com ele. Assim, a sua própria perda do pênis torna-se também
representável.”18 Freud

A DOR INCONSCIENTE

Freud define a dor inconsciente como um intermediário entre uma percepção
externa e outra interna. A marca que uma dor passada deixou no inconsciente pode
tornar-se uma excitação interna capaz de desencadear uma outra dor. A antiga dor
foi provocada por uma percepção externa, enquanto a nova dor é despertada por uma
percepção interna.

“Do mesmo modo que as tensões produzidas pelas necessidades, a dor, esse
intermediário entre a percepção interna e a percepção externa, que se comporta como
uma percepção interna, ainda que tenha sua fonte no mundo exterior, também pode ficar
inconsciente.”19 Freud

A DOR CORPORAL SE EXPLICA PELO SUPERINVESTIMENTO DA
REPRESENTAÇÃO MENTAL DA PARTE FERIDA DO CORPO

“[A dor corporal] encontra … também a sua explicação na concentração do investimento
sobre a representação psíquica do local doloroso do corpo. Ora, é nesse ponto que
parece residir a analogia que permitiu a transferência da sensação de dor para o domínio
anímico.”20 Freud

A DOR FÍSICA É UM EXCESSO DE AMOR PELO ÓRGÃO LESADO,
EM DETRIMENTO DOS OUTROS OBJETOS DE AMOR

Eis como o eu reage ao trauma consecutivo a uma ruptura dos tecidos protetores.
Reúne todas as suas forças disponíveis e, mesmo correndo o risco de enfraquecer-se,
ele as concentra (contracargas) em um único ponto, o do ferimento; mais
exatamente, no ponto da representação psíquica do ferimento.

“E que reação [do eu] contra essa irrupção podemos esperar? [Ele] recorre a todas as
cargas de energia existentes no organismo, a fim de constituir na vizinhança da região
onde se produziu a irrupção [ferimento] uma carga energética de uma intensidade
correspondente. Forma-se, assim, uma extraordinária contracarga, à custa do
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empobrecimento de todos os outros sistemas psíquicos.”21 Freud
A dor é um afeto que resulta do superinvestimento da representação do órgão lesado
e, simultaneamente, do desinvestimento do mundo exterior.

“Na dor corporal aparece um investimento elevado, que se deve chamar de narcísico, do
local do corpo doloroso, investimento que aumenta sem cessar e age, por assim dizer,
sobre o eu, esvaziando-o.”22 Freud
“Aquele que sofre de uma dor orgânica … abandona o seu interesse pelas coisas do
mundo exterior na medida em que elas não têm relação com o seu sofrimento. … Ele
retira … também o seu interesse libidinal dos seus objetos de amor, que deixa de amar
durante o tempo que durar o seu sofrimento.”23 Freud

A DOR FORMA O NOSSO EU E NOS ENSINA
A DESCOBRIR O NOSSO CORPO

Quando sentimos a dor, representamos o corpo e, ao fazer isso, constituímos o nosso
eu. Pois o eu nasce de todas as percepções sensoriais e das representações que se
formam no psiquismo.

“O corpo próprio, e antes de tudo a sua superfície [a pele], é um local de que podem
provir simultaneamente percepções externas e internas. A dor … parece desempenhar um
papel nisso. … Adquire-se um novo conhecimento dos órgãos [e] chega-se a representar
o próprio corpo.”24 Freud
O eu é duplamente uma superfície: a imagem mental da superfície do corpo e a
superfície perceptiva do aparelho psíquico.

“O eu é, finalmente, derivado de sensações corporais [entre as quais a dor],
principalmente das que têm a sua fonte na superfície do corpo. Assim, ele pode ser
considerado como uma projeção mental da superfície do corpo, e além disso …,
representa a superfície do aparelho [psíquico].”25 Freud
“O eu é antes de tudo um eu corporal; não é apenas um ser de superfície [psíquica], mas é
ele próprio a projeção de uma superfície [a superfície do corpo, isto é, a pele].”26 Freud

A DOR PSICOGÊNICA

A dor psicogênica é aqui a expressão somática de uma pulsão masoquista e
recalcada; no lugar de uma pulsão masoquista, aparece uma dor física sem causa
orgânica que a justifique. Se o recalcamento não tivesse detido o impulso da pulsão,
esta se teria expressado plenamente sob a forma de uma dor moral.

“Mas, enfim, o que é que se transforma em dores físicas? Com prudência,
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responderemos: alguma coisa que teria podido e devido dar nascimento a uma dor
moral.”27Freud
“O mecanismo [produtor de uma dor histérica] é a conversão, isto é, no lugar das dores
morais evitadas, dores físicas sobrevêm.”28 Freud
A dor corporal pode ser um sintoma, isto é, a satisfação substitutiva de uma pulsão
recalcada.

“Tomemos como exemplo a dor de cabeça ou as dores lombares histéricas. A análise nos
mostra que, pela condensação e pelo deslocamento, essas dores se tornaram uma
satisfação substitutiva para toda uma série de fantasias ou de lembranças libidinais.”29

Freud

DOR E GOZO

Para Lacan, a dor física é a figura mais pura do gozo.

“… pois o que eu chamo de gozo, no sentido de que o corpo se experimenta, é sempre da
ordem da tensão, do forçamento, da defesa e até mesmo da façanha. Incontestavelmente,
há gozo no nível em que começa a aparecer a dor, e sabemos que é somente nesse nível
da dor que se pode experimentar toda uma dimensão do organismo que, de outra forma,
permanece velada.”30 Lacan
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Do conjunto dos capítulos
1. “Esquisse d’une psychologie scientifique”, in La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1979. Relendo o

“Projeto”, veremos que um dos traços mais impressionantes desse texto fundador é a sua viva atualidade. Uma
atualidade confirmada por hipóteses neurocientíficas recentes sobre o trajeto da mensagem dolorosa.

2. O corpo é vivido pelo eu como uma periferia ora externa (pele, mucosas), ora interna (órgãos internos). Para ilustrar
a relação entre o eu e o corpo, podemos imaginar o eu como se ele estivesse situado no centro de um espaço
cercado por uma banda de Moebius. Essa banda circular representaria o corpo percebido pelo eu como uma borda
que, sucessivamente, oferece o seu lado externo (sensações visuais, táteis etc.) e o seu lado interno (sensações
internas proprioceptivas).

3. Para clareza da minha demonstração, prefiro utilizar indiferentemente os vocábulos “representações psíquicas”,
“imagem” e até “símbolo”. É verdade que cada um desses termos designa conceitos psicanalíticos diferentes.
Todavia, todos eles explicam a presença psíquica do outro no seio do eu. Tratei longamente da diferença entre esses
conceitos em Enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse, Paris, Payot, 1992, p.143-87. [Ed. bras.:
Lições sobre os 7 conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro, Zahar, 1989.]

4. Essas células periféricas, cuja função é perceber as excitações provenientes do mundo exterior, são recobertas por
uma camada protetora superficial, que Freud chama de “barreira de proteção”, ou “pára-excitações”. É
precisamente essa camada que se dilacera por ocasião de uma lesão dolorosa.

5. No “Projeto”, Freud define o eu focalizando-se nos neurônios da lembrança. O eu, diz ele, é um estado particular dos
neurônios da lembrança, quando, tendo sido sensibilizados por passagens sucessivas de energia (trilhamento), são
submetidos à regulação da sua excitabilidade e ao controle da quantidade de energia que encerram. O eu é o nome
de uma instância reguladora da excitabilidade dos neurônios da lembrança e das cargas que os investem.

6. Os neurocientistas não hesitam em supor, como fez Freud, que o homem conheceria a dor graças a uma longínqua
memória da espécie. Damásio declara que a sensação dolorosa obedece a “mecanismos neuronais inatos”,
transmitidos por mensagens genéticas próprias do humano. A dor tomaria um lugar maior nas estratégias de
sobrevivência da espécie, geneticamente codificadas (A.R. Damásio, L’Erreur de Descartes, Paris, Odile Jacob,
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