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RESUMO 

 

 

Nesta pesquisa investigamos o pensamento de Sigmund Freud sobre a 

dor, utilizando, para isso, a obra Estudos sobre a Histeria, publicada em 1895. 

Esse livro, que aborda especificamente a histeria, contém uma 

privilegiada fonte para estudo do tema proposto, pois um dos principais sintomas 

em pacientes histéricos era algum tipo de dor. Os sintomas dolorosos, que são 

apresentados nos casos clínicos relatados no decorrer do livro, não eram 

facilmente diagnosticados, uma vez que a própria natureza da histeria dificultava o 

trabalho. 

Freud começou, então, a investigar as causas das dores histéricas, por 

meio da escuta da história de vida dos pacientes. Essa nova forma de tratar o 

doente possibilitou que Freud elaborasse algumas hipóteses sobre as origens dos 

sintomas dolorosos, à medida que avançava com o trabalho clínico. 

A fim de identificarmos os pressupostos para a elaboração dessas 

hipóteses, analisamos alguns textos que seriam, pelo tema, ocasiões para se 

refletir sobre a dor. Esses textos foram escritos por Freud e são anteriores e 

contemporâneos ao livro Estudos sobre a Histeria. 

Analisamos, também, as pesquisas que estavam sendo realizadas 

sobre a dor no decorrer do século XIX, com o propósito de contextualizar as 

descobertas de Freud e verificar as possíveis relações dessas descobertas com o 

pensamento médico da época. 

 



ABSTRACT 

 

 

In this research, we have investigated the way of thinking of Sigmund 

Freud about pain, based on Studies in Hysteria, published in 1895. 

This work aproaches histery specifically, and has a grantee source for 

studying the proposed theme, as one of the major sympthoms in hysterical patients 

was some kind of pain. The painful sympthoms showed in the presented clinical 

cases inside the book were not identified with ease, as the nature of hystery on its 

own turned it difficult. 

Freud started to investigate the causes for hysteric pain, by hearing the 

patients lives history. This new way of treating the patient enabled Freud to create 

some theories on the origin of the painful sympthoms, as long as  the clinical tasks 

were being developed. 

As a way of identifying the pressuposed facts for creating these 

hypothesis, we have analysed some texts which, according to the theme, would be 

opportunities to reflect about pain. These texts were written by Freud and are 

previous and contemporary to the book  Studies in Hysteria. 

We have also analysed the researches that were happening during the 

19th century, aiming to put in the context Freud’s findings and to check the relation 

of these same findings to the medical thoughts of that time. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação se insere na linha de pesquisa denominada história 

e teoria da ciência, cujo objetivo é fazer uma investigação histórica dos 

conceitos científicos levando, também, em consideração o contexto científico 

da época estudada. Dentro dessa perspectiva, neste trabalho, fazemos uma 

análise reflexiva sobre o pensamento freudiano no final do século XIX, com o 

intuito de compreender como Sigmund Freud pensava a dor. 

De acordo com pesquisas realizadas por historiadores1, a dor tem 

uma característica peculiar: pode ser sentida e demonstrada de formas 

diferentes dependendo de cada indivíduo, da cultura em que está inserido e do 

momento histórico em que vive. Entretanto, a busca por entender e controlar a 

dor parece ser o ideal de todos, apesar disso, persiste um considerável 

desconhecimento a esse respeito. 

A literatura sobre o assunto é escassa, porém pudemos encontrar 

alguns trabalhos que contribuem significativamente para que a história da dor 

possa ser melhor entendida. Seguindo essa linha, o pesquisador Paulo José 

Carvalho da Silva, apresenta, sob o ponto de vista da história da ciência, uma 

série de artigos que abordam o tema. Dentre eles, ressaltamos um artigo sobre 

o pensamento freudiano, com objetivos semelhantes ao abordado na presente 

dissertação. 

No artigo, Carvalho da Silva, examina a noção de dor em Freud, 

partindo da análise de um caso de histeria, com a finalidade de verificar até que 

                                                 
1 R. Rey, History of Pain, p. 2. 
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ponto os textos posteriores e fundamentais da psicanálise foram influenciados 

por ela.2 

A pesquisa clínica e, em especial, em psicopatologia fundamental, 

interessada na influência psíquica sobre a dor, tem contribuído com alguns 

textos sobre o assunto. Sob o viés psicanalítico citamos uma série de textos 

organizados por Manoel Tosta Berlinck3, em que cada autor procura desvendar 

e compreender a dor por meio de suas experiências clínicas. 

Dessa forma, a escolha desse tema justifica-se pela possibilidade de 

contribuir na compreensão de uma das numerosas tentativas de apreensão e 

tratamento da dor, por meio de uma pesquisa reflexiva sobre a história das 

idéias. Além do mais, utilizamos o livro Estudos sobre a Histeria, obra de Freud 

que, por sua importância, merece ser analisada a luz da história da ciência. 

O livro em questão é freqüentemente conhecido pela importância 

para a criação da psicanálise e por conter explicações dos mecanismos e da 

psicoterapia da histeria. Nele, porém, há um privilegiado registro de sintomas 

dolorosos, que o faz fonte importante para a compreensão do pensamento 

freudiano sobre a dor.  

De modo geral, a discussão da natureza da histeria, ainda hoje, é 

um problema de difícil solução. Segundo Etienne Trilat4, não é possível 

precisar quando e nem onde foi registrado o primeiro caso de histeria, mas 

sabe-se que sintomas parecidos com os descritos pelos doentes histéricos, 

remontam a muitos séculos. Levando em conta a pouca precisão nos 

                                                 
2 P. J. C. Silva. “Uma história da noção de dor em Freud” in Latin American Journal of Fundamental 
Psychopathology on line, p. 1-6. Outros textos do autor estão listados na bibliografia. 
3 Manoel Tosta. Berlinck  é organizador do livro Dor e autor de um dos capítulos. Outros livros 
organizados e/ou escritos por ele constam da bibliografia.  
4 Etienne Trilat escreveu o livro História da Histeria. Informação completas na bibliografia. 
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diagnósticos desses pacientes, a histeria foi tida como uma falsa doença e, 

seus sintomas caracterizados como fingimentos. 

Com pesquisas e experimentos utilizando a hipnose, o médico Jean-

Martin Charcot possibilitou que a histeria passasse a pertencer ao campo das 

doenças e deixasse para trás a obscuridade. Também pela influência do 

médico francês, Freud se interessou pela histeria e pelo uso da hipnose. No 

livro Estudos sobre a Histeria, Freud descreve os mecanismos que agem na 

formação dos sintomas histéricos, porém a principal preocupação era livrar os 

doentes histéricos dos sofrimentos a que estavam sujeitos. Para isso, relata a 

maneira como, através da escuta da história dos pacientes, desenvolveu uma 

forma de tratamento que os ajudasse. 

Para melhor entendermos o contexto em que Freud escreveu o livro 

em questão, abordamos, no primeiro capítulo, alguns aspectos do 

conhecimento que se produzia sobre a dor no século XIX,. São apontados, 

ainda, os principais pressupostos e objetivos desses estudos. 

Apresentamos, sucintamente, algumas pesquisas que foram 

originadas pelas mudanças no campo da medicina, química e física. Tais 

mudanças foram influenciadas  pela liberdade de pensamento trazida pela 

Revolução Francesa.  

No segundo capítulo, analisamos as obras escritas por Freud antes 

dos Estudos sobre a Histeria, com o objetivo de entender se as idéias 

desenvolvidas nele já apareciam em textos publicados anteriormente. 

Selecionamos, além dos textos que compõem os volumes I e II das 

Obras Completas de Freud, os textos que o autor escreveu sobre cocaína e as 
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correspondências (cartas e artigos) enviadas para Wilhem Fliess no período de 

1887 a 1895. 

Os textos das Obras Completas tratam, principalmente, de assuntos 

relacionados às neuroses, mais especificamente, a histeria. De modo geral, 

nos Estudos sobre a Histeria, Freud desenvolve as hipóteses que apenas havia 

esboçado anteriormente. Entretanto, esses textos anteriores são 

fundamentalmente importantes na medida em que se pretende demonstrar o 

percurso da exposição das idéias traçado pelo autor, em uma obra posterior, 

acreditando que o pensamento freudiano sobre a dor deva ser compreendido 

no conjunto dos textos desse período. 

Já os artigos sobre a cocaína (1884 e 1885) reportam-se a 

descoberta da anestesia e aos períodos, anterior e contemporâneo ao estágio 

que Freud realizou em Paris com Charcot. São, portanto, oportunidades para 

se refletir sobre o período estudado. 

Por meio da correspondência com Fliess, pudemos identificar o grau 

de comprometimento de Freud com os novos trabalhos. Os questionamentos 

que remeteu ao amigo, possibilitaram melhor entender a construção de 

importantes momentos do pensamento freudiano. Além disso, junto com as 

cartas, Freud enviava artigos para serem avaliados. Dentre eles destaca-se o 

“Projeto para uma Psicologia Científica”, por conter dois itens dedicados a 

explicações neurológicas sobre a dor. 

No último capítulo analisamos o livro Estudos sobre a Histeria. Vale 

ressaltar que esse livro foi escrito por Freud em conjunto com Joseph Breuer 

entre os anos de 1893 e 1895. Entretanto, visando aos objetivos a que se 

propõe este trabalho, tratamos o livro como um todo, não levando em 
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consideração as parcelas de contribuição atribuídas a cada autor. Para que 

essa escolha se tornasse válida, nos apoiamos nas análises dos textos 

apresentados no capítulo II. 

De qualquer forma, o livro é composto por um primeiro capítulo 

chamado de “Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos: 

Comunicação Preliminar” (1893) escrito por Freud e Breuer, seguido de um 

caso clínico descrito por Breuer e quatro casos por Freud. Alem disso, há um 

capítulo intitulado “Considerações Teóricas” escrito por Breuer e outro “A 

Psicoterapia da Histeria” por Freud. 

Nesse último capítulo, procuramos analisar o pensamento freudiano 

por meio dos casos clínicos apresentados. Com a clínica da histeria, Freud 

chegou às causas dos sintomas histéricos e, por conseguinte, percebeu que 

causas físicas e psíquicas podiam atuar, de forma muito peculiar, por meio dos 

sintomas dolorosos. Dessa forma, Freud propôs um novo modo de tratar o 

doente, sem romper, ao menos totalmente, com o pensamento médico de sua 

época 
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CAPÍTULO I 

A DOR NO SÉCULO XIX 

 

 

Neste primeiro capítulo apresentaremos algumas características da 

concepção ocidental sobre a dor desenvolvida no decorrer do século XIX. As 

mudanças no campo da medicina, da química e da física ocorridas nesse 

período foram abundantes e tiveram influência direta no modo de pensar e 

tratar a dor. 

Segundo a historiadora Roselyne Rey, o século XIX foi marcado por 

um significativo avanço na compreensão dos mecanismos da dor, o que 

permitiu melhor entendê-la e aliviá-la. Novas descobertas, no campo da técnica 

deram aos cientistas instrumentos cada vez mais precisos, que permitiram 

estudos e experimentos até então inimagináveis.5 

Sobre o século XIX, Arturo Castiglioni ressalta que as mudanças na 

medicina tiveram características especiais, influenciadas pelas vigorosas 

correntes intelectuais políticas e sociais da época. Especialmente na França, 

com a liberdade de pensamento que acompanhou a Revolução Francesa, um 

conjunto de fatores permitiu considerável mudança no panorama geral desse 

período.6 

Um importante dicionário de 1885, chamado Dechambre, descreve 

os avanços do conhecimento a respeito da dor no século XIX, dividindo-os em 

três fases: a fase metafísica – que seria uma confusão entre o físico e o moral; 

a fase fisiológica – que teria como base a pesquisa experimental sobre a 

                                                 
5 R. Rey, History of Pain, p. 132. 
6 A. Catiglioni, História da medicina, p. 198. 
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estrutura e funcionamento dos principais órgãos envolvidos na sensibilidade; e, 

por fim, a fase clínica – que compreenderia estudos sobre a sensibilidade para 

a dor e sua abolição, suas anomalias, inibições e finalmente sobre suas formas 

patológicas.7 

 Para Rey a descrição contida no dicionário coloca em segundo plano 

a história particular do paciente, os sentimentos e a afetividade dele a respeito 

da dor, o que diferia do pensamento médico da época. Nos primeiros vinte e 

cinco anos do século XIX, os médicos acreditavam na importância da ligação 

entre o físico e o mental e na análise e entendimento dos sintomas. Ao mesmo 

tempo um dos maiores problemas no enfoque da dor nesse início de século é a 

falta de sincronia entre o trabalho clínico, a pesquisa terapêutica e a fisiologia 

experimental, sendo que existia entre os cirurgiões a idéia de que a dor era sim 

insuportável e inútil mas, mesmo assim, não havia à pretensão em diminuí-la 

nas operações.8 

 Apesar desse pensamento, alguns pesquisadores começaram a 

procurar maneiras de se diminuir a dor durante as cirurgias. Em 1825, o médico 

Jean-Baptiste Sarlandière (1787-1838) publica o livro “Memories sur l’électro-

puncture”. Nesse livro, relata o uso da “moxa” japonesa no tratamento da dor. 

Este procedimento consistia em colocar na pele do paciente, o mais perto 

possível do lugar da dor, um palito (de um vegetal específico) que se queimava 

até provocar um machucado. O princípio do tratamento era a idéia de que, 

quando duas dores coexistem, a dor maior encobre a menor.9 

Esse método era muito temido pelos pacientes, pois, a despeito do 

material usado originalmente, usava-se o cilindro do algodão, que não era 
                                                 
7 Amédée Dechambre apud R. Rey, History of Pain., p. 132. 
8 R. Rey, op. cit., p. 133. 
9 J-B. Sarlandière apud  R. Rey, History of Pain., p. 139. 
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muito apropriado devido ao tamanho que variava entre 3 a 7 centímetros e, por 

isso, causava machucados terríveis e dolorosos por um longo período. 

Sarlandière descrevia as sensações como incômodas e dolorosas e era 

prescrita com sucesso para dores crônicas e mentais (nevralgias, dores nos 

músculos, articulações, glândulas, vasos)10. Porém, o modo como insistiu que 

seu método era menos doloroso que os utilizados na época, reflete uma lenta 

evolução no pensamento que guiava para a avaliação da terapêutica a ser 

usada, pensando não só na eficácia  mas também no sofrimento que poderia 

ser causado no paciente. 

O médico A. A. L .M. Velpeau (1795-1867), que ministrou no 

Hospital de La Charitè em Paris, as Lições Orais de Clínica Cirúrgica em 1840, 

era um entre tantos outros médicos a afirmar que evitar as dores por meio 

artificial era um mito que não se poderia admitir, porém esse mesmo médico, 

mais tarde seria um fervoroso defensor da anestesia. 

Velpeau, começou a demonstrar nas Lições uma clara preocupação 

em evitar a dor no doente e dava preferência a procedimentos que eram menos 

dolorosos que outros. As atitudes e as lições confirmavam-lhe o 

comportamento ético, tentando deixar evidente os deveres dos médicos e os 

direitos dos pacientes com relação a dor. Em preleções, condenava a prática 

de se realizar as cirurgias de maneira muito rápida. Dizia que, dessa forma, 

podia-se perder em prudência e elegância. Criticava as práticas realizadas no 

passado, quando se defendia a idéia de que a velocidade em realizar as 

operações era o meio principal de se minimizar a intensidade da dor.11 

Até o início do século XIX foram feitos grandes progressos nas 
                                                 
10 Ibid., p. 140. 
11A. L. M. Velpeau, A Complete Treatise on Midwifery or the Theory and Practice of Tokology, p. 348-
69. 



 9 

pesquisas sobre os efeitos dos gases em organismos humanos. Entre os 

estudiosos mais citados, encontramos Humphry Davy (1778-1829), do Instituto 

de Medicina Pneumonológica de Bristol. O químico Davy realizou experiências 

em si mesmo, buscando verificar se a inalação de algum tipo de gás poderia 

fazer o paciente recuperar as forças rapidamente e se esse procedimento 

poderia trazer melhora para a tuberculose. Ele não estava buscando 

especificamente um gás que obtivesse resultados contra a dor, porém foi 

caminho que encontrou.12 

Nessas experiências foram testados os monóxidos de nitrogênio, o 

oxigênio, hidrogênio e o dióxido de carbono, entre outros. Davy relatou em 

artigos experiências com os gases e ressaltou o quanto foi difícil encontrar 

palavras para descrever o que chamou de obscura sensação prazerosa. As 

reações aos gases, chamadas de hilárias, variavam de cinco a seis minutos e 

manifestava-se por um formigamento seguido de risadas e acompanhadas por 

um intenso prazer que o levavam a inalar o gás muitas vezes por diversão. 

Entretanto, notou o poder do nitróxido para acalmar a dor ao usá-lo em uma 

inflamação na gengiva.13 

Originalmente o novo gás tinha a mesma natureza dos derivados de 

ópio e o receio a respeito desse gás, tornou impossível o uso imediato nas 

cirurgias. Outro fator preocupante era a passagem do “antes” para o “depois” e 

“durante a cirurgia”, que ainda eram uma incógnita e um problema a serem 

resolvidos. Além disso, todas as tentativas que se seguiram foram dominadas 

pela apreensão do envenenamento e, nos casos dos gases inalantes, pelo 

                                                 
12 A. Castiglioni, op. cit., p. 262. 
13 H. Davy, Elements of Chemical Philosophy, p. 188. 
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medo da asfixia.14 

A partir das experiências com os gases, passou-se a investigar a 

morfina e, para se chegar ao seu isolamento, foram necessárias muitas etapas 

e vários pesquisadores de diferentes países. 

Em 1803, o químico François Derosne (1770-1855) classificou 

diferentes substâncias que antes eram todas chamadas de sais minerais. Em 

1806, foi isolado o princípio soporífero no ópio pelo farmacêutico Sertuerner de 

Hannover, fato que o levou a reconhecer um princípio do ingrediente ativo do 

ópio e batizá-lo de morfina em 1817.15 

Em 1828 V. Bally (1800) publicou um artigo Observations on the 

Therapeutic Effects of Morphine or Narcéine (Observações nos efeitos 

terapêuticos da morfina ou narceine). Nele registrou as impressões obtidas 

com o tratamento de 700 a 800 pacientes, que eram tratados com morfina em 

forma de comprimidos. Nas observações, registrou que a morfina não tinha 

efeito no sistema respiratório, que agia no cérebro, no sistema digestório e no 

urinário e, ainda, que agia de maneira contrária ao ritmo cardíaco e na 

circulação do sangue. Por meio desses estudos, Bally descreveu também os 

sintomas que apareciam após o uso da morfina (vertigem, alucinações, dores 

de cabeça e do estômago).16 

Nesse momento, Bally não só usava a morfina em ações específicas 

no sistema nervoso (cérebro e seus apêndices), mas também passou a 

prescrevê-la para dores, palpitações, tosses e diabetes. 

Em 1847, o éter e o clorofórmio foram prescritos como anestesiantes 

                                                 
14 R. Rey, op. cit., p. 144. 
15 Derosne apud R. Dunglinson, New Remedies, p. 612. 
16 V. Bally, “Observations on the therapeutic effects of morphine or Narcéine”, The London Medical and 
Surgical Journal, p. 337. 
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das dores cirúrgicas. Tentavam, com isso, determinar doses e efeitos, além de 

riscos de vida, asfixia e envenenamento. Antes disso, os éteres eram usados 

apenas para aplicações em locais inchados, em contusões doloridas e também 

em casos de reumatismos. Seguiu-se, um longo período de discussões a 

respeito dos perigos e da melhor forma de se utilizar o éter em cirurgias. A 

despeito disso, essa nova forma de anestesia local foi usada por muito 

tempo.17 

Certamente os benefícios produzidos pela eliminação do sofrimento 

poderiam não ser levados a sério frente aos inconvenientes. Eram relatados 

diversos casos em que a administração de éter em mulheres provocava sonhos 

eróticos além de remover qualquer tipo de inibição, transformando as recatadas 

em agitadas, nas quais eram despertados  furores uterinos18.  

Sendo assim, para muitos cientistas da época, não estava 

comprovado se os benefícios eram melhores do que os efeitos colaterais 

apresentados, e acreditava-se que deveria haver mais rigor científico nas 

pesquisas de maneira geral. Porém, em certos casos, a urgência era tão 

importante aos olhos da comunidade médica que esperar não era mais 

possível. 

A partir de 1847, passou-se a utilizar o clorofórmio preferencialmente 

ao éter nas anestesias. A nova substância ganhou fama depois de ser usada 

na rainha Vitória por ocasião do nascimento de seu quarto filho, em 1853.19 

Ao médico Claude Bernard (1813-1878) coube a tarefa de 

desvendar o modo de ação dos anestésicos. Em 1875 publicou Leçons sur les 

Anesthésiques. 
                                                 
17 R. Rey, op. cit., p. 152. 
18 Furor uterino - um exagero das necessidades sexuais da mulher. 
19 R. Rey, op. cit., p. 155. 
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Segundo Rey, esse trabalho não cita os anestésicos que agiam no 

sistema nervoso, mas demonstra, com precisão, que elementos orgânicos 

produziam efeitos e quais eram eles, além de demonstrar, através de 

evidências, a rota que seguiam na circulação para alcançar o sistema 

nervoso.20 

Bernard relata que a anestesia trabalha nas células nervosas, 

seguindo uma ordem bem definida: primeiro no cérebro, o que  leva à perda da 

consciência e dos movimentos voluntários; depois na medula espinhal com a 

perda dos reflexos. A perda da sensibilidade do sistema nervoso periférico 

começa nas extremidades dos nervos sensíveis, mas ocorre somente se o 

anestésico alcançar a origem central dos nervos e os pontos de junção com a 

medula espinhal.21 

A publicação de Bernard trata ainda da mistura de anestesias e do 

uso da morfina logo após passar o efeito do uso do clorofórmio, obtendo, 

assim, um prolongamento do tempo de anestesia. Segundo ele, se os 

cirurgiões estivessem procurando obter uma anestesia completa (com 

relaxamento dos músculos), as doses usadas seriam menores e a ação mais 

rápida do que quando usavam a anestesia simples.22 Esse procedimento de 

pré-medicação usando morfina, que é administrada cerca de 40 minutos antes 

da anestesia, é usado até hoje.  

A história da anestesia local era desacreditada por Bernard. 

Começou a ser desenhada com o isolamento de novas substâncias e novas 

aplicações no organismo humano.  

Com a conquista espanhola da América, chegou à Europa, via 
                                                 
20 R. Rey, op. cit., p. 157-8. 
21 C. Bernard aput R. Rey, History of Pain., p. 175-7. 
22 Ibid., p. 178. 
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relatos dos viajantes, médicos e jesuítas, o conhecimento das possíveis 

virtudes da folha de coca, usada o tempo todo pelos índios. Da folha da coca, a 

substância cocaína foi isolada em 1859. Em primeiro lugar, a substância foi 

reconhecida devido aos efeitos estimulantes (aumento da resistência ao 

cansaço, combate à má nutrição e inibição do apetite), depois por produzir uma 

sensação de bem-estar  e estimular as faculdades intelectuais daqueles que a 

usavam.23 

Sigmund Freud (1856-1939), em um artigo sobre a cocaína de 1884, 

o qual discutiremos mais especificamente no próximo capítulo, faz um relato 

em que questiona se os efeitos da coca nos europeus seriam os mesmos 

vistos nos índios. Segundo ele, poderiam ser ministradas doses de cocaína, 

por um período moderado, sem nenhum efeito particular. Freud usava a 

cocaína como psicotônico - um estimulante para acabar com o estado 

depressivo e para livrar o vício da morfina. Seguido de outros autores, Freud 

descreveu algumas indicações terapêuticas: melhora de problemas digestivos 

a partir do estímulo dos movimentos intestinais e pela perda de sensibilidade, 

estados de catexia, tratamento de asma e anestesias da pele e mucosas.24 

Com a publicação do estudo de Freud, a sociedade médica foi 

estimulada a fazer experiências com a cocaína para uso em cirurgias 

oftalmológicas. O interessante no uso da cocaína nessas cirurgias era que ela 

agia na supressão dos movimentos reflexos da córnea, fato muito mais 

interessante para os cirurgiões do que o desaparecimento das dores, que, de 

qualquer forma, poderia ser resolvido com uma anestesia geral.25 

Depois de aberto esse precedente, outros derivados da cocaína 
                                                 
23 Ibid., p. 179. 
24 S. Freud, “Sobre a Coca”, in A. Freud, Freud e a Cocaína,  p. 97-8. 
25 E. Jones, Vida e Obra de Sigmund Freud, p. 103-24. 
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foram isolados – a procaína  em 1904 e a novacaína em 1905. Esses fatos 

descortinaram uma nova era na luta contra a dor a partir do início do século 

XX. Entretanto, a anestesia local só foi usada no dia a dia com o 

desenvolvimento de novas técnicas para aplicação de injeções hipodérmicas e 

intravenosas.26 

A recente possibilidade de se poder anestesiar profundamente 

trouxe um novo alento nas relações do homem com a dor. Sendo assim, 

pesquisadores e médicos foram estimulados a procurar explicações para a dor 

também no nível teórico. 

Alguns pesquisadores estavam preocupados em determinar as 

diversas funções existentes em diferentes áreas do cérebro. Começou-se, 

então, a assinalar que, no cérebro, havia um lugar específico para funções 

diferentes como as intelectuais, morais e as características individuais de 

comportamento. A principal descoberta, porém, foi em relação às funções das 

raízes dos nervos espinhais.  

Claude Bernard escreveu sobre a descoberta da função motora dos 

nervos espinhais das raízes anteriores e a função sensória de suas raízes 

posteriores. Os escritos de Bernard foram publicados em apoio aos 

experimentos realizados por François Magendie (1783-1855) de quem eram 

discípulo. Nesse período, havia uma forte disputa entre Magendie e outros 

pesquisadores interessados em descobrir o papel sensorial dos nervos 

espinhais. Para isso,  muitos experimentos foram feitos com animais, os quais 

eram submetidos a muita dor, e geraram grande hostilidade tanto na Grã-

Bretanha como na França. Entretanto, infringir dor em animais para fazer 

                                                 
26 R. Rey, op. cit., 180. 
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experiências, foi a base para experimentos fisiológicos e por muito tempo 

permaneceu como ferramenta para se obter conhecimentos sobre a fisiologia 

do sistema nervoso.27 

Magendie usava a técnica da dedução para obter provas diretas que 

diziam respeito à função específica  das raízes dos nervos posteriores. Para 

ele a dor  apresentada pelo animal quando as raízes posteriores eram 

beliscadas, feridas ou picadas era a prova de que a sensibilidade era originada 

deste segmento.28 

 Muitos estudos foram realizados, até que Johannes Müller (1801-

1858) considerou a dor como uma espécie de sinestesia, ou seja, uma 

condição neurológica em que um estímulo dos sentidos provoca uma 

percepção automática em outro sentido. Na sinestesia da audição, por 

exemplo, a percepção de um som pode provocar uma experiência visual em 

um sinesteta. Sinestesia é uma condição neurológica que transforma a 

informação real transmitida por um sentido em uma percepção de outro 

sentido.29 

De acordo com Rey, a descoberta de Müller levou a comunidade 

médica à conclusão de que as sensações de prazer, dor, frio, calor, peso, 

cansaço, nevralgias, calafrios e tremores, poderiam ser determinadas por 

estados internos. Logo, as dores sentidas por hipocondríacos ou pessoas 

histéricas, não eram imaginárias como se acostumava acreditar, mas poderiam 

ser também algo parecido com a sinestesia. A proposta de Müller era combinar 

dados obtidos na fisiologia experimental, nas observações histológicas, nas 

                                                 
27 C. Bernard, An Introduction to the Study of Experimental Medicine, p. 170-96. 
28 F. Magendie, Elementary Treatise on Human Physiology, on the Basis of the Précis Elémentaire de 
Physiologie, p. 855-6. 
29 R. Rey, op. cit., p. 189. 
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investigações clínicas e nas descobertas patológicas e integrar esses dados 

com as características psicológicas da dor.30 

Com suas pesquisas, Müller modificou a visão que se tinha do papel 

da medula espinhal na constituição do arco reflexo. A medula passou de 

simples ponto de convergência dos fios nervosos para o status de central 

nervosa capaz de modificar a transmissão de sensações.31 

Sendo assim, muitos médicos da época, sentiram a necessidade da 

dissociação entre sensibilidade e dor nas funções dos outros sentidos. De 

acordo com Rey, foi J. H. S. Beau quem, em 1848, publicou uma série de 

observações que identificou o sentido tátil da dor. Beau concluiu que haviam 

dois tipos de anestesia: uma que age na sensibilidade tátil e outra na 

sensibilidade para a dor. Quando o medicamento fosse usado para a 

supressão da dor, a técnica deveria ser chamada de analgesia (palavra já 

existente, não inventada por ele) e a palavra anestesia deveria ser aplicada 

para a perda da sensibilidade tátil.32 

 Em 1851, alguns experimentos foram feitos a partir dos dados 

levantados por Beau. Um deles partia da observação de internos do Hospital 

Beaujon, em Paris. Como exemplo, podemos citar: uma jovem histérica que 

sofria de vômito nervoso e analgesia por todo o corpo; alguns casos de 

hiperastesia; e também casos de pessoas com distúrbios táteis. Nesses casos, 

em temperatura ambiente, a água parecia fervente, enquanto a água fria era 

percebida como congelante. Outras sensações como dor e toque eram 

consideradas normais. Após completar as observações com sensores 

musculares, foi concluído que as quatro sensações - tato, dor, temperatura e 
                                                 
30 Ibid., p. 191-5. 
31 Ibid., p. 196. 
32 Ibid., p. 197. 
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atividade muscular - são essencialmente diferentes e distintas umas das 

outras. Portanto, os órgãos envolvidos deveriam ter diferentes filamentos 

nervosos.33 

 Outra descoberta importante para a compreensão da dor foram, 

novamente, os experimentos de Claude Bernard agora com o veneno curare, 

muito usado nas flechas dos índios da América do Sul. Bernard, em 1854, 

sabia que o veneno provocava morte sem convulsões ou contrações e chegou 

à conclusão de que, sob a influencia do curare, os nervos motores perdem as 

propriedades da periferia para o centro. Esse fato, de acordo com as 

pesquisas, excluiria o uso do curare como anestésico.34 

Entretanto, as experiências com o veneno permitiram chegar a 

evidências fisiológicas importantes para uma especialização das funções dos 

nervos sensores e motores. Como conseqüência, essa dissociação química 

das funções dos nervos trouxe meios poderosos para diagnosticar desordens 

no sistema nervoso, e entender a dissociação entre a paralisia motora e a 

manutenção da sensibilidade. 

 Em 1866, Alfred Edme Vulpian (1826-1887) contrariou as 

conclusões de Bernard sobre o curare, dizendo que as fibras nervosas 

deveriam ter a mesma propriedade fisiológica, diferenciando-se umas das 

outras apenas pelas funções, que dependiam exclusivamente das conexões 

periféricas ou centrais dessas fibras.35 

 Com isso, o foco das pesquisas passou para o campo da topografia 

do nervo e da localização das fibras nervosas, seus pontos de origem e 

terminações. 
                                                 
33 Ibid., p. 200. 
34 C. Bernard apud R. Rey, History of Pain, p. 203. 
35 R. Rey, op. cit., p. 204. 
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 Entre 1849 e 1855, Charles-Édouard Brown-Sequard (1817-1894) 

apresentou alguns resultados experimentais para a Societe de Biologie36.  Ele 

demonstrou que na medula espinhal havia um modo de transmissão cruzada 

das sensações. Se a medula espinhal fosse lesada nas partes baixas 

ocorreriam modificações na sensibilidade do lado correspondente ao da lesão, 

no entanto, se o fosse na parte alta da região cervical, os sensores estariam 

cruzados, agindo então no lado oposto.37 

 Em 1860, Brown-Sequard  ampliou suas pesquisas e distinguiu a 

sensações do tato, arrepio, dor, temperatura e contração muscular na medula 

espinhal. Tendo feito muitas observações, notou que a sensibilidade não era 

totalmente abolida no lado oposto ao da lesão e que, algumas vezes, perdia-se 

o senso da dor e da temperatura enquanto que o tato permanecia. Mostrou que 

os condutores de diferentes tipos de impressões sensórias são distintos uns 

dos outros e que esses condutores são agrupados na medula.38 

 Outro pesquisador de grande importância para a história da dor foi 

Willian Richard Gowers (1845-1915). Grande crítico das teorias de Brown-

Sequard, Gowers era professor de clínica no London College e médico no 

hospital universitário, tratando, principalmente, de casos de paralisia e 

epilepsia. Escreveu um clássico manual de doenças do sistema nervoso o qual 

foi reimpresso diversas vezes. 

Nos experimentos, Growers conclui que as rotas da dor na medula 

espinhal não eram próximas umas das outras. Em 1878, analisou 

                                                 
36 Sociedade fundada em 1849 pelo positivista Charles Robin e por P. Rayer com alguns dos mais 
reconhecidos membros da comunidade internacional como por exemplo Claude Bernard,  os alemães Du 
Bois-Reymond e Kolliker e o próprio Brown-Sequard. 
37 C. E. Brown-Sequard, Course of Lecture on the Physiology and Pathology of the cultural Nervous 
System, p 60-5. 
38 C. E. Brown-Sequard, op. cit., p. 77-90. 
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cuidadosamente um caso em que uma bala atingiu a medula espinhal de um 

paciente na altura da cervical, com lesões no feixe lateral (em substância 

cinza), enquanto o funículo posterior ficou apenas inchado: a perda da 

sensibilidade para a dor foi total no lado oposto ao da lesão, enquanto a 

sensação tátil não foi perdida. Pareceu certo, para ele, que o feixe antero-

lateral na substância branca foi o caminho para a dor.39 

 Já no final do século XIX, a atenção dos anatomistas e fisiologistas  

estava focada na pesquisa sobre receptores específicos para a dor e para cada 

uma das sensações primárias no nível cutâneo. A idéia subentendida consistia 

em, tentando encontrar pontos particulares na pele que respondia mais 

especificamente a uma ou outra das quatro sensações fundamentais da pele – 

tato, calor, frio e dor – enquanto todas as outras sensações, especialmente 

cócegas e picada, eram consideradas secundárias.40  

Para poder determinar exatamente a localização dos pontos 

sensíveis da pele,  Max Von Frey (1852-1932), por volta de 1881, inventou um 

instrumento para mediar a sensibilidade. O estímulo era feito com fios de 

cabelo ou pêlos de animais e os resultados não dependiam somente da força 

do estímulo mas também do local onde era aplicado. Von Frey observou que 

não havia coincidência entre os pontos em que a sensibilidade da pressão era 

forte e os pontos em  que a dor dominava. Usando o mesmo aparelho percebeu 

que, quando o estímulo à pressão era retirado, a sensação passava 

imediatamente, mas, quando havia oscilações no estímulo utilizado para a dor, 

elas não eram percebidas, ou seja, sentia-se como um estímulo contínuo. A dor 

não cessava imediatamente quando o estímulo era retirado. Tendo tempo de 

                                                 
39 W. R. Gowers, Manual of  Diseases of the Nervous System, p. 131. 
40 R. Rey, op. cit., p. 210. 
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reação diferente, ficava descartada a interpretação de que a dor era uma 

alteração do senso de pressão e concluiu-se que a dor resultava do estímulo 

de órgãos especiais. 

Experiências como essas abriram caminho para a pesquisa da 

medição da intensidade do estímulo e da resistência sensora e deram uma 

noção do que eram os receptores sensórios. Por conseguinte, cada uma 

dessas tentativas ajudou no entendimento do fenômeno da dor na medida em 

que deram particulares condições para que a produção da dor fosse um 

fenômeno indiscutivelmente grande no pensamento médico e, também, 

indispensável. Entretanto, ter pensado a dor como uma simples resposta a um 

estímulo,  criava um problema. 41 

 Os pesquisadores Brown-Sequard e Gowers não explicaram a dor 

pela localização anatômica dos caminhos de transmissão da dor, diziam 

apenas sob quais condições, na anatomia fisiológica da medula espinhal, a dor 

era integralmente sentida, ou ainda, sob quais condições era abolida. Em 

contrapartida, as experiências de Von Frey também mostraram a dor como 

uma simples resposta a um estímulo. 

Todas essas pesquisas foram de fundamental importância para se 

obter respostas mais precisas sobre o papel do córtex na produção da dor ou, 

se poderia considerar a dor uma sensação ou ainda uma emoção a ser 

explorada. As pesquisas realizadas nesse período tentavam estabelecer a 

especificidade dos receptores, das fibras e os caminhos percorridos pela dor 

porém, mesmo mostrando-se insuficientes, inspiraram um número considerável 

de outras teorias sobre a dor no século seguinte.42 

                                                 
41 Ibid., p.  216. 
42 Ibid., p.  219-30. 
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Com todas as descobertas realizadas nesse período, foi possível um 

melhor entendimento dos sinais emitidos pela parte física do corpo e, com isso, 

fazer uma diferenciação mais específica de doenças, diagnósticos, etiologia e  

prognósticos. Tudo isso graças à contribuição do trabalho clínico e da anatomia 

patológica, que foi melhorada a partir do uso do microscópio. 

As dores foram, então, separadas em categorias: de um lado as bem 

estabelecidas patologias que incluíam as dores de gota ou cólicas de rins e que 

normalmente, eram dores ligadas a ferimentos de guerra. Esse grupo de 

doenças remontava a Antigüidade e eram necessárias para exumar a evolução 

dos propósitos etiológicos e as modificações em tratamentos. Do outro lado, 

uma série de doenças começaram a ser classificadas individualmente durante 

o século XIX graças aos novos métodos e às novas  tendências de 

investigação na exploração dos sistemas nervosos central e periférico.43 Essas 

doenças não eram de fato novas, mas resultavam de uma nova categoria 

nosológica,  baseada em novos meios de agrupar os sintomas e determinar-

lhes a nova realidade patológica. As novas categorias faziam sentido porque 

podiam ser associadas a uma etiologia precisa ou localização específica. Como 

exemplo desse novo modo de ver a doença podemos citar: a esclerose 

múltipla; a ataxia locomotora progressiva de origem sifilítica, estudada por 

Charcot; a nevralgia.44 

A nevralgia, já havia sido descrita em 1767, mas somente foi 

reconhecida pela uniformidade de seus sintomas e pelos tecidos que afeta em 

1802, por François Chaussier (1746-1828)45. Essa doença é de grande 

                                                 
43 Ibid., p. 226. 
44 Ibid., p. 226-8. 
45François Chaussier lecionou anatomia e fisiologia em Dijon nesse período e depois na Ecóle de Dante 
em Paris de 1795 até 1832. 
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importância para a nossa pesquisa, pois trata-se de um sintoma recorrente na 

histeria. O professor Chaussier definiu que, na nevralgia, o nervo era afetado e 

afirmou que o tipo de tecido envolvido ajudava a definir a doença de maneira 

mais adequada do que a localização do órgão.46 

Chaussier concentrou os estudos na nevralgia que afeta a face e a 

caracterizou primeiramente pela natureza da dor que a acomete. Segundo ele, 

a dor é aguda e, principalmente no início, acompanhada por torpor, 

formigamento e latejamento sucessivo. O doente é acometido de dores e 

pontadas, sem rubor, queimação, tensão ou aparente inchaço.47 

Outro aspecto analisado por Chaussier foi o lugar da dor. Para ele, 

está associado com o tronco nervoso, ou um ramo do nervo que se propaga e 

parte do ponto originalmente afetado para todas as ramificações. Ocorre como 

se a dor viajasse através das ramificações como um raio de luz, afetando-as 

sucessivamente, umas após outras e algumas vezes todas juntas.48 

Em 1819, Montfalcon escreveu no artigo “Nevralgie” no Dictionnaire 

des Sciences Medicales de Adelon que a nevralgia é uma inflamação. Porém, 

Pinel a identificava como um tipo de doença mental que tinha, ocasionalmente, 

origem histérica. Esse debate atravessou o século XIX , e alguns se 

perguntavam se a nevralgia seria uma simples doença funcional ou causada 

por alguma irritação de qualquer terminação nervosa ou do centro nervoso. 49 

Outros estudos sobre a nevralgia surgiram com a guerra civil 

americana e o conseqüente surgimento de muitos casos de ferimentos de 

origem traumática. Sobre esse assunto, destacam-se os textos de Weir Mitchell 

                                                 
46 R. Rey, op. cit., p. 222. 
47 F. Chaussier apud S. Finger, Origins of Neuroscience, A History of Explorations into Brain Function, 
p. 156-60. 
48 Ibid., p. 156-60. 
49 Montfalcon apud R. Rey, History of Pain., p. 223. 
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(1829-1914) que datam de 1863 e são usados até hoje.  Esses ferimentos, por 

vezes, resultavam em amputações e muitos doentes sentiam dores terríveis 

por logos períodos. Entre os tipos de dores mais comuns estavam as 

nevralgias, as dores do membro perdido e a causalgia, ou seja, a impressão de 

uma intolerável sensação de ardência ou queimação, especialmente associada 

a uma deformação violenta e súbita dos nervos, causada por projéteis como as 

balas.50  

Acreditava-se ser de essencial importância os relatos das 

observações, principalmente no que diz respeito às doenças nervosas. Além 

disso, ainda não estava bem claro como distinguir os efeitos psicológicos do 

pós-guerra (tais como ansiedade e as alucinações sobre as circunstâncias em 

que o ferimento foi provocado) da existência de uma dor persistente e real que, 

muitas vezes, era interpretada como psicológica.51 

O estudo patológico dos nervos dominou também o último terço do 

século XIX com os trabalhos do médico Jean-Martin Charcot (1825-1893). O 

médico francês dedicou-se ao estudo das localizações cerebrais, além de 

identificar as diferentes doenças localizadas no cérebro e de contribuir 

abundantemente para a definição da histeria. 

Dentre as doenças estudadas por Charcot, destaca-se a ataxia 

locomotora progressiva. A doença já havia sido descrita antes em 1858, mas 

os sinais histológicos foram estudados por Charcot. 

A ataxia é o terceiro estágio da sífilis. Caracteriza-se pela falta de 

coordenação motora sem que nenhuma diminuição da força muscular possa 

ser diagnosticada no início da paralisia. De modo geral ataca simultaneamente 

                                                 
50 W. Mitchell, Injuries of Nerves and their Consequences, p. 62. 
51 A. Castiglioni, op. cit., p. 283. 
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diferentes partes do sistema nervoso de forma degenerativa e muitas vezes 

leva à morte. 

O primeiro estágio dessa doença envolvia uma dor muito forte, 

algumas vezes acompanhada pela perda parcial da visão. Os ataques ocorriam 

frenqüentemente à noite e permaneciam por vários dias. Na segunda fase, 

ocorria a perda da coordenação motora e o doente apresentava um hesitante 

passo manco. A terceira e última era a fase da paralisia. Os doentes 

mantinham a lucidez durante toda a doença, que também era caracterizada por 

uma perda progressiva da sensibilidade tátil.52 

A medicina do século XIX realizou muito ao localizar as lesões que 

causavam as dores, como as relatadas anteriormente, mas não teve o mesmo 

sucesso quanto à etiologia das doenças e seus tratamentos. Um bom exemplo 

é o caso da sífilis. Embora vários autores tenham descrito a ligação entre os 

sintomas nervosos e a sífilis, na época ainda não era previsto nenhum 

tratamento contra a doença. 

Considerando um certo número de doenças dolorosas, o século XIX 

foi marcado pela investigação de diversos métodos de tratamento em que o 

papel central era o isolamento de novas substâncias sob o impulso da química 

farmacêutica que naquele tempo estava se industrializando. 

Contudo, duas técnicas de tratamento foram de grande importância 

no século XIX – o uso da eletricidade e as técnicas de sugestionamento e 

hipnose. O pensamento, já no início do século, era de que a hipnose não agia 

como resultado do fluxo de qualquer fluido do magnetismo animal como se 

acreditava no século anterior. Entretanto, a hipnose e a eletricidade possuíam 

                                                 
52 R. Rey, op. cit., p. 231-3. 
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algumas compatibilidades – ambas eram assuntos das atuais inovações da 

medicina; ambas eram recomendadas, inicialmente, para fins terapêuticos, 

transformando-se em instrumentos de diagnóstico e finalmente cada uma delas 

tinham usos que, particularmente, no caso da hipnose precederam a 

elucidação de seus mecanismos de ação, além de que, essas duas técnicas, 

guardavam promessas que não estavam totalmente exploradas.53 

O uso da eletroterapia entre os anos de 1860 até 1880, efetivamente 

acalmou um grande número de dores, acima de tudo as do tipo das nevralgias, 

embora os mecanismos que causaram esse efeito tivessem ficado obscuros. 

Apesar de um considerável número de livros e manuais em eletroterapia terem 

sido publicados em diferentes países, a técnica não se tornou uma 

especialidade médica. 

Hipnose e magnetismo animal, porém, eram termos comumente 

confundidos. O magnetismo era utilizado por Mesmer que, em 1784, foi 

acusado de charlatão e impostor. O julgamento foi motivado não só por 

escândalos, indiscrições sexuais e sacrilégios que rondavam as sessões de 

magnetismo, mas também porque os médicos não conseguiam reproduzir as 

sessões propostas por Mesmer, e ainda porque os membros da comissão de 

avaliação dos métodos de Mesmer não aceitavam, por falta de provas, a 

existência de um fluido – um agente material – circulando do magnetizador 

para seus pacientes, que eram unidos um ao outro por meio de fios de ferro. 

Enfim, eles não podiam concordar que as melhoras resultantes, que eram 

poucas e muito menores do que as que Mesmer anunciava, fossem devido aos 

efeitos do fluído misterioso, a comissão tendia a explicar que a psique tivesse 

                                                 
53 R. Fülop-Miller, op. cit., p. 49. 
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uma participação mais efetiva do que o físico54. Apesar das suspeitas, o 

magnetismo não foi abandonado totalmente no decorrer dos anos e era 

praticado para o alívio de sofrimento e cura para algumas dores. 

 Depois de muitas acusações e desconfianças, a pesquisa sobre 

hipnotismo foi retomada por James Braid (1795- 1860) na Grã-Bretanha. Braid 

publicou em 1843 um trabalho sobre a racionalidade dos nervos adormecidos e 

sua relação com o magnetismo animal. Com a publicação desse texto, Braid 

trouxe o hipnotismo para a área científica de forma mais aceitável, na medida 

em que eliminou a atmosfera de indução e reafirmou que, nos experimentos 

com a hipnose, podia-se perceber claramente que havia um fenômeno psico-

fisiológico envolvido. Além disso, Braid estava convencido de que o estado 

hipnótico não poderia ser induzido sem o consentimento da pessoa envolvida, 

fatode grande importância do ponto de vista médico legal.55 

O que o intrigava particularmente era um dualismo psíquico, pois 

não havia memória do que havia acontecido durante o sono hipnótico ao 

despertar mas era possível reproduzir imagens, emoções ou pensamentos que 

surgiram durante esse estado, se o paciente fosse colocado em condições 

idênticas novamente. Era como se houvesse conexões entre certos gestos e 

determinadas áreas que foram tocadas com algumas manifestações 

psíquicas.56 

O número de observações reunidas por Braid e o desejo dele para 

excluir todo o sobrenatural ou fator irritante, fizeram de seu trabalho o maior 

documento das possibilidades terapêuticas da hipnose, mesmo que ele fosse 

                                                 
54 E. Trillar, História da histeria, p. 130-4. 
55 J. Braid, Neurypnology or the Rationale of Nervous Sleep, Considered in Relation with Animal 
Magnetism, p. 25-37. 
56 Ibid., p. 77-82. 
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incapaz de dar uma explicação precisa dos efeitos da hipnose nos centros 

nervosos desse estado psico-fisiológico de atenção. No mais, parece 

necessário enfatizar que a pesquisa de Braid não foi provocada por algo vago 

sobre os efeitos da mente sobre o corpo, ou simplesmente pelo poder da 

imaginação, teve realmente uma perspectiva psico-fisiológica, embora esse 

termo ainda não existisse. 

A partir de então, os questionamentos sobre as reais bases do 

hipnotismo e, conseqüentemente, se de fato a hipnose tinha poder para aliviar 

dores em pacientes, com exceção dos histéricos, eram freqüentes. Havia 

muitas dúvidas sobre as hipóteses de o hipnotismo ser ou não um estado 

patológico e se realmente era possível hipnotizar pessoas saudáveis. 

Charcot, ao tratar de histéricas do Hospital Salpetrière, fez uso da 

hipnose não só como meio de diagnóstico e tratamento de doenças, mas 

também como instrumento para o entendimento da dor e do seu complexo 

processo de produção. No estudo clínico das doenças nervosas, a hipnose 

pôde ser usada para trazer a luz à origem histérica das doenças musculares e 

sensoras, como no caso de privação de movimento em um braço após um 

choque ou acidente sem qualquer lesão dos centros nervosos, e também na 

hemianestesia (insensibilidade em um só lado do corpo). 

Com a ajuda da hipnose, Charcot dedicou-se a mostrar que 

pacientes, acima de tudo durante a terceira fase sonambúlica, eram capazes 

de imitar exatamente os sinais clínicos da paralisia ou anestesia. Assim, 

Charcot sabia que conseguiria induzir os pacientes a libertar-se de paralisias 

ou insensibilidades psíquicas, algumas vezes parte por parte – pulso, 
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antebraço, ombro, etc.57 

Esse tipo de análise era corroborado pelos resultados dos testes 

terapêuticos em que o uso de um dinamômetro dava os meios para medir o 

desenvolvimento da energia muscular. Isso mostrava que os banhos e a 

eletrização ativavam os músculos psiquicamente, e não diretamente. Agiam na 

inibição da produção do quadro mental.58 

Explicar teoricamente essas dores ou qualquer outro incidente 

histérico poderia apressar a recuperação em alguns casos. Mas isso poderia 

também criar artificialmente manifestações patológicas, dentre elas algumas 

recorrentes como a diminuição do campo visual e a perda do foco ou a 

anestesia de uma parte do corpo. Esses sintomas poderiam ser diretamente 

induzidos pelo conhecimento que o paciente tinha adquirido durante as 

consultas prévias ou por meio de leituras sobre os estigmas da histeria.59 

Assim, o problema do fingimento, que foi colocado no início do 

século por diversos médicos, aflorou novamente com assombrosa força no final 

do século XIX. A participação do paciente teve de ser mudada para prevenir os 

riscos de enganos. O médico deveria tomar o cuidado para não introduzir, em 

seus questionamentos, elementos que predispusessem o paciente, prestando 

atenção ao que o paciente dizia e no fenômeno reflexo. 

Sendo assim, a identificação das sensações de picadas, do senso 

de contato, ou da capacidade de reconhecer objetos pelo toque eram 

introduzidas por questões do tipo: “O que você sente, o que eu fiz?” e  nunca: 

“Você pode sentir o que eu estou fazendo?” ou até : “Você pode sentir isso 

mais de um lado do que de outro?” Essa era uma forma de se evitar qualquer 
                                                 
57 J-M. Charcot, A Grande Histeria, p. 31-3. 
58 Ibid., p. 31-9. 
59 R. Rey, op. cit., p. 256-8. 



 29 

risco de sugestão.60 

Tomando as precauções, a maioria das chamadas manifestações 

clássicas da histeria, especialmente aquelas de natureza especulativa, não 

ocorriam. A possibilidade aberta para os médicos de fazer os sintomas 

aparecerem e até de fazê-los desaparecer trouxe meios diferentes de 

diagnóstico da histeria e, com isso, muitos doentes diagnosticados por Charcot 

como sendo histéricos, inseridos na categoria de doenças nervosas de origem 

orgânica, foram descartados. 

A partir da hipnose pôde-se abrir um novo campo de pesquisas. Isso 

foi importante para tentar entender o funcionamento do sistema nervoso, o 

papel do inconsciente, das funções involuntárias e os efeitos emocionais que 

causavam o aparecimento da dor. 

Enfim, a prática da hipnose foi enfatizada não só como meio de 

diagnóstico e tratamento de doenças, muito importante, no final do século XIX, 

mas também como um instrumento para o entendimento da dor e do complexo 

processo que a produz. Além disso, com os estudos realizados por Charcot, 

ficou claro que as dores de origem histéricas reproduziam um círculo infinito de 

causas físicas e psíquicas, umas refletindo nas outras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Ibid., p. 258-60. 
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CAPÍTULO II 

A DOR NOS PRIMEIROS ESCRITOS DE FREUD 

 

 

Neste capítulo examinaremos o pensamento freudiano acerca da 

dor, em textos escritos até 1895, ano em que o livro Estudos sobre a Histeria 

foi publicado. Esse trabalho, como um todo, é resultado de um estudo histórico 

sobre o pensamento de Freud e tem como objetivo entender como foi 

elaborada a concepção freudiana sobre a dor. Por conseguinte, faz-se 

necessário que se realize um estudo cronológico destacando os textos 

anteriores e contemporâneos à obra principal, privilegiando algumas fontes 

que, em princípio, seriam, pelo tema, ocasiões para se refletir sobre a dor. 

Sendo assim, alguns textos que compõem nossa seleção fazem 

parte de dois volumes das Obras Completas de Sigmund Freud: volume I – 

Publicações Pré-analíticas e Esboços Inéditos e volume III – Primeiras 

Publicações Psicanalíticas. 

Utilizaremos também os textos escritos por Freud a respeito da 

cocaína: “Sobre a Coca” (Über Coca) de julho de 1884 e adendos de fevereiro 

de 1885, “Contribuição ao Conhecimento do Efeito da Cocaína” de janeiro de 

1885 e “Sobre o Efeito Geral da Cocaína” de março de 1885. 

Esses textos contêm um importante relato sobre a história da 

psicofarmacologia e, por conseguinte, dos anestésicos, como vimos no capítulo 

anterior.  Além disso, traz uma importante revisão da literatura, existente na 

época, sobre as pesquisas realizadas com a droga. Nessa revisão, Freud 

nomeia os principais estudiosos do assunto e suas descobertas separando-os 
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pelo país de origem. Destaca os estudos realizados na Inglaterra, França, 

Áustria, Alemanha, Rússia, além de enfatizar a descoberta da mais antiga 

recomendação de uso da coca encontrada em um ensaio feito por um médico 

de Sevilha com data de 1569, sem deixar de observar que a coca apareceu na 

Encyclpédie méthodique botanique, de Lamarck, sob o nome de Erythroxylon 

coca. 

Julgamos necessária também a análise das cartas e dos artigos 

enviados por Freud a Willhem Fliess, entre os anos de 1887 a 190461. A leitura 

desses documentos descortina os desapontamentos e as aspirações 

intelectuais de Freud, mostra o caminho percorrido no desenvolvimento de 

suas idéias, explicita as constantes mudanças de estado de espírito que o 

acompanhavam nos acertos e nos erros das elaborações das hipóteses, além 

de dar detalhes importantes acerca da personalidade dele. 

Dessa forma, iniciaremos com os textos sobre a cocaína. Em 

seguida, passaremos para as cartas e artigos enviados a Fliess e, por fim, para 

os textos que compõem as Obras Completas. 

No texto “Contribuição ao conhecimento do efeito da cocaína”, há 

registros cuidadosos das experiências realizadas em si mesmo. Para isso, 

Freud utilizou instrumentos de avaliação como o dinamômetro62 e o 

neuramebímetro63 e fez registros psicofisiológicos correlacionando-os com as 

mudanças de humor e percepção ocorridas durante o período de ação da 

droga.64 

                                                 
61 Porém, como já dissemos, nos ateremos apenas às correspondências com data até 1895. 
62 Dinamômetro – aparelho graduado de forma a indicar a intensidade da força aplicada em um dos seus 
extremos. Internamente,a maioria dos dinamômetros são dotados de uma mola que se distende à medida 
em que se aplica a ele uma força. 
63 Neuramebímetro – aparelho para medir o tempo entre a excitação de um nervo e sua reação. 
64 S. Freud, “Contribuições ao efeito da cocaína”, in R. Byck org., Freud e a cocaína, p. 108. 
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Nesse mesmo texto, Freud diz que encarregou o Dr. L. Königstein 

(1850-1924), médico oftalmologista, de testar a eficácia da ação da cocaína no 

alívio da dor por ocasião de uma viajem e conta, também, sobre a descoberta 

da anestesia local por meio da cocaína pelo Dr. Karl Koller (1857-1944).65. 

Sobre esse assunto, Ernest Jones relata, que Freud acreditava que, 

se não houvesse interrompido o trabalho para visitar a noiva, talvez tivesse 

sido o descobridor da anestesia local com a cocaína. Conta que quando Freud 

estava realizando estudos sobre a cocaína, teve a oportunidade de fazer uma 

viagem para ver a noiva, de quem estava separado havia dois anos. Diante 

dessa oportunidade, Freud concluiu a pesquisa o mais rápido possível, e 

sugeriu ao Dr. Königstein que pesquisasse as propriedades anestésicas da 

cocaína. Quando voltou, tomou conhecimento que o Dr. Koller, com quem já 

havia comentado sobre a droga, tinha demonstrado no Congresso 

Oftalmológico de Heildelberg algumas experiências, utilizando a cocaína como 

anestésico em olhos de animais. Entretanto, ressalta que Freud deixava claro 

que era correto afirmar que o Dr. Koller era o descobridor da anestesia local 

por meio da cocaína.66 

Em outro texto, “Sobre a coca” (Über coca), Freud faz uma descrição 

detalhada sobre a planta da coca e sua utilização pelos índios da América do 

Sul67. Fala dos efeitos e das diferentes reações da aplicação de coca em 

animais de sangue quente e sangue frio, atribuindo essas descobertas a Von 

Anrep. De acordo com as experiências, o resultado mais comum é que, em 

doses pequenas, a coca tem efeito estimulante, e em doses elevadas, 

paralisante sobre o sistema nervoso. No caso de animais de sangue frio, o 
                                                 
65 Ibid., p. 107. 
66 E. Jones, Vida e Obra de Sigmund Freud, p.104. 
67S. Freud, “Sobre a Coca,” in R. Byck org., Freud e a cocaína,, p. 65-8. 
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efeito paralisante é particularmente observável, enquanto em animais de 

sangue quente os sintomas de estimulação são mais aparentes.68 

A respeito dos efeitos da cocaína sobre o corpo humano saudável, 

realizou em si mesmo e em outras pessoas algumas experiências. Por meio 

delas, estabeleceu a quantidade de cocaína que deveria ser misturada com 

água para depois ser ingerida.69 Descreveu também as indicações terapêuticas 

da droga e determinou que o uso pode ser como estimulante, para tratamento 

de distúrbios digestivos, da caquexia70 e da asma e ainda como tratamento 

para o vício em morfina.71 

Os textos de Freud sobre a cocaína não estão incluídos nas Obras 

Completas e por muito tempo foram relegados ao esquecimento, talvez pelas 

polêmicas que os envolveram. Somente em 1963 e depois em 1974, segundo 

Jonh E. Burns, foram redescobertos e vieram a público. Entretanto, sabe-se 

que a contribuição de Freud quanto à maneira de se trabalhar nesse tipo de 

pesquisa e de relatá-las, estabeleceu uma tradição no estudo de substâncias 

com propriedades psicoativas. 

O uso da cocaína foi muitas vezes declarado por Freud em cartas à 

noiva Martha Bernays, como se pode ler em uma enviada em junho de 1884: 

“Não estarei cansado porque vou viajar sob influência da coca, para reprimir a 

minha terrível impaciência.”72 Em outras passagens Freud, igualmente, faz 

                                                 
68 Ibid., p. 71-2. 
69 Ibid., p. 73. 
70 Caquexia caracteriza-se pela perda de peso severa, fadiga, fraqueza e atrofia muscular 
71 Ibid., p. 78-86. 
72 R. Byck org., Freud e a cocaína, p. 60. Este comentário foi feito acerca de uma programada viagem 
para rever a noiva. 
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alusão ao uso da cocaína, como na ocasião de seu jantar na casa de Charcot 

em que diz que, com a ajuda da cocaína, estava tranqüilo e falante73. 

É interessante notar que os textos sobre a cocaína não apresentam 

qualquer menção à idéia que Freud fazia acerca da dor, apesar de conter 

passagens importantes que remetem às pesquisas sobre a anestesia local, 

realizadas no século XIX. É importante notar, também, que esses estudos 

contribuíram sobremaneira para que novas pesquisas com outros derivados da 

coca fossem levados adiante, como relatamos no capítulo anterior. 

Como vimos, as correspondências que Freud trocava com a futura 

esposa assim como as que enviava para Fliess, contêm muitas passagens que 

são de grande interesse para a compreensão do desenvolvimento das teorias 

freudianas. Os documentos enviados a Fliess, como já ressaltamos, contêm 

dados importantes na medida em que explicitam as idéias de  Freud de forma 

íntima e muitas vezes, em fase de elaboração. 

Para que possamos entender melhor a ligação entre esses dois 

amigos, é necessário conhecer um pouco acerca de Fliess. Dois anos mais 

moço que Freud, era médico e sua especialidade eram as afecções da 

garganta e do nariz. Morando em Berlim, foi a Viena em 1887 realizar estudos 

de pós-graduação, onde freqüentou algumas aulas de neuropatologia que eram 

ministradas por Freud na Universidade de Viena. Em encontros durante as 

conferências, ambos perceberam afinidades e interesses mútuos. Poucos 

meses depois, quando Fliess já havia retornado a Berlim, Freud escreveu a 

primeira de uma longa série de cartas àquele que se tornaria um dos mais 

íntimos amigos.74 

                                                 
73 Ibid., p. 162. Carta datada de 20 de janeiro de 1886. 
74 J. M. Masson, org., Correspondência Completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess, p. 1. 
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Durante todo o período de dezessete anos em que as cartas foram 

escritas, Freud escreveu e enviou a Fliess trabalhos em que revelava detalhes 

de algumas descobertas. Durante o período que nos interessa (até 1895), 

Freud estava especialmente interessado na teoria sobre a sexualidade que, 

segundo ele, era de grande importância para o entendimento da etiologia das 

neuroses. 

Esse era um assunto não muito aceito pelos colegas médicos, nem 

mesmo por Josef Breuer (1842-1925), que assinou com Freud o texto 

introdutório dos Estudos sobre a Histeria. Entretanto, Freud pôde falar sobre 

suas descobertas a respeito da sexualidade abertamente com Fliess: “Ontem 

examinei quatro casos novos cuja etiologia, conforme a cronologia, só pode ser 

o coito interrompido. Talvez lhe agrade um breve relato deles. Estão longe de 

ser uniformes.”75  

Em outra carta de 7 de fevereiro de 1894, Freud escreve:  

 

“Você tem razão – o vínculo entre a neurose obsessiva e a sexualidade nem sempre 

é tão óbvio. Nesse caso, que vim a conhecer minuciosamente durante um 

tratamento para ganhar peso com duração de vários meses, o (fator) sexual 

simplesmente domina todo o cenário !”76 

 

Nas cartas, além de passagens em que Freud se referia a pacientes 

que foram descritas nos Estudos sobre a Histeria, havia, também, referências a 

artigos que estaria escrevendo para o dicionário Villaret.77 A esse respeito 

relatou a Fliess em carta de 29 de agosto de 1888: 

 
                                                 
75 Ibid., p. 57. Carta com data de 6 de outubro de 1893. 
76 Ibid., p. 66.  
77 Os artigos constantes do dicionário Villaret não são assinados. 
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“Minha parte no Villaret tornou-se menos longa do que se esperava. O artigo sobre 

anatomia cerebral foi drasticamente reduzido; vários outros artigos ruins sobre 

neurologia são de minha autoria ! O valor científico de todo (o volume) não é muito 

grande.”
78 

 

Apesar de Freud não mencionar que tenha escrito o verbete sobre 

histeria, uma nota do editor inglês da Edição Standard das Obras Completas de 

Freud, James Strachey, traz a informação de um artigo escrito por Paul Vogel 

referindo-se a esse apontamento. Segundo o editor, Vogel afirma que, o 

verbete contém uma série de reproduções das idéias que Freud demonstrou 

em outros artigos sobre o assunto. Porém, o argumento conclusivo sobre a 

autoria seria um trecho, no final do verbete, em que o autor descreveu o 

método catártico de Breuer. As informações sobre esse método só viriam a ser 

publicadas na “Comunicação Preliminar”, quatro anos depois79. Sendo assim, 

acreditamos que o trabalho citado deva ser incluído em nossa pesquisa sobre o 

pensamento freudiano acerca da dor.  

  O verbete Histeria80 é subdividido em: história; sintomatologia; 

evolução da histeria; tratamento da neurose e resumo. O verbete, de modo 

geral, é bastante detalhado e proporciona ao leitor uma visão ampla do que 

caracteriza a doença, as causas e as dificuldades do tratamento dela. 

Segundo o autor, a dor histérica é descrita pelos pacientes como 

extremamente dolorosa e acrescenta que os sintomas histéricos, de modo 

geral, se modificam ou são interrompidos abruptamente sem causa aparente, o 

                                                 
78 Ibid., p. 24. Carta com data de 29 de agosto de 1888. 
79 J. Strachey org, Publicações Pré-Analíticas e Esboços Inéditos, p. 75-6. 
80 S. Freud, “Histeria”, in  J. Strachey org, Publicações Pré-Analíticas e Esboços Inéditos, Ibid., p. 77. 
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que eliminaria “qualquer suspeita de lesão orgânica”81. Porém, no resumo final, 

escreve: 

 

“Sua sintomatologia mostra que esse excesso é distribuído por meio de idéias 

conscientes ou inconscientes. Tudo o que modifica a distribuição das excitações no 

sistema nervoso pode curar os distúrbios histéricos: esses efeitos são, em parte, de 

natureza física, e em parte de natureza diretamente psíquica.”
82 

 

 Dessa forma, o autor caracterizava os distúrbios histéricos como 

sendo de natureza psíquica e orgânica, sendo a dor um de seus principais 

sintomas. 

Um outro documento importante, citado anteriormente, e intitulado 

“Enxaqueca: Aspectos Estabelecidos”, estava em posse de Robert Fliess, filho 

de Wilhem Fliess. Acredita-se que esse rascunho fora enviado a Wilhem Fliess 

junto com uma carta datada de 4 de março de 1895. Nele, Freud que sofria de 

enxaqueca, descrevia as causas da doença e a associava à falta de descarga 

sexual. 

Afirmava que a enxaqueca atuava de um modo semelhante à dor de 

cabeça menstrual: raramente ocorria entre homens sadios; restringia-se ao 

período sexual da vida, excluindo, assim, crianças e velhos e não costumava 

ocorrer durante a gravidez. Contudo, era freqüentemente encontrada em 

pessoas com “perturbação da descarga sexual (neurastenia, coitus 

interruptus)83”. 

                                                 
81 Ibid., p. 84. 
82 Ibid., p. 94. 
83S. Freud, “Enxaqueca”, in  J. Strachey org, Publicações Pré-Analíticas e Esboços Inéditos, p. 261. 
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Freud enfatizava que a enxaqueca poderia ser produzida por 

estímulos químicos como os odores (inclusive os emanados pelo corpo 

humano) e a fadiga, atuando de modo muito semelhante à maneira como a 

excitação sexual era ativada pois, segundo ele, o estímulo sexual também era 

um estímulo químico. 

Esclareceu que a enxaqueca era ativada pelo “efeito tóxico 

produzido pela substância estimulante sexual que não conseguia encontrar 

descarga suficiente”84 e estava correlacionada com as doenças orgânicas do 

crânio, tumores e supurações, ligando-se ao nariz. Entretanto, a localização 

acima do olho e as complicações pelas paralisias localizadas seriam fatores 

muito importantes para determinar-lhe as causas. 

Nesse texto Freud, preocupava-se em demonstrar a fisiologia da dor 

na enxaqueca, mas acrescentava: 

 

“uma causa próxima pode ser induzida por uma série de fatores, direta ou 

indiretamente, ou nos moldes de uma etiologia em soma, juntamente com uma 

causa específica, as causas acumuladas podem agir como substitutos quantitativos” 

85 

 

Dessa forma, podemos inferir que ao relacionar a dor na enxaqueca 

também a distúrbios de ordem sexual, Freud estava, de certa forma, abrindo 

um precedente para o entendimento das causas dessa dor como orgânica, 

ampliada pelo psíquico ou até mesmo desencadeada por ele. 

 Além desse manuscrito sobre a enxaqueca foram encontrados mais 

treze textos enviados por Freud a Fliess, além do já citado “Projeto para uma 

                                                 
84 Ibid., p. 261. 
85 Ibid., p. 262. 
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Psicologia Científica”. Esses manuscritos provavelmente foram escritos entre 

os anos de 1892 e 1897, versavam a respeito da origem da angústia, sobre a 

melancolia, sobre a paranóia e descreviam também a etiologia das neuroses, 

além de alguns relatos de casos que estavam sendo tratados por ele.86Mas 

pouco contribuíram para um melhor entendimento do pensamento freudiano 

acerca da dor. 

O caráter inovador desses textos era que traziam relatos explícitos 

do que Freud pensava sobre as relações entre a sexualidade e as neuroses. 

Diferentemente do exposto nos Estudos em que Freud não explicitou essa 

relação e deixou de enfatizar o caráter sexual presente nas causas da histeria 

para preservar as pacientes, preferindo apenas se referir a essa possibilidade 

em alguns momentos.  

Já o “Projeto para uma Psicologia Científica” contém dois itens 

dedicados à dor. Um que explica como ocorre a dor a partir de processos do 

sistema nervoso e, outro, como se dá essa experiência no nível da percepção. 

Esse artigo foi enviado a Fliess juntamente com uma carta com data 

de 8 de outubro de 1895. Na carta Freud diz que enviou dois cadernos que 

estavam completos e ainda faltava um terceiro que tratava da psicopatologia do 

recalcamento que não foi enviado por não estar completo. Nessa carta 

ressaltou como estava se sentindo com relação ao trabalho não terminado: 

 

“Tenho estado ora orgulhoso e contente com ele, ora envergonhado e deprimido; até 

agora, depois de um excesso de tormentos mentais, digo a mim mesmo, 

                                                 
86 J. Strachey org, Publicações Pré-Analíticas e Esboços Inéditos, p. 221-304. 
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apaticamente, que o material não se coaduna e talvez nunca venha a se 

coadunar.”
87 

 

Durante todo o tempo em que se dedicou a escrever o que chamou 

de “Psicologia para Neurologistas”, Freud, por vezes, estava otimista com os 

avanços e, em outros momentos, mostrava-se cansado e desestimulado. Nas 

diversas cartas que enviou para Fliess nesse período, revela aflições, como em 

carta de 16 de agosto de 1895: 

 

“Tive uma estranha experiência ΦΨω. Pouco depois de comunicar a você a 

sensacional novidade, conclamando suas felicitações pela escalada de um pico 

secundário, eis que esbarrei em novas dificuldades e constatei que não me restava 

fôlego suficiente para a nova tarefa. Por isso, decidi-me prontamente, pus de lado 

todo o alfabeto e me convenci de que não tenho mais o menor interesse no 

assunto.” 
88 

 

Nesse texto, Freud parecia tentar legitimar cientificamente as 

conclusões e, para isso, tentava correlacioná-las à morfo-fisiologia dos 

neurônios. Sendo assim, fez uso de todo o conhecimento que tinha do sistema 

nervoso, de morfologia e das Leis da Física e inferiu as relações com 

conhecimentos psicológicos. 

Segundo o que relatou nesse manuscrito, existiriam três sistemas de 

neurônios – Fi (Φ), Psi (Ψ) e Omega (ω) – pelos quais se acumulariam e 

também fluiriam Quantidades (Q ou Qη), as quais não fluiriam livremente, pois, 

entre os neurônios, haveria barreiras de contato, cuja transposição dependeria 

da presença de facilitações, ou de estados facilitados. O que induziria tal fluxo 

                                                 
87 Ibid., p. 337. 
88 Ibid., p. 336. 
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seria a tendência física natural a se desfazer de Quantidades acumuladas 

(talvez o início do que viria a ser o princípio da constância) .89 

Tais Quantidades (Qη) proviriam do meio externo (estímulos 

externos) ou do meio interno (estímulos endógenos), onde teriam sido 

previamente acumuladas ou produzidas em pequenas quantidades. Quando 

vindas do meio externo, fonte de enormes Quantidades (Q ou Qη), teriam que 

atravessar, na maioria das vezes, as Telas de Quantidades. Essas Telas teriam 

a função de atenuar as Quantidades (Q ou Qη), como que as nivelando, 

padronizando-as em um valor que seria próprio à condução interna. 

Os neurônios Fi (Φ) receberiam as Quantidades (Q ou Qη) maiores, 

vindas de fora, pelas Telas, e se livrariam da maior parte delas ao gerar 

respostas, como os reflexos motores, por exemplo. Uma parcela bem pequena 

das Quantidades (Q ou Qη) chegaria a um sistema mais interno, os neurônios 

Psi (Ψ), por onde fluiriam restritamente, deixando para trás Facilitações. 

Quantidades (Q ou Qη) geradas pela repetição de um estímulo encontrariam 

caminhos pré-facilitados por onde fluiriam preferencialmente. Segundo Freud, 

esse é o processo da memória.90 

Finalmente, Quantidades (Q ou Qη) ainda menores chegariam aos 

neurônios do sistema Omega (ω), em paralelo ao sistema Psi (Ψ). Os 

neurônios Omega (ω) (de algum modo que o Projeto não explica) seriam 

sensíveis apenas ao período de duração dos fluxos e, de acordo com as 

diferenças percebidas entre os diferentes fluxos, indicariam diferentes 

qualidades, gerando assim, diferentes sensações que seriam a consciência. 91 

                                                 
89 S. Freud, “Projeto para uma Psicologia Científica” in J. Strachey org, Publicações Pré-Analíticas e 
Esboços Inéditos,, p. 347-50. 
90 Ibid., p. 350-8. 
91 Ibid., p. 359-64. 
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Portanto: Fi (Φ)� resposta rápida, Psi (Ψ) � memória e Omega (ω) 

� consciência. 

Cada sistema estaria adaptado a uma Quantidade (Q ou Qη) 

específica, que seria decrescente de Fi (Φ) para Omega (ω), e em cada 

sistema a resistência das Barreiras de contato (fisicamente, sempre a mesma) 

seria, na prática, progressivamente maior. Toda vez que fosse vencida uma 

Barreira, ficaria ali um estado de Facilitação (associado à memória), exceto no 

sistema Omega (ω), cujas Barreiras sempre se restabeleceriam totalmente. 

Para Freud, um fenômeno que poderia ser interpretado como uma 

falha desse sistema caracterizaria a dor. Essa falha ocorreria quando 

Quantidades (Q ou Qη) extremamente elevadas, em qualquer dos sistemas, 

não encontrassem qualquer obstáculo a sua condução. A dor estaria, assim, 

relacionada ao fluxo inadequado de Quantidades (Q ou Qη).92 

Esses fluxos, como qualquer outro, originariam Facilitações e as 

respectivas sensações na consciência. A passagem desse fluxo exagerado 

(desencadeada por algum estímulo) deixaria para trás de si marcas na 

memória e causaria na consciência a sensação de desprazer além da própria 

sensação de dor. As referidas marcas na memória facilitariam, quase que de 

modo preferencial, a sensação da dor quando da repetição dos estímulos que a 

causaram ou, mesmo sem eles, quando da repetição das sensações a eles 

associados. Assim, a Dor pode ter seu fluxo provocado por um estímulo 

original, ou por estímulos endógenos, gerados pelas sensações da consciência 

associadas à dor.93 

                                                 
92 Ibid., p. 357-9 
93 Ibid., p. 358-73. 
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Com isso, Freud explicou como acreditava ser o mecanismo da dor 

a partir do funcionamento do sistema nervoso. Entretanto, por essa explicação, 

podemos perceber que ele não delimitou a origem da dor a apenas causas que 

fossem exclusivamente orgânicas, mas disse que o corpo pode receber 

estímulos endógenos que são gerados a partir de sensações recebidas da 

consciência, ligadas à primeira sensação de dor. 

Esse texto de Freud traz um relato inédito a respeito da dor. Em 

textos, anteriores e posteriores, Freud não se preocupou em descrever ou 

caracterizar a dor, preocupava-se apenas em demonstrar os sintomas 

dolorosos 

Podemos perceber que o conteúdo de seus artigos sobre a histeria 

desse período repete o que será publicado no livro Estudos sobre a Histeria, 

porém com poucas referências à idéia de dor. Os textos, basicamente, se 

referem a estudos realizados na época em que era aluno de Charcot, ao 

estudo do hipnotismo e da sugestão, esboços e breves artigos que se referiam 

ou que culminariam na “Comunicação Preliminar”, além de textos sobre “As 

neuropsicoses de Defesa”. 

Dentre os artigos sobre histeria destacamos o texto referente a uma 

conferência proferida por Freud em 11 de janeiro de 1893, “Sobre o Mecanismo 

Psíquico dos Fenômenos Histéricos”. Esse texto, como já dissemos, versa 

sobre o mesmo assunto da “Comunicação preliminar”, porém enfoca o fator 

traumático entre as causas presumíveis da histeria. Esse fato reforça a idéia de 

que Charcot exercia uma forte influência sobre as idéias de seu aluno, 

entretanto Freud já demonstra que seguirá o seu próprio caminho quando 

afirma: 
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“Na histeria traumática há um grande trauma em ação, ao passo que, na histeria 

comum raramente há um único evento principal a ser assinalado, operando antes 

uma série de impressões afetivas – toda uma história de sofrimentos. Hoje não 

restam dúvidas de que, mesmo no caso de grande trauma mecânico da histeria 

traumática, o que produz o resultado não é o fator mecânico, mas o afeto de terror, o 

trauma psíquico.” 94 

 

Charcot não se dedicou a explicar como os sintomas histéricos 

aparecem na histeria comum, nem a explicar outros sintomas diferentes das 

contraturas e paralisias. O grande mérito de Charcot foi, sem dúvida, 

caracterizar a histeria como doença, provando que ela não era simples 

simulação, como muitos acreditavam.95 

Esse texto traz, com muita clareza, um aspecto do que Freud 

pensava sobre os sintomas dolorosos. Para ele, freqüentemente as dores 

resultavam de “uma relação simbólica entre a causa determinante e o sintoma 

histérico”96. Em exemplos ressalta que a impressão que se tem é que “houve a 

intenção de expressar o estado mental através de um estado físico”97. Para 

ilustrar tal afirmação, conta que uma paciente, a Sra. Caecilie M., sofria de 

dores intensas entre as sobrancelhas. A causa dessas dores, conforme foi 

possível descobrir mais tarde, eram os olhares inquisitórios e “penetrantes” que 

a avó lhe dirigia quando era criança. 

A mesma paciente também sofria de dores nos calcanhares e a 

origem era que Caecilie fora dominada pelo medo de “não acertar o passo” por 

                                                 
94 S. Freud, “Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos” in J. Strachey, org., Primeiras 
Publicações Psicanalíticas, p. 40. 
95 Ibid., p. 37-9. 
96 Ibid., p. 42. 
97 Ibid., p.42. 
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ocasião de sua primeira vez em sociedade. Exemplos como esses são muito 

comuns, segundo Freud, quando se analisa a ocorrência de zonas 

histerógenas em pacientes histéricos.98 

Dessa forma, ao analisar a afirmação de Freud de que em muitos 

casos não havia outra explicação que não o trauma psíquico99, podemos inferir 

que ele acreditava que a dor poderia ser também causada exclusivamente pelo 

psíquico. 

Outro texto em que Freud se referiu à histeria foi escrito um ano 

antes da “Comunicação Preliminar”, mais precisamente em janeiro de 1894 

(mesmo ano em que escrevia sua contribuição aos Estudos sobre a Histeria). 

No texto “As Neuropsicoses de Defesa”, Freud escreveu sobre a origem 

patológica das fobias e obsessões e sobre uma modificação que faria na teoria 

da neurose histérica.100 

Freud se referiu à idéia de que uma das principais características da 

histeria seria uma divisão da consciência, acompanhada da formação de 

grupos psíquicos separados. 

De acordo com o exposto nesse texto, algumas pessoas poderiam 

se ver em determinadas situações em que, havendo uma representação (ou 

sentimento) que lhes suscitasse um afeto muito aflitivo, se sentiriam obrigadas 

a esquecê-lo por não ser compatível com o conteúdo de sua consciência. 

Porém, como esse ato não fosse possível, o eu transformaria essa 

representação poderosa em uma representação fraca, retirando-lhe o afeto do 

qual estaria carregada. Porém, tal afeto, desvinculado da ação sofrida, 

                                                 
98 Ibid., p. 43. 
99 Ibid., p. 43. 
100 S. Freud, “As Neuropsicoses  de Defesa”, in  J. Strachey  org,  Primeiras  Publicações  Psicanalíticas, 
p. 51. 
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precisaria ser utilizado de alguma outra forma. A maneira como cada neurose 

utilizaria esse afeto, caracterizaria a diferença entre fobia, obsessão e 

histeria.101 

Na histeria102, esse afeto seria transformado em algum sintoma 

somático. Tal processo, chamado de conversão103, poderia levar o sintoma a 

atingir toda a linha de inervação motora ou sensorial relacionada com a 

experiência traumática. Dessa forma, Freud afirmou que a principal 

característica da histeria é a capacidade de conversão e não a divisão da 

consciência, que caracterizaria a fobia e a obsessão também.104 

Entretanto, apesar de esse artigo versar sobre o mecanismo da 

histeria e o modo como a conversão transforma o afeto reprimido em sintoma 

somático, não há nenhuma referência ao modo como os sintomas se 

instalavam. Sendo assim, não explicou como o afeto se instalava ao ser 

convertido em um sintoma somático e, ainda, se a dor utilizaria alguma dor 

orgânica já existente ou se o sintoma seria fruto exclusivo do psíquico. 

Freud escreveu muitos textos para documentar sua abundante 

produção intelectual e, em muitos, antecipa impressões e conceitos que 

retomaria em trabalhos posteriores. Porém, como podemos perceber no 

decorrer deste capítulo, Freud tratou a dor em poucas ocasiões, embora a dor 

fosse, para ele, uma velha conhecida.  

Nos momentos em que o fez, abordou a mesma perspectiva que 

desenvolveu de forma mais detalhada nos Estudos sobre a Histeria. Dessa 

forma, acreditamos que o livro em questão é a obra de Freud que mais tem a 

                                                 
101 Ibid, p. 54-6. 
102 Para este trabalho nos limitaremos à histeria. 
103 Nesse trabalho Freud usou pela primeira vez o termo conversão. 
104 S. Freud, “As Neuropsicoses de  Defesa”, in J. Strachey org,  Primeiras  Publicações  Psicanalíticas, 
p. 57. 
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contribuir para um estudo sobre o seu pensamento a respeito da dor, dentro do 

período a que nos propomos pesquisar105. Nele, a dor ganha status de objeto 

de investigação por ser um dos principais sintomas relatados pelas pacientes 

histéricas, como veremos no capítulo a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Carvalho da Silva afirma que, “mesmo tendo  desenvolvido  posteriormente outras  idéias  sobre a  
dor, Freud já tinha estabelecido as principais diretrizes e bases para sua compreensão de dor nos 
Estudos.”  P. J. C. Silva. op. cit. p. 8. 
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CAPÍTULO III 

TIPOLOGIA DA DOR - O DESENVOLVIMENTO DOS SINTOMAS 

 

 

Neste capítulo examinaremos a noção de dor apresentada por Freud 

nos textos que compõem o livro Estudos sobre a Histeria. Esse livro foi escrito 

por Sigmund Freud e Josef Breuer, entretanto, para os objetivos deste trabalho, 

a questão das parcelas de contribuição que são atribuídas aos dois autores 

será posta de lado e o livro será tratado como um todo. 

O livro Estudos sobre a Histeria é composto por um texto introdutório 

chamado “Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos: 

Comunicação Preliminar”, que foi escrito por Freud e por Breuer, cinco relatos 

de casos clínicos (sendo apenas um de Breuer), um capítulo chamado de 

“Considerações Teóricas”, escrito por Breuer e outro “A Psicoterapia da 

Histeria”, escrito por Freud. 

De acordo com o que vimos, os anos que antecederam a publicação 

dos estudos sobre pacientes histéricos foram muito produtivos para Freud, 

porém dentre seus textos não há nenhum que trate a dor com exclusividade. O 

que há são artigos como o “Projeto para uma Psicologia Científica”, em que 

Freud analisa a dor pelo viés neurológico e outros, como os textos sobre as 

neuroses, que não delimitam as origens da dor, apenas demonstram os 

sintomas dolorosos.  

Nos Estudos sobre a Histeria, Freud aborda a dor, com muita 

freqüência. É verdade que não a discorre individualmente, porém como se trata 

de um sintoma muito recorrente entre pacientes histéricos, refere-se a ela em 
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quase todos os casos relatados. Por meio dos métodos de que dispunha, 

tentou descobrir quando cada sintoma apareceu pela primeira vez e, assim, 

entender o que os causou.  

Para isso, Freud pesquisou a história de vida de cada paciente. A 

partir desse momento, começou a se preocupar em delimitar as causas da 

doença, enquanto, ao mesmo tempo, tratava dos sintomas. Ao relatar os casos 

clínicos, Freud parecia estava contando histórias recheadas de muita solidão e 

sofrimento. Sobre esse assunto, Paulo José Carvalho da Silva, ressalta que no 

texto original em alemão, é possível verificar uma certa veia poética em Freud: 

 

“Ao relatar o histórico de sofrimento da paciente, utilizava-se mais 

freqüentemente da palavra dor (Schmerz) em vez de sofrimento (Leiden), 

tormento (Qual) ou desgosto (Kummer). Freud refere-se a dolorosas 

vivências (schmerzlichen Erlebnissen) e dolorosa decepção (schmerzlichen 

Enttaüschung).”106 

 

De qualquer forma, Freud não chegou as conclusões sobre os 

sintomas histéricos por acaso. Foi a partir da influência das descobertas do 

amigo Breuer que Freud, em 1889, tratou de uma paciente histérica107 pela 

primeira vez, com o método catártico108. Primeiramente utilizou esse método 

associado à hipnose, como era o recomendado, porém, muitos pacientes não 

                                                 
106 P. J. C. Silva, “Uma História da Noção de Dor em Freud”, in Latin American Journal of Fundamental 
Psychopathology on line, vol. 7, n. 1, p. 3. 
107 A paciente era a Sra Emmy Von N. 
108 Método introduzido por Josef Breuer que, segundo Laplanche, tinha como objetivo chegar ao afeto 
traumático que lhes deu origem partindo dos sintomas e, desta forma, propiciar que o afeto alcançasse a 
consciência e pudesse ser ab-reagido, ou seja, ser despojado de sua força traumática. 
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se deixavam hipnotizar, então passou a utilizar a indução, a partir de uma 

ligeira pressão na testa do doente.109 

Freud soube sobre esse método alguns anos antes de o utilizar, pelo 

relato de Breuer a respeito de uma paciente tratada entre os anos de 1880 e 

1882110. Naquela época, Breuer já era um médico com alta reputação, 

enquanto Freud havia acabado de se formar em medicina e, apesar da 

diferença de idade, os dois eram amigos há vários anos. Na ocasião, os 

interesses de Freud estavam focados principalmente no que dizia respeito à 

anatomia do sistema nervoso, entretanto, ficou maravilhado com as conquistas 

do amigo.111 

Três anos mais tarde, em 1885, Freud foi à Paris estudar com o 

médico Jean-Martin Charcot (1825-1893) que, naquele momento, concentrava 

os estudos nos sintomas histéricos no Hospital Salpêtrière. Contudo, o 

interesse primordial era o estudo das “atrofias e degenerações secundárias que 

se seguem às afecções do cérebro nas crianças”112, mas ficou muito 

impressionado com a personalidade do médico francês e passou a se 

interessar pelo estudo da histeria.  

Após voltar para Viena, em 1886, montou uma clínica de doenças 

nervosas e a sua clientela era formada, em grande parte, por pacientes 

histéricos. No início, influenciado por Charcot, utilizou a hidroterapia, 

eletroterapia, massagens e repouso, formas de tratamento então 

                                                 
109 S. Freud, Estudos sobre a Histeria, p. 15. Nessa técnica, Freud pressionava a mão na testa da paciente 
e dizia que, naquele momento ela veria algo ou teria alguma uma idéia reveladora. Não se sabe ao certo 
quando Freud abandonou essa técnica. 
110 Caso da Srta Anna O., relatado por Breuer. 
111 S. Freud, op. cit., p. 14. 
112 Ibid., p. 15. 
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recomendados na época113. Porém, quando esses métodos se mostraram 

insatisfatórios, começou a utilizar a hipnose e, logo em seguida, introduziu o 

método catártico. 

Com a experiência adquirida por meio das pacientes, Freud 

começou a desenvolver uma teoria bem diferente do que se conhecia na 

época. Talvez por isso, artigos sobre histeria não foram bem aceitos pela 

comunidade cientifica de então.114 Com esses estudos, percebeu que a 

problemática principal era que os doentes histéricos haviam passado por 

alguma experiência extremamente incômoda115 e carregada de afeto. Esse 

afeto era sentido como incompatível com o conteúdo restante da consciência e 

a lembrança ligada a ele era isolada da consciência manifestando-se por meio 

de sintomas histéricos.116 

Algumas conexões entre sintoma e causa não eram muito claras à 

primeira vista. A paciente de Breuer, Srta Anna O.117, por exemplo, 

desenvolveu uma tosse nervosa que a acometia sempre que ouvia uma música 

ritmada. Ao ser questionada sobre a primeira ocorrência desse sintoma, contou 

que, ao cuidar do pai enfermo, ouviu uma música ao longe e sentiu um desejo 

muito forte de dançar, dominada por auto-recriminações. Pensou que não teria 

o direito a ter essas vontades, pois precisava se concentrar em cuidar do pai.118 

Em outros casos, a conexão causal era um pouco mais simples, 

entretanto, apenas se percebia que havia uma relação simbólica entre o 

                                                 
113 Ibid., p. 15. 
114 Ibid., p. 19 
115 Segundo Freud, essa experiência, com freqüência, era algum fato ocorrido na infância e, muitas vezes 
o conteúdo, era erotizado. Ibid., p. 40.  
116 Ibid., p. 20-3. 
117 Tratava-se de uma jovem vienense atendida por Breuer entre 1880 e 1882. A partir desse tratamento, 
Breuer percebeu a importância do que ele chamou de “limpeza de chaminé” ou método catártico. Mais 
tarde tornou-se público, que na verdade essa paciente chamava-se Bertha Pappenheim (1860-1936). 
118S. Freud, op. cit., p. 74. 
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sintoma e a causa da doença. Por exemplo, nos casos em que uma nevralgia 

ocorria após um sofrimento metal, ou vômitos após um sentimento de repulsa 

moral. 

Com a clínica da histeria, foi comprovada a descoberta de Breuer de 

que cada sintoma histérico desaparecia, de forma imediata e permanente, 

quando o evento traumático era recordado e expressado verbalmente. Porém, 

era preciso despertar o afeto envolvido no momento do trauma - a lembrança 

sem afeto não produzia nenhum resultado. Dessa forma, quando a lembrança 

carregada de afeto surgia, os sintomas que a acompanhavam apareciam mais 

uma vez, com grande intensidade, e a seguir desapareciam.119 

A histeria faz parte de um grupo de doenças carregadas de sintomas 

de vários tipos: ataques, alucinações, fobias, tiques, anorexias, analgesias, 

dores nas pernas, nos braços, musculares, gástricas, de cabeça,  entre outros.  

Desse modo, para melhor aproveitamento do que se pretende neste 

capítulo, analisaremos apenas as manifestações sintomáticas de dor, relatadas 

no decorrer dos Estudos. 

 

3.1. Dor de origem orgânica 

 

Como vimos no primeiro capítulo, no século XIX houve uma 

significativa mudança na compreensão dos mecanismos que envolvem a 

formação dos sintomas dolorosos e, como conseqüência, levaram as 

pesquisas posteriores a considerarem a ligação entre o físico e o mental em 

pacientes com dor. Apesar disso, naquele momento, os tratamentos para 

                                                 
119Ibid., p.42. 
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doenças com sintomas dolorosos limitavam-se a eliminá-los, usando, para isso, 

tratamentos radicais. 

Um exemplo desse tipo de tratamento ocorreu com uma paciente 

de Freud, Sra Caecilie M. Essa paciente sofria, entre outras, de uma nevralgia 

facial muito forte que aparecia duas a três vezes por ano e desaparecia de 

repente. Recebeu o diagnóstico de que os dentes eram a causa de tanto 

sofrimento e lhe foi recomendada a extração de sete deles. Os dentes estavam 

tão presos que muitas raízes não puderam ser extraídas,  mesmo assim, a 

nevralgia continuou a aparecer de tempos em tempos. 

Mais tarde, ao ser tratada por Freud por meio da hipnose, o 

sintoma desapareceu. Freud passou, então, a duvidar da autenticidade e do 

caráter puramente orgânico da nevralgia, entretanto, em nenhum momento 

descartou essa hipótese.120 

 No livro Estudos sobre a histeria, são poucos os exemplos de 

afecções orgânicas que não foram aumentadas ou utilizadas pela histeria. 

Acreditamos que essa escassez de exemplos ocorre porque o objeto de estudo 

de Freud, nesse livro, é a histeria e não a dor. Porém, podemos perceber que 

ele estava constantemente atento a todas as possibilidades de origem das 

dores. 

 Os principais exemplos desse tipo de dor estão basicamente 

relacionados a pacientes que tinham, como uma das principais preocupações, 

necessidade de tratar de algum familiar doente. O fato de dormirem mal 

acomodados, de terem o sono interrompido constantemente, de se 

alimentarem de maneira inadequada e de não cuidarem devidamente da 

                                                 
120 Ibid., p. 197-8. 
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própria saúde, trazia para eles, a possibilidade real de desenvolverem algum 

tipo de dor puramente orgânica. 

 Os doentes histéricos estavam sujeitos, como qualquer outra 

pessoa, a desenvolverem essas afecções, concomitantemente aos sintomas 

histéricos, sem que um, necessariamente, interferisse nos outros. 

 

3.2. Dor de origem orgânica ampliada pela histeria 

 

A dificuldade em se fazer um diagnóstico preciso, quando se tratava 

de pacientes histéricos, se dava pelo fato de que os sintomas não obedeciam à 

ordem natural de uma doença física. A histeria, muitas vezes, se fazia valer de 

um artifício: usava e, às vezes, ampliava um sintoma orgânico pré-existente 

para descarregar o afeto que havia sido suprimido na ocasião de uma dor 

mental insuportável. 

Alguns dos mais expressivos exemplos desse tipo de dor ocorreram 

no caso da Srta Elisabeth Von R., analisado por Freud em 1892. Elisabeth 

apresentou muitas complicações físicas no decorrer do tratamento, entretanto, 

a queixa principal era que andava com a parte superior do corpo inclinada para 

frente e sentia muitas dores nas pernas sempre que andava ou ficava em pé, 

além de se cansar com muita facilidade. 

Apesar de todo o sofrimento, não conseguia definir a dor, somente 

indicava que, na maioria das vezes, a dor irradiava a partir da superfície 

anterior da coxa direita. É interessante notar que a pele e os músculos das 

pernas de Elisabeth eram muito sensíveis a beliscões e à pressão, mas eram 
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extremamente insensíveis a uma picada de agulha.121 Apesar da dificuldade de 

chegar a um diagnóstico preciso, Freud concluiu que se tratava de um distúrbio 

misto: dor de origem orgânica ampliada pela histeria.122 

Para chegar a tal diagnóstico Freud ponderou, em primeiro lugar, 

que as descrições das dores fornecidas pela paciente eram extremamente 

indefinidas. Em segundo lugar, que a postura de Elisabeth, quando o local da 

dor era estimulado, era imprópria. Segundo ele, normalmente quando se 

estimula uma região sensível à dor em alguém com uma doença puramente 

orgânica, o rosto do doente assume uma expressão de mal-estar, tende a se 

esquivar, retrai-se e resiste ao exame. Em Elisabeth isso não acontecia, o rosto 

dela assumia uma “expressão peculiar, que era antes de prazer do que de 

dor”123. Enrubescia, jogava a cabeça para trás e fechava os olhos. Esses 

movimentos não eram exagerados, porém eram completamente observáveis. 

De acordo com Freud, esses estímulos tocaram uma zona histerogênica124. 

Novamente nota-se aqui a influência de Charcot. Sobre esse 

assunto Carvalho da Silva ressalta, “essa atenção especial à localização da dor 

no corpo e própria noção de zone hystérogène douloureuse podem ser 

creditadas à influência do ensino de Charcot.”.125 

De qualquer forma, para comprovar a hipótese sobre a origem da 

dor de Elisabeth, Freud começou a investigar as causas dos primeiros 

sintomas histéricos a partir da história de sofrimentos da paciente. 

Freud constatou que havia várias situações em que a sexualidade 

estava presente. Em uma delas, Elisabeth estava cuidando do pai doente e, a 

                                                 
121 Ibid., p. 161-2. 
122Ibid., p.163. 
123Ibid., p. 163. 
124 Zona histerogênica é qualquer área do corpo que precipita, quando estimulada, uma reação histérica. 
125 P. J. C. Silva,  op. cit., p. 3. 
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contragosto, se deixou convencer pela família e pelo próprio pai a ir a uma 

festa. Na volta para casa, foi acompanhada por um rapaz por quem estava 

enamorada e, no trajeto, foi dominada por um intenso afeto que nunca havia 

experimentado. Quando chegou a casa, soube que o estado de saúde do pai 

havia piorado muito e se recriminou por não estar ao lado dele. Elisabeth não 

agüentou o conflito gerado pelo contraste entre a própria felicidade e o 

sofrimento do pai.126 

A partir dessa revelação, Freud pôde identificar a causa das 

primeiras dores histéricas de Elisabeth. Contudo, não conseguia explicar por 

que as dores ocorriam nas pernas e não em outra parte do corpo. Descobriu 

então, que o local das dores, indicado por ela, coincidia com o lugar em que 

apoiava o pai, todas as manhãs, para trocar-lhes os curativos127. Dessa forma, 

Freud concluiu que a paciente sofreu, no início, de uma grave afecção 

reumática128. Porém, mesmo as dores tendo desaparecido após análise, Freud 

percebeu que reapareciam toda vez que Elisabeth se lembrava da ocasião em 

que foi à festa com o rapaz e dos momentos da doença do pai.129 

Entendendo que deveria haver outras conexões, Freud conseguiu 

levar Elisabeth a reproduzir outras lembranças. A que considerou decisiva para 

que as dores nas pernas fossem fixadas como símbolo mnêmico, começou em 

                                                 
126S. Freud, op. cit., p.171. 
127 Segundo Carvalho da Silva, “Durante as sessões, Freud obtém elos de uma cadeia de reminiscências 
dolorosas, cuja conexão associativa sustentava-se justamente, na linguagem. Em alemão, o verbo stehen 
significa estar, estar de pé, estar parado, encontrar-se, estar escrito. E Elisabeth teria sofrido uma série de 
choques em pé (Schreck im stehen)”. Diz, ainda que não se sabe se Freud se aproveitou da ambigüidade 
de sua língua para ser mais convincente, “o que se pode saber, com certeza, é que ele estava embalado 
pela hipótese de que existe uma correspondência entre experiência afetiva e sensação corpórea e ela se dá 
pelo meio da palavra.” P. J. C. Silva, op. cit., p. 4 e 8. 
128 Para Freud, “era preciso dar um sentido a esse termo tantas vezes mal empregado, elas (as dores) eram 
de um tipo que reside principalmente nos músculos, implica acentuada sensibilidade à pressão e 
modificação da consistência muscular, atinge sua forma mais aguda após um período considerável de 
repouso e imobilização da extremidade, melhora com o exercício do movimento doloroso e pode ser 
dissipada pela massagem.” S. Freud, op. cit., p. 103. 
129Ibid., p. 190-2. 
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um passeio a uma colina. Quando estava sentada em uma pedra, Elisabeth 

desejou o cunhado como marido; no momento em que se levantou, sentiu 

muitas dores nas pernas. Mais tarde, ao ver a irmã morta, teve o terrível e 

irresistível pensamento “agora ele está livre novamente e posso ser sua 

esposa.”130 

Além do mais, muitas reflexões da paciente giravam em torno do 

fato de sentir-se só, desamparada e de acalentar a certeza de que não 

conseguiria “dar um único passo a frente”131. 

Para o autor, as dores nas pernas foram utilizadas como meio de 

descarregar os afetos gerados pelos traumas. Contudo, a conversão desses 

afetos em sintomas histéricos, não se deu no momento dos traumas, mas só 

posteriormente, enquanto os reproduzia em seus pensamentos. Sendo assim, 

Elisabeth conseguiu poupar-se da dolorosa convicção de que amava o marido 

da irmã induzindo, por meio da conversão, dores físicas em si mesma. A 

histeria utilizou e intensificou as dores orgânicas existentes, transformando-as 

em dores histéricas.132 Esse era um mecanismo muito comum na gênese dos 

sintomas histéricos, a conversão era efetivada no momento da reprodução dos 

afetos e não nos momentos em que eles ocorriam. 

Os exemplos de dor histérica, citados no caso de Elisabeth, são 

de fundamental importância nesse trabalho. Segundo Freud: 

 

                                                 
130Ibid., p. 180. 
131Ibid., p. 176. Sobre esse assunto Carvalho da Silva ressalta que, “durante as sessões, Freud obtém elos 
de uma cadeia de reminiscências dolorosas, cuja conexão associativa sustentava-se justamente, na 
linguagem. Em alemão, o verbo stehen significa estar, estar de pé, estar parado, encontrar-se, estar 
escrito. E Elisabeth teria sofrido uma série de choques em pé (Schreck im stehen)”. Diz, ainda que não se 
sabe se Freud se aproveitou da ambigüidade de sua língua para ser mais convincente, “o que se pode 
saber, com certeza, é que ele estava embalado pela hipótese de que existe uma correspondência entre 
experiência afetiva e sensação corpórea e ela se dá pelo meio da palavra.” P. J. C. Silva, op. cit., p. 4 e 8. 
132Ibid., p. 187-90. 
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“Encontrei um estado de coisas semelhantes em quase todos os casos de 

dores histéricas dos quais pude obter alguma compreensão. Sempre 

estivera presente, no início uma dor autêntica, de base orgânica. Parece 

que as dores humanas mais comuns e mais difundidas são as escolhidas 

com mais freqüência para desempenhar um papel na histeria: em particular, 

as dores periosteais (ossos) e nevrálgicas que acompanham as doenças 

dentárias, as dores de cabeça provenientes de muitas fontes diferentes e, 

não com menos freqüência, as dores musculares reumáticas que tantas 

vezes deixam de ser reconhecidas.”133 

 

Sendo assim muitos dos casos tratados por Freud, ou a maioria 

deles, apresentavam algum exemplo desse tipo de dor. A paciente Emmy Von 

N.134, por exemplo, foi tratada por Freud em 1889. Ela queixava-se de muitos 

sintomas, entre eles, dores localizadas em diversas partes do corpo: gástricas, 

na mão, na cabeça, no rosto, no braço, nas pernas, no pescoço, musculares, 

além da perda de sensibilidade na perna direita. Baseando-se no caso de 

Elisabeth135, o autor afirmou que havia uma possibilidade muito grande de 

esses sintomas se justificarem, originalmente, em bases orgânicas.136 Porém, 

pela análise da paciente, poucas informações puderam ser colhidas, o próprio 

autor, em nota de rodapé acrescentada em 1924, disse que essa análise 

mereceria várias criticas pelas “numerosas lacunas” deixadas sem o devido 

preenchimento137.  

                                                 
133Ibid., p. 196. 
134 Essa paciente, como já ressaltamos, foi a primeira em que Freud utilizou o método catártico. 
135 Deve-se notar, que acrescenta essa informação em nota de rodapé, não faz menção alguma origem das 
dores enquanto relata o caso, mesmo porque o caso Emmy foi muito anterior ao de Elisabeth. 
136 S. Freud, op. cit., p. 120. 
137 Ibid ., p. 132. 
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De qualquer forma, ao relatar138 o modo pelo qual as primeiras dores 

nas pernas e nos braços de Emmy apareceram, Freud não deixou de notar a 

proximidade com as dores de Elisabeth. Disse que, provavelmente as dores de 

Emmy também eram de origem reumática139. 

Em outros casos, a origem da dor apareceu encoberta e de difícil 

definição, em um primeiro momento. Por exemplo, o caso de Caecilie e a já 

citada dor nevrálgica no rosto. Como dissemos, com o tratamento hipnótico as 

dores desapareceram, deixando Freud em dúvida quanto à autenticidade da 

causa exclusivamente orgânica. Percebeu, mais tarde, que há mais de quinze 

anos, no início da doença e muito tempo antes dos acessos que resultaram nas 

extrações, Caecilie provavelmente sofria de leves dores nos dentes ou no 

rosto, em decorrência da primeira gravidez. Após um evento doloroso ocorrido 

nesse período, foi acometida de sentimentos de autocensura que lhe foram 

insuportáveis. Dessa forma, a histeria utilizou o caminho já aberto pela dor (de 

dente ou no rosto), por meio da simultaneidade dos eventos traumáticos.140 

Diante do exposto, acreditamos que não há dúvidas de que para 

Freud uma dor orgânica poderia ser ampliada, aumentada e até mesmo 

relembrada pela neurose. 

 

3.3. Dor de origem psíquica 

 

A formação de sintomas dolorosos a partir de uma origem 

unicamente psíquica não é a regra, segundo Freud. Para ele, o mais comum é 

                                                 
138 Podemos perceber, como nesse caso, que Freud fazia comparações com casos que foram tratados 
posteriormente. Sobre isso, Carvalho da Silva lembra que os relatos de Freud resultavam de uma 
elaboração posterior, não ocorreram no momento em que tratava as pacientes. P. J. C. Silva., op. cit., p. 8. 
139Ibid., p. 102. 
140Ibid., p. 200. 
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encontrarmos casos em que uma dor existente é aproveitada de alguma forma 

pela histeria, como vimos anteriormente.141 

O caso de Caecilie, de modo geral, é o mais expressivo em 

exemplos desse tipo de dor mas, infelizmente, não é relatado de forma 

completa nos Estudos, porque, segundo Freud, motivos pessoais o impediam 

de relatá-lo. Entretanto, em muitos momentos do livro, há exemplos 

reveladores da doença dessa paciente. 

Freud observa: “Todo um grupo de sensações físicas que 

normalmente se considera que são determinadas por causas orgânicas era, no 

caso dela, de origem psíquica.”142 

Um dos exemplos mais marcantes aconteceu quando Caecilie tinha 

quinze anos. Ela estava deitada quando a avó, muito rigorosa, olhou fixamente 

para ela. Assustada, pois tinha medo, deu um grito e sentiu uma dor penetrante 

na testa que durou semanas. O olhar da avó foi avaliado pela paciente como 

sendo muito “penetrante” a ponto de chegar ao cérebro. 

Um outro grupo formado por sensações de Caecilie não foi explicado 

com detalhes nos Estudos. Entretanto, sejam quais forem as circunstâncias em 

que ocorreram, os exemplos demonstram uma forte ligação entre imagens que 

foram expressas pela linguagem e o mecanismo usado pela histeria. 

Caecilie relata uma série de momentos traumáticos que foram 

acompanhados, ora de uma “sensação de punhalada na região cardíaca 

(apunhalou-me no coração)”, ora de uma intensa dor de cabeça (“uma coisa 

entrou-me da cabeça, como se fossem pregos”), ora por uma intolerável dor na 

garganta (“terei de engolir isto”). Nesses casos, a histeria toma ao pé da letra 

                                                 
141Ibid., p. 200. 
142Ibid., p. 201. 
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uma expressão verbal, e a converte, por meio da simbolização, em sintoma 

histérico.143 

Para explicar esses fatos, Freud pondera: 

 

“O que poderia ser mais provável do que a idéia de que a figura de 

linguagem “engolir alguma coisa” que empregamos ao falar de um insulto 

ao qual não foi apresentada nenhuma réplica, originou-se na verdade das 

sensações inervatórias que surgem na faringe quando deixamos de falar e 

nos impedimos de reagir ao insulto? Todas essas sensações e inervações 

pertencem ao campo da “Expressão das Emoções”, que, como nos ensinou 

Darwin, consiste em ações que originalmente possuíam um significado e 

serviam a uma finalidade”144 

 

Como vimos, em todo caso de histeria ocorre conversão, e o modo 

de operação desse processo implica em algum tipo de simbolização. Dessa 

forma, a histeria pode se aproveitar de uma dor existente, pode ampliar as 

sensações de dor de uma afecção real ou pode, ainda, utilizar a lembrança de 

uma dor como símbolo mnêmico e, por fim, pode se configurar a partir de 

sensações ativadas psiquicamente.  

Sendo assim, a conversão histérica que utiliza a lembrança de uma 

dor que um dia foi presente , pode ser caracterizada, também, como sendo de 

origem psíquica. O caso da Sra Rosália H145 pode ilustrar essa afirmação. A 

paciente era estudante de música e queixava-se de uma sensação de 

alfinetadas nas pontas dos dedos, que a obrigava a fazer movimentos de 

contorção. Em sua história relata que, com a morte da mãe, foi obrigada a 

                                                 
143Ibid., p. 201. 
144Ibid., p. 202. 
145 Esse caso não é relatado de forma completa no livro, porém Freud o cita como exemplo. 
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morar na casa de um tio. A esposa dele não gostava de que ela cantasse ou 

tocasse piano, a despeito disso atendeu um pedido do tio e tocou para ele. 

Enquanto tocava, a tia apareceu; com o susto, fechou a tampa do piano 

violentamente e jogou a partitura no chão. 

Mais tarde, em uma outra situação de semelhante pavor, reviveu 

esse momento. Estava na casa de um outro parente, quando o marido de uma 

tia, pediu que lhe massageasse as costas. Quando o tocou, para desespero 

dela, ele tentou agarrá-la.146 

Para Freud as sensações de pontadas nos dedos, poderiam ser 

explicadas, se considerássemos a última história isoladamente, pelo impulso 

de punir o tio ou simplesmente por ter usado os dedos para massageá-lo. 

Entretanto, as duas situações formaram uma seqüência de pensamentos que 

despertaram um mesmo tipo de afeto e, dessa forma, se expressaram por um 

mesmo símbolo mnêmico. Segundo o autor, era provável que a paciente 

estivesse revivendo uma sensação que de fato já tivesse sentido e que se 

encaixava, perfeitamente, para os fins da neurose. 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
146S. Freud, op. cit., p.191-3. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, verificamos que as pesquisas médicas no século 

XIX, foram influenciadas pela inclusão de novas técnicas de pesquisa e pelo 

desenvolvimento da química farmacêutica que proporcionaram mudanças na 

compreensão dos mecanismos da dor. Essas inovações possibilitaram novos 

tipos de estudos fisiológicos como a determinação da função dos nervos 

espinhas e a realização de estudos histológicos mais precisos que permitiram 

melhorar a precisão na localização tátil da dor e a avaliação das sensações 

dolorosas. 

 As descobertas dessa época permitiram um melhor entendimento 

dos sinais emitidos pelo corpo, levando a diferenciações mais específicas das 

doenças, e melhorando assim, a qualidade dos diagnósticos e prognósticos. 

Porém, no que diz respeito à etiologia dos sintomas dolorosos, o avanço foi 

mínimo. Ao mesmo tempo, algumas pesquisas, influenciadas pelo pós-guerra, 

tentavam distinguir os feitos psicológicos dos traumas dos sintomas 

provocados por doenças orgânicas. 

Com a crescente preocupação em se diminuir os sintomas dolorosos 

e as dores nas cirurgias, novos medicamentos e diversos métodos de 

tratamento foram desenvolvidos. Dentre esses métodos, destacaram-se a 

eletroterapia e as técnicas de sugestionamento e hipnose. 

A hipnose, em especial, foi de fundamental importância para 

estudos, como os de Charcot,  que objetivava elucidar a origem dos sintomas 

dolorosos em pacientes histéricos. Com o método, Charcot pretendia, em 
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princípio, descrever a origem orgânica dos sintomas dolorosos. Por essa 

técnica, entretanto, percebeu que havia outras causas para o surgimento das 

dores histéricas. 

Pela influência de Charcot, Freud passou a usar a hipnose. Por 

conseguinte, percebeu que na histeria havia um círculo de causas físicas e 

psíquicas que refletiam umas nas outras. 

Pudemos constatar que esse pensamento ecoa em muitos textos 

escritos por Freud após o estágio em Paris, mesmo não havendo referências à 

dor de maneira direta. Ao que nos parece, Freud, gradativamente, foi 

comprovando as hipóteses acerca dos sintomas dolorosos na medida em que 

avançava o entendimento sobre a clínica da histeria. 

Na elaboração dos Estudos sobre a Histeria, Freud desenvolveu e 

ampliou essas descobertas, dando atenção especial à história da dor e não 

apenas ao sintoma, demonstrando que seu interesse primeiro não se 

concentrava no órgão que doía mas sim na pessoa que vivia a dor. 

A partir da história dessas pessoas, Freud compreendeu os 

mecanismos usados pela histeria. Chegou à origem dos sintomas; utilizou a 

teoria, desenvolvida no “Projeto para uma Psicologia Científica”, em que as 

sensações de dor ficavam gravadas em um tipo de memória, e fez dela o 

centro das origens dos sintomas dolorosos. 

Dessa forma, concluímos que Freud pensava as origens da dor 

como sendo: 

- orgânica; 

- orgânica, porém ampliada, mantida ou rememorada pelo psíquico;  

- psíquica. 
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Muito embora Freud identificasse as influências físicas e psíquicas 

em cada paciente, não se referia às origens da dor por uma tipologia estanque. 

Para ele, a instalação dos sintomas dolorosos ocorria de forma dinâmica: por 

vezes, o psíquico utilizava uma dor orgânica para seus fins, em outras, uma dor 

orgânica se instalava em um local onde antes havia uma dor psíquica, ou ainda 

os sintomas poderiam ser de várias origens ao mesmo tempo ou apenas de 

uma. No pensamento freudiano, as origens físicas e psíquicas retomavam 

umas as outras. 

Sendo assim, acreditamos que Freud não rompe totalmente com o 

pensamento médico sobre a dor vigente no século XIX, mas, ao levar em 

consideração a subjetividade do doente, propõe um novo conceito de 

tratamento, baseado na própria experiência clínica com a histeria. 
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