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RESUMO 
 

O presente trabalho objetiva-se à reflexão crítica da importância conceitual da histeria na 

teoria das neuroses no que se refere especificamente ao arcabouço teórico da criação 

freudiana: a psicanálise e suas implicações enquanto modelo prototípico no campo 

transferencial em análise. Para tanto, foram levadas em consideração, principalmente, as 

concepções originais de Sigmund Freud acerca do desenvolvimento no tratamento 

psicanalítico da neurose histérica, a formulação de Jaques Lacan dos quatro discursos e, 

sobretudo, do discurso da histérica, bem como, as contribuições do psicanalista argentino 

Juan David Nasio sobre o tema, além da perspectiva de outros importantes autores 

contemporâneos. Ademais, o presente artigo é dividido, por questões didáticas, em subtemas 

que versam brevemente sobre pontos de interesse, no que se refere ao desenvolvimento 

conceptual em psicanálise da neurose histérica e sua relação com o mecanismo artificial da 

análise: a neurose transferencial ou, à maneira clássica, neurose de transferência, levando em 

consideração que tal mecanismo se constitui como condição básica para o tratamento de toda 

e qualquer neurose em psicanálise. 
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I. BREVE HISTÓRICO: A TERNA EFÍGIE HISTÉRICA EM FREUD 

 

É sabido que o diagnóstico de qualquer doença – e, naturalmente, quando se trata também 

de algum acometimento ou qualquer insuficiência de caráter endopsíquico – é construído a partir 

de manifestações chamadas ‘sintomas’ e estes, por sua vez, constituem parte da essência de 

qualquer doença. Porém, pode-se afirmar que há um extenso distanciamento entre o diagnóstico 

médico e a identificação psicanalítica, no que diz respeito às diversas neuroses e, dentre estas, a 

neurose histérica. 

Roudinesco e Plon (1998) afirmam que na língua grega, o vocábulo histeria corresponde a 

matriz e, na antiguidade clássica, em especial em Hipócrates, a histeria era considerada uma 

doença orgânica originária do útero. Sendo assim, era também especificamente feminina. 

Em seu Timeu, Platão retoma a hipótese hipocrática, ressaltando que a mulher, 

diferentemente do homem, trazia em seu seio um “animal sem alma”: o útero. Este teria o apetite 

de gerar filhos e que, após longo tempo sem fruto, esse animal se enfureceria, o que causaria 

enfermidades de toda sorte. 

A problemática da histeria foi reavivada de forma trágica e sangrenta na Idade Média, sub 

jurisprudentia das fogueiras da Santa Inquisição. “Na Idade Média, a descoberta de áreas 

anestésicas e não-hemorrágicas (sigmata Diaboli) era considerada prova de feitiçaria” (Freud, 

2006/1888, p.81). 

Na segunda metade do século XIX, o médico francês Jean Martin Charcot, através de sua 

atuação na antiga Salpêtrière, chama atenção para a prática médica face aos fenômenos 

histéricos, demonstrando, a partir da hipnose, a possibilidade de confeccionar sintomas histéricos 

ou mesmo suspendê-los através de sugestão.  

Além disso, Charcot gozava de grande admiração por parte de  Sigmund Freud, que se 

deslocara à França onde trabalhou com ele por seis meses.  E, além de ter tido um papel análogo 

ao de um mestre para Freud, Charcot e seus estudos a respeito da neurose histérica também 

fizeram sentir sua influência na formação e prática de outras figuras célebres como: Joseph 

Babinski, Pierre Janet, Albert Londe, Georges Gilles de La Tourette e Alfred Binet. 

Sob uma perspectiva histórica, em uma fase anterior à estruturação das bases teóricas que 

consolidaram a psicanálise _ no que concerne às publicações pré-psicanalíticas _ se exalta a 

grande importância de Os Estudos da Histeria, de Josef Breuer e Sigmund Freud, livro publicado 

entre 1893 e 1895.  

No período referente à obra supracitada, Freud já demonstrava sua grande e pertinente 

preocupação com a psicogênese das manifestações histéricas, bem como, com as neurastenias e 
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outras manifestações neuróticas, não se satisfazendo com a posição adotada pelo status quo 

médico da época em relação a tais acometimentos.  

Freud, no que se trata ao período relativo aos Estudos, adotava em sua prática clínica o 

Método Catártico de Breuer, no qual, através da sugestão hipnótica, o sujeito era levado à 

revivência da experiência traumática, para então ab-reagir os afetos ligados a tal experiência e 

consequentemente eliminar os sintomas relacionados a eles. Fato relevante, é que Freud já neste 

período, que poderíamos denominar a maneira de um aforismo, enquanto puberdade da teoria 

psicanalítica, já aludia à busca da etiologia das neuroses na esfera da sexualidade. 

Durante a fase correspondente aos Estudos da Histeria, Freud encontrava-se em uma fase 

de constante experimentação onde já suspeitava da tênue eficiência da hipnose, utilizando em sua 

clínica diversos métodos sugestivos que posteriormente seriam abandonados. 

Os Estudos compreendem, além da famosa paciente de Breuer, Ana O. (Bertha 

Pappenheim), quatro outros casos clínicos do jovem neurologista Sigmund Freud.  

Bertha Poppenhiem, ainda hoje é referenciada como a principal representante entre as 

histéricas da literatura psicanalítica. Uma jovem moça que apresentava sintomas de altíssima 

complexidade, no que se refere à neurose histérica, como paralisias anestésicas, dores 

abdominais, perturbações dos movimentos oculares, alterações da visão, tussis nervosa, 

repugnância por alimentos, impossibilidade de beber água, falta de expressão em sua língua 

materna e estados de absence (Freud, 2006/1910).  

Além do caso apresentado por Breuer, Freud (2006/1893-1895) em seus Estudos trata os 

seguintes casos: Sra. Emmy Von N que apresentava um estalido involuntário com a boca 

(“contravontade histérica”); Miss Lucy R., que apresentava perturbações nasais onde 

involuntariamente sentia odores como “um cheiro de pudim queimado” (p.135); Katharina, uma 

moça que residia nos Alpes Orientais e que sofria de falta de ar, aperto na garganta, intensa 

angústia, entre outros sintomas; Srta. Elisabeth Von R., que apresentava estranhas dores na 

musculatura de suas pernas; além de breves alusões a outros casos.  

Sendo assim, fica em evidência, em Os Estudos da Histeria, o enredamento dos sintomas 

apresentados pela histeria, não constituindo assim, uma sintomatologia definida em tal entidade 

clínica, ou seja, a histeria, como já fora afirmado por Platão, está sujeita às mais variadas 

manifestações, sejam estas perturbações relacionadas à motricidade, distúrbios da sensibilidade, 

distúrbios sensoriais, estados de ausência da consciência, angústia, etc. 
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II. AS DUAS LEITURAS DA HISTERIA EM FREUD: TEORIA DO TRAUMA E A 

DIALÉTICA DO DESEJO.  

 

O abandono da hipnose, por parte do pai da psicanálise, marca o que talvez seja, em última 

instância, o início da prática psicanalítica enquanto tal. A este respeito Freud (2006/1924 [1923]) 

em Uma Breve Descrição da Psicanálise justifica tal renúncia “em primeiro lugar porque, apesar 

de um curso de instrução com Bernheim em Nancy, ele não conseguia induzir a hipnose em um 

número suficiente de casos, e, em segundo, porque estava insatisfeito com os resultados 

terapêuticos da catarse” (p.219).  

Então, é inserido, em lugar do método catártico, em virtude dos aprimoramentos acrescidos 

na prática clínica de Freud, o método da associação livre (onde o sujeito é convidado a expressar 

através da fala e da linguagem o que lhe vier à mente). Tal método se constitui como “a regra 

fundamental da psicanálise” (Freud, 2006/1913, p.149). 

Ainda neste viés, em relação à construção da clínica da histeria, voltando na “pré-história 

da psicanálise”, Luiz Alfredo Garcia-Roza (1984) salientou que as bases em que se ancoravam a 

teoria e a terapia da histeria, no período correspondente aos Estudos sobre a Histeria, 

correspondem ao trauma psíquico e ao seu conteúdo sexual.  

O que fora considerado na teoria do trauma equivalia a dizer que o neurótico teria sido 

vítima de uma sedução sexual real em sua infância e que, devido ao caráter traumático de tal 

acontecimento, ocorreria o recalcamento do mesmo; o qual, por sua vez, se transformava no 

núcleo patogênico da neurose, sendo removido com a ab-reação e a elaboração psíquica da 

experiência traumática.  

Não se haviam lançado ainda as bases teóricas da sexualidade infantil, o que, segundo 

Garcia-Roza (1984) “não havendo sexualidade infantil, não poderia haver ‘sedução sexual’, pois 

esta sequer haveria de ser vivida como tal” (pg.94).  

Para contextualizar a afirmação citada acima, Freud se utilizava do pressuposto de que: em 

um primeiro momento, a criança exposta a tal sedução, não si apercebia da mesma como sexual; 

e que, em um segundo momento, a partir da maturação sexual, relacionava outra vivência que 

não necessitava ser de natureza sexual em relação à primeira, sendo que, ambas apresentavam-se 

relacionadas de acordo com as associações do sujeito, tornando patógena a lembrança infantil. 

Mas o núcleo patogênico da neurose histérica seria posteriormente revisto por Freud e, já 

em suas cartas dirigidas a Wilhelm Fliess, especificamente o documento datado de 21 de 

setembro de 1887, Freud (2006/1950) fizera a seguinte afirmação: “Não acredito mais em minha 

neurótica [teoria das neuroses]” (pg.309).  
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Freud confessara a seu amigo e ouvinte (à época), que sua descrença na teoria das neuroses 

se devia: primeiro, aos resultados terapêuticos nada satisfatórios em grande número de casos que 

indicava que algo ali lhe faltava; e, em segundo lugar, à desconfiança para com os relatos dos 

analisantes de terem realmente sido seduzidos pelos pais.  

Baseado nestas indagações, Freud escrevera nesta carta que se encontrava perplexo pelo 

fato de que “em todos os casos, o pai, não excluindo o meu, tinha de ser apontado como 

pervertido” (Freud, 2006/1950, pg.310). 

Voltando a Garcia Roza (1984), o autor afirmou que “a superação da teoria do trauma 

implicava duas descobertas: a do papel da fantasia e a da sexualidade infantil. Essas duas 

descobertas podem ser concentradas numa só: a descoberta do Édipo” (p.94). 

Juan David Nasio (1990), psicanalista argentino, salienta que o tema Histeria em Freud 

pode ser dividido, em uma primeira leitura, quando é levantada a tese de que a origem da histeria 

seria o vestígio psíquico de um trauma e, em uma segunda leitura em que a origem da histeria é 

uma fantasia inconsciente.  

Seguindo esta perspectiva, a histeria inicialmente foi delineada por Freud como um 

sofrimento advindo de representações sexuais intoleráveis e que, em função do recalcamento, na 

tentativa de isolar tal reminiscência, justificava o Eu conservar em si um trauma psíquico latente 

e, logo então, na falha de tal defesa dava-se lugar à conversão histérica.  

Após um relativo período, mesmo já tendo demonstrando suas suspeitas em cartas 

endereçadas a Fliess, Freud (2006/1908) afirma que:  

 

Quem estudar a histeria, portanto, logo transferirá seu interesse dos sintomas para as 

fantasias que lhes deram origem. A técnica da psicanálise nos permite em primeiro lugar 

inferir dos sintomas o que essas fantasias inconscientes são, e então torná-las conscientes 

para o paciente (p.151). 

 

Do ponto de vista conceptual, Freud (2006/1908) designa por fantasia “satisfações de 

desejos originários de privações e anelos” (p.149). As fantasias inconscientes estão em íntima 

relação com o núcleo da formação onírica que: “consiste em nada mais do que fantasias diurnas 

complicadas, que foram distorcidas e que são mal compreendidas pela instância psíquica 

consciente” (p. 149).  

Ainda assim, as fantasias constituem também, ao lado dos sonhos, parapraxias e sintomas, 

as formações do inconsciente.  Tais manifestações do inconsciente podem ter sido sempre 

inconscientes, formadas no sistema Ics., ou com maior frequência, como designa Freud, estas 

foram, de início, conscientes e, sob a influência do recalcamento, tornaram-se inconscientes.  
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O conceito de fantasia em Freud tem ampla conexão com a vida sexual do sujeito, já que as 

mesmas serviram para lhe dar satisfação sexual durante um período masturbatório, período este 

que traz em si a culminação da fantasia e outra parte de comportamento ativo. Ou seja, o sujeito 

atua fatasisticamante com os elementos passivo e ativo na situação masturbatória a fim de obter 

prazer de uma determinada zona erógena.  

Posteriormente, como salienta Freud (2006/1908) “esse ato se funde a uma ideia plena de 

desejo pertencente à esfera amor do objetal, e serviu como a realização parcial da situação em 

que culminou a fantasia (p.150)”. Daí, quando o sujeito renuncia a esse tipo de satisfação sexual, 

permanecendo abstende, e não lhe sendo possível sublimar sua libido, preenchem-se as condições 

necessárias para que a fantasia inconsciente comece a atuar com vigor, “sob a forma de sintoma 

patológico” (p.150). 

 

III. O OUTRO CASTRADO E O GOZO IMPOSSÍVEL 

 

Jacques Lacan (1960 [1961]) ao discorrer a respeito da fantasia histérica da castração 

propõe o seguinte matema:  

  a    ◊  A 

                                                       (-ϕ) 

 

na qual o histérico lança o olhar ao Outro castrado (A) e isto lhe angustia e, diante desta 

imagem, identifica-se com o objeto imaginário que falta ao Outro (-ϕ). Daí, o (-ϕ) se transforma 

no (+ϕ), não entrando aí a zona genital, que, por sua vez, encontra-se em estado de anestesia (-ϕ). 

“O resultado dessa conversão, que o histérico julgava salvadora, é a dor da insatisfação (a), dor 

esta que o sujeito acaba se reduzindo” (Nasio, 1990, p.116).    

 A respeito da conversão histérica Freud (2006/1908) assevera que:  

 

Dessa forma as fantasias inconscientes são os precursores psíquicos imediatos de toda uma 

série de sintomas histéricos. Estes nada mais são do que fantasias inconscientes 

exteriorizadas por meio da ‘conversão’; quando os sintomas são somáticos, com frequência 

são retirados do círculo das mesmas sensações sexuais e inervações motoras que 

originalmente acompanhavam as fantasias quando estas ainda eram inconscientes. Assim é 

anulada a renúncia ao hábito da masturbação e atingido o propósito de todo o processo 

patológico, que é o restabelecimento da satisfação sexual primária original — embora 

nunca, é verdade, de forma completa, mas numa espécie de aproximação (p.151). 

 

Neste sentido, podemos dizer que a satisfação proporcionada pela conversão histérica – 

onde o Eu, se utilizando do recalcamento, ao vigor de uma fantasia inconsciente entregue a toda a 
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sorte de desejos – e tal defesa não conseguindo ser completa em virtude ao acesso do Eu às 

inervações, opta pela somatização de determinada zona do corpo. Não obstante, o sintoma 

histérico não se constitui como uma satisfação completa, mas como certa descarga de energia 

libidinal, ou seja, uma solução de compromisso entre forças mentais que se opõem.         

Apesar de Freud duvidar de sua teoria da sedução (trauma psíquico), é correto afirmar que 

Freud nunca se distanciou por completo da postulação de que “os histéricos sofrem de 

reminiscências” (Freud, 1910, p.33). O que salta aos olhos não é nenhuma mudança de 

perspectiva (de uma teoria a outra que anularia a primeira). Tanto a teoria do trauma quanto a 

postulação da fantasia inconsciente são contribuições valiosas à complexidade da neurose 

histérica.  

Podemos afirmar baseado nos casos clínicos de Freud, em especial o caso Dora, que o 

evento traumático entra no jogo das associações do sujeito e, por sua vez, se coloca a disposição 

das fantasias inconscientes, não sendo necessários uma sedução ou abuso sexual de caráter real 

por parte de um adulto à criança (não desconsiderando a frequência de tais atos enquanto reais e 

assíduos em nossa realidade).  

Porém, tais acontecimentos se relacionam à função da existência de uma realidade psíquica 

que se coloca em íntima conexão com as fantasias, sejam essas já presentes no inconsciente do 

sujeito, sejam conscientes e posteriormente afastadas pelo recalcamento.  

É exatamente no caso Dora que Freud observa que os sintomas apresentados pela paciente 

se distanciavam da explicação de uma teoria baseada no trauma psíquico, pois já datavam de 

longa data (anterior ao evento traumático) e estavam relacionados com sua infância, ou seja, 

remetiam às fantasias inconscientes e à sexualidade infantil que fora investigada por Freud no 

mesmo ano que o Caso Dora em seus Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905). 

Freud, ao longo de sua obra, realizou diversas modificações no que concerne a respeito de 

sua teoria das pulsões, sendo que, em Além do princípio de prazer (1920) que o autor aponta para 

uma direção em que o objeto está para sempre perdido e, a vida se constituiria como um conjunto 

de forças que caminha para a morte, já que a experiência parece comprovar que Thanatos (pulsão 

de morte) prevalece sobre Eros (pulsão de vida), apesar das duas forças constituírem o cerne das 

motivações humanas e agirem a se completarem. Jacques Lacan retoma a tese freudiana e o que 

ele encontra além do princípio de prazer é o gozo. 

 

IV. O GOZO EM LACAN E O DIQUE DO RECALCAMENTO EM FREUD 

 

Na análise de Nasio (1992) o gozo em Lacan é uma retomada da tese freudiana dos três 

destinos da energia psíquica quando postas a frente do dique do recalcamento. Em Freud, certa 

quantidade de energia psíquica atravessa a barreira do recalcamento, “através da qual a energia se 
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liberta e se dissipa” (p.26) enquanto outra parte fica retida no aparelho psíquico acumulando 

energia residual. Há também um terceiro caminho, o impossível de ser alcançado que seria a 

descarga total de energia, que em suma, proporcionada pelo prazer sexual absoluto que seria 

experimentado durante o incesto (levando em consideração aqui, que o incesto em psicanálise 

está vinculado às fantasias inconscientes e não a práticas sexuais com consanguíneos).  

Neste sentido, Lacan elenca três categorias do gozar, são elas: o gozo fálico, correspondente 

à energia dissipada durante a descarga parcial; o mais-gozar, que representa a energia que vem a 

ser retida se tornando residual; e, o gozo do Outro, “estado fundamentalmente hipotético que 

corresponderia à situação ideal em que a tensão fosse toda descarregada, sem o entrave de limite 

nenhum” (Nasio, 1992, p.27), a saber, do recalcamento. 

Levantamos aqui o conceito de gozo em função do mesmo se imbricar no que concerne à 

neurose histérica e, mais propriamente ao que buscaremos delinear enquanto discurso da 

histérica.  

Segundo Lacan (1991/1969-1970), o que Freud aponta em Além do princípio de prazer 

“marca com força que o que em última instância constitui o verdadeiro sustentáculo, a 

consistência da imagem especular do aparelho do eu”(p.47) e, o que se implica aí,  é o fato de tal 

imagem especular é sustentada do interior do ser pelo objeto perdido (objeto do desejo ou objeto 

pequeno a ), “que ele apenas veste, por onde o gozo se introduz na dimensão do ser do sujeito” 

(p.47).    

 

V. HISTERIA E NEUROSE TRANSFERENCIAL  

 

Mas como delinear a complexidade da histeria no que concerne a prática psicanalítica? E o 

que constitui a importância do conhecimento sobre os processos histéricos em tal prática? 

 Freud (2006/1912), discorrendo a respeito do manejo transferencial requerido pelo ato 

analítico, coloca que é a partir do ponto em que o analisante se engaja nas condições necessárias 

da análise que “alcançamos normalmente sucesso em fornecer a todos os sintomas da moléstia 

um novo significado transferencial e em substituir sua neurose comum por uma ‘neurose de 

transferência’ da qual pode ser curado pelo trabalho terapêutico” (p.169-170).  

Neste sentido, cria-se então uma neurose artificial para que aí o sujeito possa ser analisado, 

questão essa de extrema importância na prática clínica em psicanálise. 
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VI. O DISCURSO DA HISTÉRICA  

 

Lacan (1969 [1970]), em seu seminário 17, intitulado o avesso da psicanálise, dá o devido 

lugar, em sua produção dos quatro discursos, ao discurso da histérica. Discurso esse “quebrado 

em algum ponto” (p.32) que viabiliza o desejo do saber, mesmo que seja esse um saber só depois 

situado ao nível da produção do discurso. Trata-se então de um saber, saber que não se constitui 

na figura do analista enquanto sujeito-suposto-saber, mas em um saber do inconsciente, sendo 

este último estruturado como uma linguagem. Ainda assim, Lacan ressalta que o que o analista 

institui com seu discurso, em epítome, nada além do que simplesmente a “histerização do 

discurso” (p.31). 

Segundo Marco Antônio Coutinho Jorge (1978), Lacan introduz quatro elementos dispostos 

em quarto de giro para representar a estrutura de todo discurso:  

 

S1 – significante-mestre; S2 – saber (cadeia dos significantes S2, S3, S4, etc., 

representada pela abreviação S2); a – mais-gozar; $ – sujeito barrado do 

significante que o constitui na definição lacaniana, é representado entre dois 

significantes: um significante é o que representa um sujeito para outro 

significante (p.10).   

 

Ainda assim, esses elementos podem ocupar quatro lugares:  

 

o agente           o outro 

                                                    a verdade    a produção 

 

Embasado em tais pressupostos, Lacan (1991/1969-1970) apresenta em seu seminário (o 

avesso da psicanálise) a teoria dos quatro discursos, sendo estes: discurso do universitário, 

discurso do mestre, discurso da histérica, discurso do analista; respectivamente: 

 

                         U                      M                    H                      A 

                  S2   →   a           S1   →   S2                    $   →   S1                         a   →   $              

                                             S1                         $           $          a         a          S2           S2                    S1 

 

    Concentrar-nos-emos aqui, por motivos didáticos, apenas no que diz respeito ao discurso 

da histérica (H). Tal discurso possui como a dominante (agente) do discurso o elemento $ que 

representa o sujeito lacaniano (sujeito barrado pela linguagem); a verdade da histérica é o a 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 09.11.2013 

 

Pedro Paulo Valadão Coelho 10 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

(mais-gozar); o Outro no discurso da histérica é representado por S1 (significante-mestre); e, a 

produção (perda, ou seja, a que sobra) de tal discurso é o saber.      
 

Não estará aí, afinal, o próprio fundamento da experiência analítica? Pois digo que ela 

dá ao outro, como sujeito, o lugar dominante no discurso da histérica, histeriza seu 

discurso, faz dele um sujeito a quem se solicita que abandone qualquer referência que 

não seja a das quatro paredes que o envolvem, e que produza significantes que 

constituam a associação livre soberana, em suma, do campo (Lacan, 1969[1970], p.32). 

 

VII. HISTERIA: O MECANISMO ARTIFICIAL DA ANALISE  

 

Nasio (1990) ressalta, sob um viés lacaniano, que a clinica psicanalítica e a histeria 

continuam indissociáveis no ponto em que o tratamento analítico é orientado por um princípio 

fundamental: “para tratar e curar a histeria, é preciso criar artificialmente outra histeria”(p.9). 

Neste sentido, o desenrolar de um tratamento clínico da histeria constitui-se em três estados do 

Eu, que se apresentam no curso de uma análise: um primeiro estado de um eu insatisfeito, 

passivo, “em que o eu está constantemente à espera de receber do Outro não a satisfação que 

plenifica, mas curiosamente, a não-resposta que frustra” (p.14). Um segundo estado caracterizado 

por um eu histericizante, “que transforma a realidade concreta do espaço analítico numa 

realidade fantasística de conteúdo sexual” (p.15), ou seja, há emersão de um sujeito que erotiza o 

campo da análise. E por fim, um terceiro estado, cuja posição subjetiva do histérico é 

caracterizada pela tristeza de ter que enfrentar “a única verdade de seu ser: não saber se homem 

ou mulher”, sendo denominado esse estado pelo autor como eu tristeza. 

É neste viés, sob uma perspectiva lacaniana, em uma volta aos textos de Sigmund Freud, 

que a histeria, ao invés de ser considerada apenas a partir do ponto de vista sintomatológico, é 

revista do ponto de vista relacional, de uma relação doentia com o Outro que se constitui também 

em sua relação à figura do analista (neurose de transferência), no campo da análise, na qual o 

sujeito histericiza seu discurso dando um novo conteúdo transferencial a seu sofrimento, e 

constituindo a condição necessária a um tratamento psicanalítico.  
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