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À memória de meu pai, médico. 
Seus trabalhos como clínico e pesquisador 

foram perpassados pelo desejo 
de compreender o enigma do corpo, 

que sabe dizer a verdade 
daquilo que somos. 



Abertura 

"Para onde foram as hisléricas de oulrora, aquelas mulheres maravilho
sas, as Annas O., as Doras ... ", 1 todas aquelas mulheres que se tornaram 
as figuras matriciais de nossa psicanálise? Foi graças a sua fala que Freud, 
escutando-as, descobriu uma modalidade inteiramente nova da relação 
humana. Mas a histeria de antanho não apenas deu origem à psicanálise, 
como sobretudo marcou com um selo indelével a teoria e a prática 
psicanalíticas de hoje. A maneira de pensar dos psicanalistas aluais e a_ 
técnica por eles aplicada continuam a ser, à parte as mudanças inevitáveis,_ 
um pensamento e uma técnica intimamente ligados ao tratamento do 
sofrimento histérico. A psicanálise e a histeria continuam tão indissociá
veis que a terapêutica analítica é regida por um princípio fundamental: , i' 
para tratar e curar a histeria, é preciso criar artificialmente outra histeria.~: · · 
Decididamente, o tratamento analítico de qualquer neurose não é outra , 
coisa senão a instauração artificial de uma neurose histérica e sua resolu
ção final. Quando, ao término da análise, essa nova neurose artificial, __ 
integralmente criada entre o paciente e seu psicanalista, é superada, 
conseguimos resolver igualmente a neurose inicial que motivo1,1 a análise. 

As histéricas de outrora, portanto, caíram de moda, e seu sofrimento 
hoje se oferece sob outras faces, outras formas clínicas mais discretas, 
menos espetaculares, talvez, que as da antiga Salpêtriere. O histérico do 
fina 1 ( 11 > sfru lo XIX e o histérico moderno vivem, cada qual 'à sua maneira, 
11111 sofri1111·1110 diferente, mas a explicação que a psicanálise propõe par~ 
dar ('onla da c1111sa desses sofrimentos essencialmente não variou. A teoria 
p:-;irn11111i1 irn por· caro SI'. transformou singularmente desde seus primór
dios, 11111s M111 c11111..-p\·:io sobre a origem da histeria continua fundamen-
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talmente inalterada. Ora, qual é essa origem? Qual é a teoria freudiana da 
causalidade psíquica da histeria? Ou, mais simplesmente, corno é que se 
fica histérico? E, em nos tomando histéricos, como é que nos curamos 
disso? São essas as indagações que faremos nossas neste livro. 



A FACE 
D.A HISTERIA 
NA ANÁLISE 



Antes de enveredarmos pela resposta a nossas interrogações iniciais, 
esbocemos agora a face clínica da histeria moderna. Ela nos surge de duas 
maneiras distintas, conforme o tipo de olhar que lhe dirijamos. Co9,1-,--/ 
efeito, podemos contemplá-la de um ponto de vista descritivo, a par_tiriÍos 
si11!9m?S observáveis, caso em que a histeria se apresenta _sorno uma 
entidade clínica definida; ou encará-la de um ponto de vista/rélacional, e 
assim conceber a histeria como um vínculo doentio do neurótico com 
outrem e, particulannente no caso da análise, com esse outro que é o 
psicanalista. 

Se nos situarmos inicialmente no lugar de um observador externo, 
reconheceremos na histeria uma neurose geralmente latente quç, na maio
ria da:- ve1.1·s, l'clmk por ocasião de acontecimentos marcantes ou em 
pcril)(los crft icos dn vida d,· 11111 sujl"ito, como, por exemplo, na adolcscên
dn. 1 issn 111·11ros1· s1· 111:inifrsta soh a fonna ,k distúrbios diversificados e 
a111iúdc pn:-sagl'iros, d1·11tr<" os 1111ais os mais d:íssicos siio sintomas somá
_licos conm as p1·rtnrha\"Ú<"s da rnotricidadc ( contraturas musculares, difi::
culdadcs d;i marcha, parnlisi;is dos membros, p;iralisias faciais ele.), os 
distúrbios da sensibilidade (dores localizadas, enxaquecas, anestesias de, 
uma regiãb limitada do corpo etc.), e os distúrbios sensoriais (cegueira, 
surdez, afonia e_tc.). EncoE_tramos ~!!1~~!!1 um conjunto_de afecções !!!~~ 
específicas, qu_t: yã() de~de_~_s. i~~<'!niª_s.~A~~~ªi9_s ~_ni_g11os até as altera::
çôcs da consciência, da memória ou da inteligência (_au~_ê111::i:i~,-~m11!
.sias ,·te.), chegando a estados graves_ .. <!:e_ pseudocoDJa._ Jodas essas 
manifrslaçiics de que o histérico sofre, e em particular_ os sintomas 
sotrníticos, caracterizam-se por uma marca absolutamente distinlivª~ 
~m sua mnioria, das são transitórias, não resultam de nenhuma causa. 
orgânica e, cm sua localização corporal, não obedecem a nenhuma lei da 
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anatomia ou ela fisiologia do corpo. Mais adiante, veremos como todos 
esses sofrimentos somáticos dependem, ao contrário, de uma outra 
anatomia, eminentemente fantasística, que age sem o conhecimento do 
paciente. 

Outro traço __ clínico da histe~i?, ·ao qual voltaremos com muita 
freqüência, concerne tamb~rn __ aQ._~Q.fPCJ_, mas comprc_endido como coi:po 
sexuado. O corpo do histérico realmente sofre por se dividir entre a parte 
genital, surpreendentemente anestesiada e atingida por fortes inibições 
sexuais (ejaculação precoce, frigidez, impotência, aversão sexual etc.) e 
todo o resto_ não-genital do corpo, que, paradoxalmente, aparece muito 
erotizado e sujeito a excitações sexuais permanente~,_ 

l. 

,.· 
\ 

Troquemos agora de lugar e nos instalemos n9 ponto de vista relacio
nal, o que é adotado pelo psicanalista comprometido com o trabalho 
da escuta. Sua concepção da histeria construiu--se não somente através 
do ensino teórico das obras de psicanálise, mas sobretudo a partir da 
experiência da transferência com o chamado analisando histérico e, em 
termos mais gerais - grifemos bem isso-, com o conjunto de seus 
pacientes. Sim, com o conjunto de seus pacientes, porque todos os 
pacientes cm análise atravessam inevitavelmente uma fase de histeri
cização, no momento cm que se instala a neurose de transferência com 
o psicanalista. Exatamente o quê aprendemos com nossos pacientes 
sobre a histeria? Este livro por certo pretende ser uma longa resposta 
a essa pergunta. Mas, por enquanto, detenhamo-nos nisto: qual é a face 
da histeria na análise? 

---V De nosso lugar transfcrencial, constatamos três estados, ou ainda, 
três posições permanentes e duradouras do cu histérico·.-Ã.lém da multi
plicidade dos acontecimentos que se sucedem no curso de umà-;n-álise--e 
aquém das palavras, afetos e sil{~ncios, efetivamente rcconhcct'.lllOs três 
_c~tª-_Q9ll@lli"ios _q9 __ t:u qu_e resumem, por eles lll("SllJos, a face rspcdlica 
da histeria na análi~e. Há um primeiro estado, passivo, por assim dit.n, 
em que o eu está constantemente ã espera de receber do Outro, niio a 
Satisfac,:~q!le plenifiCl!,Y!!IB, ~uriosamente, ll_!!_~O-resposla <JIII' frustra. 
Essa expectativa desapontada, sempre difícil de administrar pelo psicana
lista, ~~s_e_~i?()~a na perpétuaJilsati~faç_ã_~_~Il() descontentamento de qu~
tão freqüentemente se queixa o neurótico. O primeiro estado, portantq,_é 
o de um eu insatisfeito. Uma outra posiçã~ __ Lipicamentehistérica, identi-
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ficável na análise, _é__gm~bém um esta d<? do t!_l_J, llJ~s antes, o_ estado _atiyo 
de um eu que histericiza, isto é, que Lransfonna a realidade concret~ __ <!o 
espaço analítico numa realidade fantasística de conteúdo sexual. Logo 
precisaremos em qué consiste essa transforma-ção é- que s~ntid~ dar ao 
qualificativo ·sexual", mas desde já podemos afirmar que o cu histérico 
erotiza o lugar da análise. Segundo csla_d~nlo: o de um_e,1 histeri
ci?,g_~f!· ~JC_i~te ainda um~_!t!rct!ira eosição s_ubj~tiv-ªA~ hjsttrico, cara~~~
riz~da_Q_c_l~ tristeza cl_c seu cu quando ele finalrn.e.f!~e _t~:lfl ql!~_!!D_fr_ent_ar_ a 
única verdade d~_seu ser: não saber se é homem ou mulher. Assim, o 
terceiro estado é o de um eu tristeza. Detenhamo-nos por um instante em 
cada um desses estados do cu. 

_J / Um eu insatisfeito 

Para a psicanálise, a histeria não é, como se costuma acreditar, uma / 
doença que afeta um indivíduo, mas o estado doentio de uma rclaçüo 
humana que assujeita uma pessoa a outra. A histeria é, antes de mais nada, 
o nome que damos ao laço e aos nós que o neurótico tece cm sua relação 
com os outros a partir de suas fantasias. Formulemos isso com clareza:!]__ 
histérico, como qualquer sujeito neurótico, é aquele que, sem ter conhe
cimento disso, impõe na relação afetiva com o outro a lógica doentia de 
sua fantasia inconsciente. Uma fantasia cm que ele desempenha o papel 
de uma vítima infelii e ~onstantcmente insatisfeita. É precisamente esse 
estado fantasístico de insatisfação que marca e domina toda a vida do 
neurótito. 

Mas, por que fantasiar e vivenciar a insatisfação, quando, em prin
cípio, são a felicidade e o prazer que procuraríamos alcançar? A razão é 
clara: o histérico é fundamentalmente um ser de medo que, para atenuar 
sua angústia, não encontrou outro recurso senão manter incessantemente, 
em suas fantasias e em sua vida, o doloroso estado de insatisfação. 
Enquanto eu estiver insatisfeito, diria ele, ficarei protegido do perigo que 
mr espreita. Mas, de que perigo se trata? De que o histérico tem medo? 
<)uc 1<·11w ele? Há apenas um perigo essencialque o am~a_ça, um perigo 
11hs11l11111, puro, sem imagem nem figura, mais pressentido do que definido, 
II snhn, 11 pc-rigo de viver a satisfação de um gozo máximo. Um gozo tal 
4uc, se o vivn;Sl\ de o faria enlouquecer, dissolver-se ou desaparecer. 
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Pouco importa que ele imagine esse gozo máximo como o gozo do incesto, 
o sofrimento da morlc ou a dor da agonia; e pouco importa que imagine 
os riscos desse perigo sob a forma da loucura, da dissolução ou do 
aniquilamento de seu ser: o problema consiste cm evitar a qualquer preço 1..,. 

qualquer experiência que evoque de perto ou de longe um estado de plena 
e absoluta satisfação. Esse estado, de resto impossível, é pressentido pelo 
histérico, no entanto, como o perigo supremo de um dia ser arrebatado 
pelo êxtase e gozar até a derradeira morte. Em suma, o problema do 
histérico é, antes de mais nada, seu medo, um medo profundo e decisivo, 
jamais sentido, mas atuando em todos os níveis de seu ser; um medo 
concentrado num único perigo: o fato de gozar. São justamente o medo e 
a recusa obstinada a gozar que ocupam o centro da vida psíquica do 
neurótico histérico. 

Pois bem, para afastar essa ameaça de um gozo maldito e temido, o 
histérico inventa inconscientemente um cenário fantasístico destinado a ----· -----· - . - ---- -

PJQvar a_si mesmo e ao mundo que só existe gozo insatisfei!~· Sendo 
assim, como mantéi"o d1:sco!1tentamento, a não ser criando_ a fa1_1~~ia de 
um monstro, a quem chamamos Outro, ora forte e supremo, ora f~aco e 
doente, sempre desproporcional e dccepcionante em relação a nossas 
cxpcctativasi Por isso, qualquer intercâmbio com o Outro conduz inexo
ravelmente à insatisfação. Por conseguinte, .!__!~lida~e ~otidJ~11-~ _do 
neurótico é moldada segundo o molde da fantasia, e as pessoas próximas 
a quem ama ou odeia desempenham, para ele, o papel de um Outro 
Pº!'!ado_r:__ de_ in~a-~isfação. O histérico trata seu semelhante, amado ou 
odiado, e mais particulannentc seu pan:eiro psicanalista, da mesma ma
neira que trata o Outro de sua fantasia. E como é que se arranja? Ele 
procura -- e sempre encontra! - os pontos cm que seu semelhante é 
forte e abusa dessa força para humilhá-lo, e os pontos em que seu 
semelhante é fraco e, por essa fraqueza, suscita a compaixão. O histérico 
identifica em outrem, com uma percepção muito aguçada, o sinal de um 
poder humilhante que o torna infeliz, ou de uma impotência comove
dora de que ele se apieda, mas llllr é incapaz de remediar. Em suma, 
quer se trate do poder do outro m1 da falha 110 rn1tro, seja com o Outro 

~ de sua fantasia ou com o outro de sua rcalitladr, ,: s,·mprc a i11satisfaç;io 
_gue o eu histérico faz questão de encontrar como s1111 nwlhor ~uanli:i. O 
mundo da neurose, povoado de pesadelos, ohsl ;íl'll los ,. l'o11 ll i tos, loma se 
a_ssim a única barreira protetora contra o perigo ahsol1110 do got.o. 
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' Um eu histericizante 

O histérico nunca percebe seus próprios objetos internos ou os objetos 
externos do mundo tal corno são cornumente percebidos, mas transforma 
sua realidade material numa realidade fantasiada: numa palavra, histeri
ciza o mundo. Que quer dizer isso? Que significa histericizar? 
-- 1fcabamos de ver que, para se certificar do estado de insatisfação, 

o histérico procura no outro o poder que o suhjuga ou a impotência que o 
atrai e o desaponta. Dotado dl' aguda sensibilidade perceptiva, ele detecta 
no outro a menor falha, o llll'nor sinal <k fraque,r~,, o mais íntimo indício 
revelador de seu desejo. Mas. ú s1·1111·lha11\'.a de um olhar penetrante que 
não se contenta em varar e transpassnr a apari·1Ída do outro para encontrar 
ali um ponto forte 011 11111a hrl'cha, o histhico invl'nta e cria aquilo que 
percebe. Instala no corpo do oulro 11111 novo corpo, tão lihidinalmente ... 
intenso e fantasístico quanto o,: si·u prúprio corpo histérico. É que o corpo 
do histérico não l: Sl'll corpo rl'lil, mas um corpo s1'.nsaçiio-pura, aberto 
para o exterior como utn animal vivo, 11111111·sp11ci1· dl' anwha extremamen-
te voraz que se estende para o mllrn. 1111·a o, ,kspl'rla 111·k uma sensação , 
intensa e dela se alimenta. llistnil'i,ar ,: l'a,r1·r nasl·1·r no corpo do outro .1( 

_uma fornalha ardctfü· lk libido. 
Modifiquemos al-(orn n11ssos lrn11os ,. S1'.ja111os ainda mais precisos 

na definição do ClllH"I" ih• <k hislt" rir i,.a\·ao. ()ue é histericizar? Histericizar 
é erotizar uma 1·x111r.-;sno h11111a1111, sl'ja da qual for, embora, por si só, 
intimamente, da n:í11 sr ja .i .. 11alurn.a sexual. _É exatamente isso o que faz 
o histérico: co111 lodu a inm·1·11cia, sem saber, ele sexualiza o que não é 
sexual; aproprin sr. atrnv,:s do filtro de suas fantasias de conteúdo sexual 
- e das ljllltis n1io 111-c,·ssariamcnte tem consciência -, de qualquer 
gesto, q1111li111rr palavra 011 qualquer silêncio que perceba no outro ou que 
dirijo ao 11111ro. · 

Cha, 1kV1'111os trazer prontamente um esclarecimento, que será vá
lido todas as vezes que utilizarmos neste livro a palavra ~sexual". De que 
sexualidade se trata quando pensamos na histeria? Qual é o conteúdo 
dessas fantasias? Que queremos dizer ao afirmar que o histérico sexuali
,r.a? Esclareçamos desde já que o conteúdo sexual das fantasias histéricas 
nunca é vulgar nem pornográfico, e sim uma evocação muito longínqua 
e transligurada dos gestos sexuais. Jrata-se, _propriamente falando, de 
fantasias sensuais, e não sexuais, cujo menor elemento anódino pode 
servir de desencadeador de um orgasmo auto-erótico. 

De fato, convém entender que a sexualidade histérica não é, de 
modo algum, uma sexualidade genital, mas um simulacro de sexualidalk, 
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uma pseudogenitalidade mais próxima das apalpadelas masturbatórias e 
das brincadeiras sexuais infantis do que de um compromisso real no 
sentido da concretização de uma verdadeira relação sexual. Sexualizar o 
que não é sexual significa, para o histérico, transformar o mais anódino 
dos objetos num sinal evocador e promissor de uma eventual relação 
sexual. O histérico é um notável criador de sinais ~r~µ;;ti,s, qt11;, rarame_Q!e 
são seguidos pelo ato sexual que anunciam. Seu único gozo, um_ggzo 
masturba tório, consiste em produzir esses sinais, que o fazem crer e levam 
o outro a ~ier que seu verdadeiro desejo é enveredar pelo caminho de um 
ato se~ual_<::_~~s_umado. E, no entantC>,~ há um desejo a que o histérico se 
a~él_!l é. o_d~~ esse ll!I:) f~acasse; mais exatamente, ele se apega ao desejo 
inconsciente da_não-realização do ato, e, por conseguinte, ao desejo de 
continuar como um ser insatisfeito. 

·- ----·---·- ·--

O contexto habitual da análise, o divã, o ritual das scssiics ou o tom 
particular da voz ·do psicanalista, bem como a ligação transfcrencial, 
constituem uma das condições mais favoráveis para instalar esse estado 
ativo de histericização. A fala do analisando, homem ou mulher - seja 
ele diagnosticado ou não como ~histérico" -, pode, num dado momento 
da sessão, carregar-se de um sentido sexual, suscitar uma imagem fanta
sística e provocar efeitos erógenos no corpo, seja o corpo do psicanalista 
ou o do próprio analisando. 

Tomemos o exemplo do relato de uma analisanda que nos mostra como 
um elemento anódino da realidade pode ser transformado num sinal erótico. 

Exemplo de histericização. D ~Todas as vezes que ouço o clique da porta 
principal do prédio, quando o senhor a abre para mim, apoiando o dedo 
nó botão do interfone, sinto seu dedo apoiar-se em minha pele na altura 
dos braços. E, nessa hora, rio de mim mesma. Na verdade, ri :11w11as na 
primeira vez em que isso me aconteceu; agora, não rio mais, sou tomada 
por minhas sensações. Todas as vezes que presto atenção ao mais leve 
movimento de outra pessoa, recebo-o na pele, sinto-o, sinto um calor 110 

pescoço e no estômago. Até me acontece sentir como que uma excita~·:10 
quando escuto o simples barulho da respiração de um homem perto de 
mim. Nesse momento, há alguma coisa que vem diretamente para o corpo, 
sem nenhuma barreira. Ao menor de seus ruídos, logo sinto uma S1'.11sação 
de prazer em minha pele. Sou muito sensível a seus movinwutos, que 
repercutem na minha pele. Imagino o que se passa no senhor <-·orno se fosse 
a própria pele que o envolve. Sinto seus movimentos na minhn pele porque 
sou sua pele." Após um silêncio, ela acrescenta: WPcnsnr e lhe dizer isso 
me tranqüiliza, e me dá um limite. É o raciocínio que t1 o limite." 
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Passemos agora ao terceiro estado do eu histérico, o eu tristeza. 

-·· 
,,,_ · Um eu tristeza 

Podemos imaginar a que ponto, para histcricizar a realidade, o_eu histérico 

tem g_ue ser m~le_áyel e_c__apa_~ de _s~-~~!~r~r, sem descontinuidade!..d~~~~~ 
ponto mai~ _íntimo de s_eu ser até a borda mais externa do mundo, e quão 
incerta se toma então a fronteira que separa os objetos internos dos objetos 
externos. Mas essa plasticidade singular do eu instala o histérico num_a 
realidade c~!_lfusa, meio real e meio fantasiada, _on~_t:_~~ 4~t:~la o jo_go 
cruel e doloroso das identificaç_ões múltiplas e contraditórias C<?!!}_~!Y~r
sos personagens, e ao preço de ele pennanecer estranho a sua prór.ria 
identidade de ser e, mais particularmente, a sua identidade de ser sexuado. 

Assim, o histérico pode se identi_f.ic~r.c~~- ~-h~'P.!!!!1~----~~~-~~ipÜÜ1er :õu 
com o ponto de fratura de um casal, isto é, ele pode encarnar a próp!_!_a 
insatisfação que aflige um casal. É muito frcqiicntc constatar o quanto o 
sujeito adota, com surprccndcnh· dcscnvolt ura, tanto o papel do homem 
quanto o da mulhn, 111as, principalt1ll'llh', o p:qll'I do 11·n:l'iro personagem 
nlrav,:s d,· qt1l'lll o conflito surgi' 011, ao co11tr:írio. gra~·as a quem o conflito 
é 11pl111"111lo. <Jun II hb1hk,, dnw1w:11h-k o eonllilo 011 o elimine, ~eja ele 
he11111·111 011 11111lhn, ,·h· on1pa invariavelmente o papel <lo excluí~o. _É 
j11sl11111r111r o falo d,· srr rcjl'ilado para esse lugar de excluído que explica 
II trblr1.11 q111· lno fn·qiknh'.lllcntc acabrunha os histéricos. Eles criam uma 
sillrn~·110 co11rlil11osa, encenam dramas, imiscuem-se nos conllitos e de
pois, uma ve1. baixado o pano, apercebem-se, com a dor da solidão, de 
que tudo não passou de um jogo do qual eles são a parte excluída. É nesses 
momentos de tristeza e depressã", _tão característicos, que detectamos a 
identificação do histérico cqm _Q sofrim_ento próprig d~ insatisfação: o 
sujeito histérico já não é homem nem mulher, mas é agora a dor da 
insatisfação. E, com essa dor, fica na impossibilidade de se dizer homem 
ou mullwr, de afinnar, muito simplesmente, a identidade de seu sexo. _A 
trislrza 110 1·11 hish:rio corrcspoil_~~-!_!.C> vazi~ ~ Íl!~~~l~?,3 de sua i~entidade 
scx11a1la. 
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Em suma, a face da histeria num tratamento analflico --- e, além dele, em 
qualquer relação com outr~m - apj~~~{!ta~se como uma ligação insatis-

4. f~tp_ri!l_~ eroti_zante e trist~,_ il!!~Jra_1!1_~nte polari;,i11la cm torno da recusa 
tenaz a gozar. 

. É oportuno esclarecer agora que essa recusa tenaz II go;,,ar encontra
s~ igualmente na __ base das outras neuroses que são a obsessão e a fobia, 
mas segundo modalidades muito específicas. Quais siio 11s modalidades 
obsessiva e fóbica da recusa que o neurótico opõe 110 go1.o'/ E, compara
tivamente, qual é a modalidade especifica da recusa histérica'l É o que 
abordaremos neste momento. 

A diferença entre a histeria, 
a obsessão e a fobia 

Para situar a histeria no quadro mais amplo das neuroses, e assim marcar 
sua especificidade ao lado dos outros dois grandes tipos clínicos, pergun
temo-nos, antes de mais nada, o que é uma neurose em geral. A resposta, 
agora, está clara: a neurose é uma maneira ruim de nos defendennos, a 
maneira imprópria que inadvertidamente empregamos para nos opormos 
a um gozo inconsciente e perigoso. Se ficamos doentes, neuroticamente 
doentes, é justamente por procurannos teimosamente nos defender de um 
gozo doloroso. E, ao fazê-lo, defendemo-nos mal. Defendemo-nos mal 
porque, para aplacar o caráter intolerável de uma dor, não tivemos outro 
recurso senão transformá-la no sofrimento neurótico (sintomas). Por fim, 
só fizemos substituir um gozo inconsciente, perigoso e irredutível por um 
sofrimento consciente, suportável e, em última instância, redutível. As
sim, as três neuroses clássicas podem se definir segundo o modo particular 
que o eu tem de se defender. Existem, portanto, três maneiras - maneiras 
ruins, insisto - de lutar contra o gozo intolerável, e, por conseguinte, 
três modos diferentes de viver a própria neurose. 

• Sofrer_neuroticamente segundo o modo obsessivo é sofrer cons
ciente_ment~}lO _pensamento, isto é, deslocar o gozo inconsciente e into
lerável para um sofrimento do pensar. 

• Sofrer como fóbico é sofrer conscientemente com o mundo que 
nos cerca, isto é, projetar para fora, para o mundo externo, o gozo 
inconsciet1te e intolerável, e cristalizá-lo num elemento do ambiente 
externo, então transformado no objeto ameaçador da fobia. 
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• Por último, sofrer segundo o modo histérico é sofrer consciente· 
mente no corpo, ou seja, converter o gozo inconsciente e intolerável num 
sofrimento corporal. 

Numa palavra, o gozo intolerável se converte em_ distúrbios 
do corpo na histeria, desloca-se para um desarranjo do pensa
mento na obsessão, e se expulsa, voltando imediatamente 
como um perigo externo, na fobia. 

Adiantemos um último comentário, apoiando-nos numa frase escla
recedora de Freud: ~Nossa terminologia das neuroses não é aplicável ao 
recalcado [gozo intolerável], que já não pode ser chamado histérico, nem 
obsessivo, nem paranóico." Como é fácil perceber, os adjetivos histérico, 
obsessivo ou fóbico não se aplicam à coisa inconsciente e recalcada, mas, 
na verdade, aos tipos de defesa utilizados pelo eu. A neurose continua a 
ser uma questão de defesa, e não uma questão do objeto contra o qual a 
defesa age. Se retomarmos nossa lenninologia, poderemos concluir afir
mando que não existe gozo neurótico, obsessivo ou de outra natureza: 
existem apenas modalidades neuróticas do cu para se defender. 

\_, 



AS CAUSAS 
DA HISTERIA 



Nossa leitura da primeira teoria de Freud: 
a origem da histeria é o 

vestígio psíquico de um trauma 

Voltemos agora a nossas perguntas do início: como nos torn11mos histéri
cos, qual é a causa das manifcstaçôcs hislfricns'/ Qunl <1 o mcc11nismo de 
formação de um sintoma hislc1rico'/ .Segundo II primdni 1c·ori11 fn,udiana, 
a neurose histérica, como aliás qu11lq1wr ncurosc,!_provoc111l11 pdn 111;iio 
patogênica de uma representação psíquica, dr 1111111 iMin pnrusil11 niio 
consciente e intensamente carregada de afc~ Lcmlm,mos 11111·, 110 finnl 
do século Xp(_,_ sg!J___Q_~p~lso ~e Çharcot e Janet, já csh1v11 rsl11lwkdd11 
e relativamente bem aceita a tese que fazia da histeria uma -doc:taçn por 
representação~. Também Freud_enveredou por esse caminho, mas _muilo 
cedo se afastou dele, introduzitido ".'~ri___l!s_ m()dificaçõesL~entrc as <Juais a 
mais decisiva consistiu em considerar a idéia paras_i_ta, ~C!~ad_ora do sinto -
ma histérico, como uma idéia de conteúdo essencialm_ente _se:xyaL MaH o 
que é essa idéia sexual? Como é possível que uma idéia inconsciente e 
sexual seja capaz, por si só, de provocar uma afonia, por exemplo, uma 
bulimia, ou então uma frigidc:,.'/ Para responder, seguiremos passo a passo 
o processo que se inaUJ.:Unt com o aparecimento desi.a representação 
scx1111l inl·onscicnlr, ,. <IIU' termina com o aparecimento de um sintoma 
histc1rko 1111 pndrnlr. 

No l11fd11 1lr MIII ohra, Freud estava convenc:i~~ - mudaria de 
oplnl1\11 poslrrl11n11rntc de que o doente hj.~térico havi11 s_ofri~o, duran
ll' '"'" lnfit1wl11, 1111111 experiência traum~tica. Apanhada desprevenida, a 
l'rlnn\'11 fotn n v li 111111 impotente de uma sedução sexual efetuada por um 
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Obsessão 

O primeiro resultado possível consiste num deslocamento da carga, 
que abandona a representação dolorosa para se instalar no pensamento e 
superinvestir uma idéia consciente, que se toma invasiva na vida do 
neurótico. Reconhecemos aí o mecanismo de formação da idéia fixa 
obsessiva. 

Fobia 

O segundo resultado corresponde ao caso da neurose fóbica. A carga 
também deixa a representação, mas, em vez de se instalar imediatamente 
num elemento do pensamento, como acontece na obsessão, ela fica 
inicialmente livre, sem ligações, à espera dentro do eu. A carga assim 
disponível e flutuante é então projetada no mundo externo, fixando-se 
num elemento definido (a multidão, um animal, um espaço fechado, um 
túnel ele.), transformado, a partir daí, no objeto de que o fóbico tem que 
fugir para evilar o aparecimento da angústia. 

O sofrimento do sintoma de conversão 
é o equivalente de 

uma satisfação masturbatória -

Conversão 

O terceiro resultado que desarticula o recalcamento, o que nos 
interessa aqui, consiste na transforma_ç!Q d_a_ carga sexual e)(_Ct?ssiva _num 
influxo nervoso igualmente excessivo, que, agindo como excitante ou 
como itü_tiidor, _ _provoca um sofrimento somático. Assim, a conversão se 
d~ne, do ponto de vista econômic~. com~ a transformação de um exce~~o 
constante de energia que passa do estado psíquico para o estado somático. 
Esse salto do psíquico para o somático, que ainda hoje continua a ser uma 
interrogação em aberto,2 poderia ser descrito da seguinte maneira: a 
sobrecarga energética deixa os grilhões da representação intolerável, 
conserva sua natureza de excesso e ressurge transformada em sofrimento 
corporal, seja sob a forma de uma hipersensibilidade dolorosa, seja, ao 
contrário, sob a forma de uma inibição sensorial ou motora. Dado que o 
excesso de energia que passa do psíquico para o físico permanece cons
tante - isto é, continua desproporcional -, podemos admitir que o 
sofrimento de um sintoma somático é uma energia equivalente à energia 
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de excitação do trauma inicial, ou, mais exatamente, equivalente ao 
excesso de afeto sexual que comparamos anteriormente a um orgasmo. 

Essa permanência de um mesmo excesso de energia, portanto, é o 
que justificaria o sentimento do psicanalista quando, diante das manifes
tações somáticas de natureza histérica, passa a reconhecer nelas a expres
são substituta de um orgasmo sexual. Mais exatamente, de um orgasmo 
obtido através da masturbação, pois não nos esqueçamos de que a sexua
lidade do histérico permanece essencialmente como uma sexuali~de 
infantil. o mbor súbito que surgeiio pescoço de determinado paciente 
histérico no final de uma sessão pode ser considerado, do ponto de vista 
psicanalítico, o equivalente cutâneo de um orgasmo. Os vômitos atípi<:~s, 
a enuresc na criança, uma crise de choro, uma afonia ou uma paralisia 
hist.S!"ica do andar passam a constituir, definitivamente, a maneira detur
pada e nei;~ótica de que a hisieria dispõe para viver sua sexualidade 
infantil. Os sim0mas conversivos, portanto, devem ser tomados como 
equivalentes corporais de satisfações masturbatórias infantis. 

Assim, dos três fracassos do recalcamento, que incluem o fracasso 
por deslocamento da sobrecarga de uma representação para uma idéia, na 
neurose obsessiva, e o fracasso por projeção da sobrecar_ga do interior 
psíquico para o mundo externo, na neurose fóbica, o fracasso por conver
são da sobrecarga num sintoma somático constitui o mecanismo particular 

. da histeria. A antiga dcsi_g11_!!5ão de -histeria de_defesa"_foi substituída por 
Freud, 31_ parli_r ~laí, pela expressão ~histeria de conven;ão". 

A escolha do órgão 
que é sede da conversão 

Ficou claro que, para levar ao fracasso e para contornar a pre:-;são do 
n-çalca1111·n10, :i sohn:carga tem que descobrir essa saída conversiva no 
corporal e investir um órgão preciso. Mas, então, como se efetua a escolha 
desse órgão? Como é que a carga irrompe mais numa dada zona corporal 
do que em outra? Justamente, a ~~egião somática afetada Q~l~> _§jl).!_O_B}_a 
conversivc:> corr::esponde à_ ~rte do corpo _outrora afet!}da pelo trauma, e 
assim transformada numa imagem determinada. Nn conversão, a carga 
energética a-&ãndona a imagcmhiconscicntc parn ~,·11ergizar" O órgão do 
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qual essa imagem é reflexo. Assim, a escolha da sede _somática da 
conversão ~ expHcada, muito esquematicamente, segundo a seguinte 
::.eqüênª11.: parte do corpo percebida na cena traumática (o braço, por 
exemplo) - imagem inconsciente de um braço - paralisia conversiva 
do braço. Naturalmente, esses três estados sucessivos do corpo - corpo 
pe!'cebidQi__~~ em imagem e corpo sofredor - nem sempre se referem 
unicamente ao corpo de uma mesma pessoa. A zona corporal percebida 
na ocasião do trauma pode igualmente pertencer ao corpo da criança, do 
adulto sedutor ou até de uma testemunha da cena. É que o essencial não 
é saber a quem pertence o corpo, mas a parte do corpo que, no momento 
do trauma, foi mais intetlS"amente percebida pela criança, isto é, com maior 
pregnância. Se, por exemplo, na cena traumática de sedução, ouvem-se 
os gritos indignados de uma testemunha - tomemos o caso de uma mãe 
horrorizada que surpreenda as apalpadelas do padrasto no corpo de sua 
filha -, o sintoma somático de conversão assume a forma de uma 
inibição da voz (afonia) que, mais tarde, atinge a filha transformada em 
histérica. Os gritos da mãe, percebidos e inscritos no inconsciente da 
criança, ressurgem nela posteriormente como uma perda de sua voz. A 
histérica atualiza no corpo (afonia) a marca psíquica impressa pelo corpo 
do outro (os gritos da mãe). 

Se resumirmos os dois aspectos essenciais da conversão que acabamos de 
considerar - a constância do excesso de energia que passa do estado 
sexual-psíquico para o estado de sofrimento somático, e a persistência de 
uma- zona do ~~rpo q~e passa do estado de imagem inconsciente para o 
estado de órgão conversivo-, compreenderemos a que ponto a solução 
conversiva é precária e inadequada. A energia efetivamente muda de 
sistema, mas o sujeito continua a sofrer, porque o motivo de seu sofrimen
to não variou. Seja no nível psíquico, seja no nível do corpo, ele sofre por 
ser habitado por um excesso inassimilável e irredutível. A conve_~ão_ é 
uma_s_c;>luçã_o __ ru_i'!l porgue não resolve a dificuldad~ principal que causa a 
hj~t~~_ia, a saber, o encerramento do excesso de carga energética num 
e!~t11ento isolado e desvinculado do conjunto, seja esse elemento uma 
representação psíquica ou uma_ z9na_ _ç9rp<:>ri!l_ c;9nversiva. A saída da 
conversão, de fato, continua a ser uma solução precária, pois o problema 
da incompatibilidade permanece intacto: antes, havia a incompatibilidade 
da representação com o conjunto das representações constitutivas do cu 
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do histérico; agora, ela se transfonnou na incompatibilidade de um sofri
mento somático que não obedece às leis do corpo real. 

Mas uma questão se impõe de imediato: já que a conversão não é 
uma boa solução, haveria oulra maneira mais adequada de tratar o exces
so? Haveria oulra solução que não uma mudança de estado no correr da 
qual, como vimos, o excesso continua a ser sempre um excesso? Sim, ela 
consistiria em repartir e distribuir esse excesso numa multiplicidade de 
representações, em coletivizar o excesso - em suma, em esvaziá-lo 
através de sua disseminação. Mas, como? É nesse ponto que devemos 
inlroduzir a escuta do psicanalista, considerada, justamente, como uma 
disseminação do excesso e uma via possível para curar o sujeito do 
irreconciliável. 



O sintoma de conversão desaparece ao 
adquirir um valor simbólico: o que é produzido 

pela escuta do psicanalista 

É porque alguém me escura e quer descobrir o enigma dns 
mal-estares de meu corpo que esses mal-estares adquirem um 
semid,, em minha história; assin~ um dia talvez.possam desa
parecer. 

Já que a conversão, dizíamos, não é a boa solução, como tratar o excesso 
e curar o histérico do irreconciliável que o parasita? Partimos da seguinte 
hipótese: a escuta e a interpretação do psicanalista funcionam como um 
cu simbólico, isto é, corno um conjunto de representações. Trata-se de um 
cu capaz de acolher a representação irreconciliável que o eu histérico 
recalca, e de neutralizar, assim, a sobrecarga mórbida, distribuindo-a entre 
o conjunto de suas prôprias representações. A escuta do analista integra_ 
e dissipa aquilo que o histérico recalca e concentra. Por isso é que o sujeito 
se cura do irreconciliável e o sintoma conversivo pode desaparecer. Aqui 
formulamos estritamente, e com as palavras do vocabulário energético, o 
princípio geral que reza que o sintoma conversivo se esfuma ao assumir 
o valor simbólico que lhe conferem a escuta e a interpretação do psicana
lista. O fato de um sintoma adquirir valor simbólico e ter urna possibili
dade de desaparecer significa que a representação irreconciliável de que 
esse sintoma é substituto pôde ser integrada no sistema de representações 
da escuta analítica, e que sua sobrecarga pôde ser disseminada. Fazemos 
aqui uma mesma aLmação, formulada de acorô, com duas expressões 
difer~ntes, uma energética e outra simbólica. Dizer que a representação*' 
irreconciliável se integra no cerne do eu da escuta equivale a dizer que a 
escuta do analista dá um sentido simbólico ao sintoma conversivo e o fai 
desaparecer. Portanto, a escuta analítica opera tanto no registro energético 
quanto no simbólico. 

Ora, como estamos vendo, o sintoma conversivo só terá significação 
simbólica e só desaparecerá mediante uma única e exclusiva condição: 
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que seja dito pelo paciente e acolhido por uma escuta - não uma escuta 
reveladora de um sentido velado e já presente, mas uma ~ta- ger,l!d_QJa. 
d,e, ~~~n@_g. Mas, como admitir que a escuta silenciosa do analista, 
aparentemente passiva, seja capaz, por si só, de gerar sentido, e que a 
geração desse sentido faça desaparecer o sintoma? A escuta efetivamente 
terá o poder de gerar um sentido novo se for a escuta de um psicanalista 
habitado por um desejo oco, pronto para receber o impacto de um dito 
sintomático. Entendamo-nos: não basta que o paciente nomeie seu sinto
ma conversivo e fale dele com outrem para que ele adquira sentido. É 
preciso, além disso, que a escuta que recebe esse dito seja uma escuta ,j.., 
transfcrencial, isto é, a escuta de um terapeuta que deseje entrar na psique 
cio paciente a ponto de encarnar ali o excesso irredutível, de se fazer o 
núcleo cio sofrimento. Quando ele consegue isso, ou seja, quando seu 
desl-_jo de analista está presente, identificado com a causa do sofrimento, 
1·11tiio o psicanalisla é levado a proferir a inlcrprctação ou a fazê-la surgir 
i1ulirl"lamenh" na fo la tio analisando. Scr;Í pn·ciso, antes de mais nada, que 
o analisla SI" iden1ifiq111· co111 o ,·xn·sso inassimihível, isto é, que se tome 
a pn'ipria 1"1wq~i11, para q111" s,· v,·ja l,·v:1110 a <li,.er a interpretação. Para 
dc·scoh1-il' 11 hon inll'rprl"la\"ª"· 11ao h:í 111·11huma necessidade de buscá-la 
nos livr11s 111·11111111rnh11lh11 do pn1sa111c1110: ela surgirá de improviso, se o 
clinico rivn .,nliido, i11icial111c11te, alojar-se no centro do núcleo psíquico 
do c·x .... sso. lclc-111ifiq11.-r11 se com o núcleo do sofrimento e a interpretação 
hmrur:í; ,. , quando :ulvicr, ela se oferecerá como um substituto da repre
sc·11la\·110 intokr,ivcl que é radicalmente diferente do outro substituto em 
q111" co11sis1 ia o sintoma conversivo. 

Antes da escuta, a representação irreconciliável era dita, por inter-
1111:dio da conversão, pelo sintoma, e isso fazia sofrer; com a escULa, a 
111csma representação é dita pela interpretação, e isso dissipa o sofrimento. 
Por quê? Porque o analista, ao dizer a representação irreconciliável 
atrav_és da interpretação, logra que o excesso de que a representação é 
portadora se dissemine pela família de representações encarnada pela 
escuta analítica (eu simbólico). No eu do histérico, esgotado e doente por 
querer em vão recalcar, enxerto, na qualidade de psicanalista, meu desejo 
de ser o sofrimento do sintoma; e, graças à interpretação, tomo conciliável 
a representação até então irreconciliável. Por isso o sintoma se toma 
compatível com o restante do corpo, ou seja, é levado a desaparecer. 
Aceito com minha escuta, isto é, com meu inconsciente, integrar aquilo 
que o eu histérico rejeita. Basta esse desejo do analista, mesmo silencioso 
e tácito, para que a escuta vivifique o sintoma com um valor simbólico e, 
por conseguinte ... faça-o desaparecer. Sim, a escuta 1:onfere um sentido, 
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e o sentido mata o sintoma porque o ~vulgariza", porque o banaliza e o 
leva a tomar um lugar entre outros acontecimentos na constelação dos 
acontecimentos da vida psíquica do sujeito. Enquanto não é escutado, o 
sintoma persiste como um espinho que faz sofrer, por ser inassimilável; 
mas é preciso que a escuta o tome significativo para que o sofrimento se 
amenize e o sintoma acabe por se dissolver. 

Em suma, tudo se passa como se a escuta do psicanalista funcionasse 
na qualidade de uma família de representações que acolhe a representação 
irreconciliável até então recalcada pelo eu histérico. Assim, o excesso da 
sobrecarga se distribui entre os diferentes membros da família auxiliar 
que é o cu simbólico que faz as vezes da escuta. Por isso, a resolução do 
excesso de afeto é feita graças à dispersão e à dissipação da energia por 
entre as representações dn conjunto que é o eu da escuta. Liberta da 
sobrecarga e homologada a outras representações irmãs, a representação 
antes irreconciliável, e agora aplacada, pode finalmente reintegrar-se no 
eu que a tinha rejeitado. Assim, a escuta analítica funciona como um relé 
por intermédio do qual a representação irreconciliável torna-se conciliá
vel; um relé entre um eu adoecido, que recalca, e um novo eu, antes 
histérico, que doravante aceita. Estruturalmente falando, o conjunto re
calcador das representações - o chamado eu histérico -, o conjunto 
acolhedor das representações - o chamado eu simbólico, ou seja, a 
escuta psicanalítica - e o conjunto das representações de um novo eu, 
que agora aceita, constituem, dentro do contexto da transferência, três 
conjuntos supcrponíveis. Esses conjuntos se fundem numa mesma e única 
estrutura chamada inconsciente, um inconsciente que não pertence nem a 
um nem a outro dos parceiros analíticos. 



Nossa leitura da segunda teoria de Freud: 
a origem da histeria é uma fantasia inconsciente 

O interesse de quem estuda a histeria logo se desvia dos 
sintomas para se voltar para as fantasias de que eles resultam. 

S. Freud 

Antes de prosseguir, formulemo-nos desde logo a questão: será que essa 
teoria, que acabamos de desenvolver a partir de nossa leitura das primeiras 
formulações de Freud, continua a ser atual? Continua a nos ser útil no 
trabalho com nossos pacientes? Hoje em dia, quando um psicanalista se 
vê diante de um sintoma histérico de conversão - um problema somático 
como os que se apresentam freqüentemente no correr da análise, tais como 
uma crise de urticária, por exemplo, ou vertigens na criança -, será que 
esse psicanalista pensa nos termos que acabamos de empregar? Sem 
hesitação, respondo afirmativamente. A teoria da conversão, tal como a 
interpretamos, continua, a nosso ver, extremamente atual. Mais atual 
ainda quando a pensamos a partir da modificação introduzida por Freud 
em 1900: a origem da histeria é uma fantasia inconsciente, e não mais uma Jt 

representação. E o que se converte é uma angústia fantasística, e não mais 
uma sobrecarga da representação. 

!)e fato, Freud considerou que já não era necessário, para explicar 
o aparecimento de um sintoma de conversão, descobrir um evento trau

·-mático real na história do paciente. A representação dolorosa já não 
precisava surgir de um11 scdnc;iio scxu11l longínqua, praticada por um 
adulto. Bastava, agorn, pt'.IISttr cm nossa infância, imaginar o desçJl~.0,. 
mento de noS1«> torpo p11bion11l e compreender que cada experiência vivida 
qu11ndo érnmcir; crinni;ns, 110 nlvd das diferentes zonas erógenas - boca, 
ânus, músculos, pele, olhos tinha o valor exato de um trauma. Sem ter 
que sofrer uma experií'.ncia traumática real, desencadeada por um agente 
externo, o próprio eu infantil, ao longo de toda a sua maturação sexual, 
era a sede natural da eclosão espontânea e violenta de uma tensão exces
siva, denominada desejo. 
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Mas, nesse caso, onde situar, na evolução normal de nosso corpo 
libidinal, essa eclosão espontânea de um trauma produzido sem interven
ção externa? Para Freud - e para nós, atualmente-,~ termo ~trauma'" 
já _11ão _ se refeda essencialmente à idéia de um evento externo, mas 
designava um acontecimento psíquico carregado de afeto, um verdadeiro 
micro-trauma local, centrado numa região erógena do corpo e consistindo 

---. na fic__çto de ,,.uma_}:.ena __ trautpá_t_i<:a, a que a psicanálise deu o nome de 
fantasia. Naturalmente, o fato de a fantasia ser um trauma não quer dizer 
que todos os traumas sejam fantasias.Na vida cotidiana da criança, podem 
ocorrer choques traumáticos reais provocados por agentes externos; eles 
existem e são motivos freqüentes de consultas na psicanálise com crian
ças. Nesse caso, o afeto provocado pelo trauma real é um susto que, sem 
ser recalcado, ainda assim fica inscrito de uma maneira ou de outra na 
vida fantasística da psique infantil. Sejamos claros, portanto: certamente 
existem traumas que não são fantasias, mas todo trauma, seja ele real ou 
psíquico, se inscreve necessariamente na vida das fantasias. 

Mas, voltemos ao assunto. Por que dizer que as fantasias equivalem 
a traumas? É que, no núcleo da fantasia que é o lugar erógeno, jorra uma 
sexualidade excessiva, não-genital (auto-erótica), automaticamente sub
metida à pressão do recalcamento. A sexualidade infantil sempre nascc
mal, por ser exorbitante e extremada. Eis aí a grllnde _ c!_escoberta de Freud 
que o fez abandonar a teoria do trauma real como origem da histeria. ô 

\s3llil~®-2!!Y1D.Jj!__~_1:1E!]~~~-?l~!1~~.Q_fgro~n_!o, pois é sempre 
desproporcional aos meios limitados, físicos e psíquicos, da criança. A 
criança é inevitavelmente prematura e despreparada no tocante à tensãc 
que aflora em seu corpo, e, inversamente, essa tensão libidinal é intensa 
demais para seu eu. Fonte dos sintomas futuros, a sexualidade infantil e 
traumática e patogênica, por ser excessiva e transbordante. Segundo a 
primeira teoria, o incidente traumático real da histeria consistia na ação 
perversa de um adulto sobre uma criança passiva; agora, a perspectiva se 
inverte por completo: é o próprio corpo erógeno da criança que produz o 
evento psíquico, pois ele é o foco de uma sexualidade fervilhante, a sede 
do desejo. De um desejo que traz em si a idéia de que um dia possa 
realizar-se na satisfação de um gozo ilimitado e absoluto. É justamente 
essa possibilidade de uma realização absoluta do desejo que é insuportá
vel para o sujeito. Como dizíamos nas primeiras páginas, o gozo é 
insuportável para o sujeito porque, se ele o vivesse, o gozo poria em perigo 
a integridade de todo o seu ser. O surgimento do excesso de sexualidade K 
chamado desejo, com a eventualidade de sua realização, chamada gozo, 
é tão "!tenso que exig~! para ser temperado, a criação inconsciente de 
fabulações, cenas e fantasiaij>~Otetoras. 
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Essas formações fantasfsticas que se produzem inconscientemente, 
isto é, sem-que ó su)eito saiba, constituem, portanto, a resposta psíquica 
obrigatória para conter o excesso de energia que é o impulso do desejo. 
Por conseguinte, uma cena fantasística, tão ·verdadeira" quanto a antiga 
cena traumática ocorrida na realidade, dá forma e figura dramática à 
tensão desejante. Essa tensão, ao ser fantasiada, ou seja, temperada pela 
fantasia, continua a ser uma tensão igualmente insuportável, mas integra-
da e circunscrita na cena da fantasia. Passamos então a chamá-la angústia 
fantasística. Angústia é o nome que o desejo e o gozo assumem ao serem " 
inscritos no âmbitÕda fantasia. . --- - - - ------ ... - -

Pois bem, -quer--õ excesso de energia seja um excedente de afeto 
resultante de um choque traumático (primeira teoria), quer seja uma 
angústia fantasística que reage ao despertar espontâneo e prematuro da 
sexualidade infantil (nova teoria da fantasia), conservamos invariavel
mente a tese de que a caus~ _ _p_ri_ncipal_ ~a histeri? reside na atividade,< 
inconsciente de uma representação superinvestida/ialvo pelo fato de que, 
agora, o conteúdo dessa representação já não se reduz à imagem delimi
tada de uma parte do corpo (primeira teoria) mas se desenrola de acordo 
com um cenário dramático chamado fantasia. Essa fantasia é encenada 
numa curta seqüência cênica que sempre comporta os seguintes elemen
tos: uma ação principal dos protagonistas e uma zona corporal excessiva
mente investida, fonte de angústia. Nessa nova teoria, a fantasia assim 
construída é igualmente inconsciente e submetida ao recalcamento que 
era a representação intolerável da primeira teoria; e é igualmente porta
dora de um excesso insuportável de afeto, excesso esse a que, agora, 
chamamos angústia. Uma angústia que, ao desarticular a ação do recalca
mento, encontra sua expressão final num distúrbio do corpo. Doravante, 
depois dessa segun~ateoria freudiana, que situa a fantasia na origem da 
histeria, o psicanalista já não deverá buscar por trás do sintoma um 
acontecimento traumático datável e real, mas, antes, o •trauma" de uma 
fanJ!)._sia 3:ng_ustiante. 



A VIDA SEXUAL 
DO HISTÉRICO 



A vida sexual do histérico 
é um paradoxo, e esse paradoxo é 

a expressão dolorosa 
de uma fantasia inconsciente 

O desejo e o asco são as duas colunas do templo do Viver. 

P. Valéry 

Mas, qual é essa fantasia inconsciente, origem da histeria? Quais são os 
atores, como agem eles e de que natureza é a angústia que os anima? 
Responderemos a isso, mas antes prefiro começar por abordar essa fanta
sia considerando, inicialmente, os efeitos clínicos que ela produz na vida 
sexual dos pacientes histéricos. ~na~ão-dª ~_91,!lllidade.!iisl~riç!' ~ 
se explica, efetivamente, como a manifestação mais direta, ou, para ser 
mais exato, como a conversão somática mais imediata da angústia que 
domina a fantasia originária da histeria. Veremos, mais adiante, qual é 
rssa fanlasía e de que angústia se trata, mas observamos desde já que o 
m1-c1111is1110 d1'. conversão, que transforma a angústia dessa fantasia incons
cicnll· 111111111 dcsoi dcm geral da sexualidade, tem um alcance mais global 
do que a l'o11v,·r.-.iio estrila que transformava a sobrecarga num sintoma 
somático parlíl'lllnr. Haveria, portanto, dois tipos diferentes de conver
são, que, longe 111· s1· opon'.m, se completam: uma conversão global, que 
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transforma a angústia num estado geral do corpo, e uma conversão local, 
que transforma a angústia num distúrbio somático limitado a uma parte 

. definida do corpo. Julgamos que a idéia de uma conversão global - que 
não se limitaria, portanto, a uma parte do corpo, mas o implicaria global
mente - permite compreender melhor a sexualidade histérica. Cremos 
que, a partir do momento em que refletimos em termos de fantasia -
inconsciente, e não mais em termos de representação (imagem de uma -
parte corporal), em termos de angústia, e não mais em termos de um 
e~.~e~Q <!e energia, a teoria freudiana da conversão assim renovada 
revela-se mais fecunda do que nunca para explicar o Jofrimento sexual da -
histeria. Assim, podemos afirmar que ~_<!~si~_trao_sf9ID1_a Jt' 
nu!Jl-Cs.tado-per~~-do-~--~~~~~l_i_i_~~co. num ç_stado de sofri- -
IJ@Ll0.4_e_'d_º°-ª _!:!!"Qa.eroJ.Lza_çàQ-ger!l l 90..c.QrP-Q ... p~r!lQQ,Ca_lmen te a com pa- -
nhado por um~_inibiçj_o_.conc.t_ntr~<tl--® nível da zona geni~l. A conversão 
global d~ ângústia da fantasia-leva, p~1s;·ã-Ü·m-cóntra~i~ espantoso: um 
corpo globalmente erotizado coexiste dolorosamente com uma zona ge
nital anestesiada. 

Mas, qual é a natureza dessa angústia que acompanha o salto de uma 
fantasia psíquica, situada no inconsciente, para uma erotização global do 
coq>o e uma inibição genital? E de que fantasia se trata? Reservemos a 
resposta por mais um instante, e descrevamos agora o paradoxo singular 
e doloroso da sexualidade histérica. 

O paradoxo da vida sexual 
do histérico 

Deixemos claro, desde logo, que a inibição genital de que falamos se 
traduz na vida sexual do histérico, não, como se poderia supor, por uma 
indiferença perante a sexualidade, porém, na maioria das vezes, por uma 

. aversão, um verdadeiro nojo de qualquer contaL ... carnal. A inibição sexual 
histérica não significa retraimento, mas movimento ativo de rechaço. Um 
rechaço tão característico que Frel!d não relutou em dizer: -Tomo por -. 
histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em quem uma oportunidade de 
excitação sexual provoque nojo, quer essa pessoa apresente ou não sinto
mas somáticos."3 E tratou de acrescentar, em outro trecho: -o enigma 
contrmlitcírio suscitado pela histeria ( ... ) [é) o R.ª! _d~_e>postos ~()~stityÍ~() 
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-·-.-i Rºr uma necessi sexu ce e u e· eição.eu.gerad.L4~-~~ , : ~ ;_ 
li~: 4 A hipererotização global do corpo não-genital se opõe, portanto, : 
a uma profunda aversão pelo coito genital. A impotência, a ejaculação 
precoce, o vaginismo ou a frigidez, todos são distúrbios característicos da 
vida sexual do histérico, os quais, de uma maneira ou de outra, exprimem 
a angústia inconsciente do homem de penetrar no corpo da mulher, e a 
angústia inconsciente da mulher de se deixar penetrar. O paradoxo do 
histérico diante da sexualidade caracteriza-se, portanto, por uma contra
dição: de um lado, há homens e mulheres excessivamente preocupados 
com a sexualidade, procurando erotizar toda e qualquer relação social, e 
de outro, eles sofrem - sem saber por que sofrem - por ter que passar 
pela experiência do encontro genital com o sexo oposto. Refiro-me, por 
exemplo, àquele tipo de homens que se interrogam sobre o tamanho e os 
atributos de seu pênis, ou ainda a propósito de sua beleza muscular, e que 
manifestam, correlativamente, um baixo interesse pelas mulheres ou, 
mais exatamente, uma baixa pulsão de penetrar o corpo da mulher. São 
homens narcisistas, exibicionistas, por vezes muito sedutores, e com um 
grau variável de homossexualismo e masturbação. 

A mulher histérica 
e o gozo do aberto 

Se pensarmos agora nas mulheres histéricas, o paradoxo parecerá muito 
mais complicado e obscuro. De fato, a multiplicidade de aventuras amo
rosas cm algumas mulheres contrasta com o sofrimento manifestado por 
difnrnll·s lipos 1k i11ihi,;ú1·s duranll" o alo sexual (frigidez, vaginismo 
l"lc.). Ora, drnln- 1·ssas inihiç1ws, h:í uma, ,·ssencial e sccrcla, que afeta a 
histérica no ponlo cxlrcmo de seu ser de mulher. Mesmo vivendo uma 
relação carnal aparentemente feliz com um homem, a histérica pode se 
recusar a se abrir - quase que sem sabê-lo, mas resolutamente - para 
a presença sexual do corpo do outro. A lição que a psicanálise extrai dessa 
recusa da histérica poderia ser enunciada da seguinte maneira: a histérica 
se oferece, mas não se entrega; ela pode ter relações sexuais orgásmicas 
( orgasmo clitoridiano ou vaginal), sem por isso comprometer nelas seu 
ser de mulher. No momento do ato, onde é confrontada com a ameaça de -
perder essa virgindade fundamental, ela se fecha sobre si mesma no 
limiar do gozo do orgasmo, assim se preservando de experimentar um 
gow radicalmente diferente, enigmático e perigoso, que chamaremos 
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; gozo do ahcrto . .i A histérica pode se oferecer ao orgasmo, mas nem por 
isso se entrega ao gozo do aberto. 

A histérica não se entrega, vá lá; mas persiste uma pergunta: será 
possível, histériça ou não, entregar-se verdadeiramente a esse gozo infi
nito? Será concebível gozar com o aberto? À parte os místicos e sua 
experiência de êxtase, talvez todos nós, tal como os histéricos, sejamos 
seres para quem a relação sexual continua sendo, no final das contas, uma 
relação impossível. Foi justamente isso que Lacan se esforçou por nos 
demonstrar através de tc_xla sua obra. Mas, nesse caso, que é que especi
ficaria a histérica, a não ser a intensidade e a paixão com que ela se choca 
e se fere no limite de uma relação sexual impossível? 

Recusando-se a se entregar, a histérica se vê inevitavelmente arras
tada para o precipício da insatisfação. Quer seja o homem que manifesta
mente se recusa a penetrar a mulher, ou a mulher que, aceitando a 
penetração, se recusa a perder sua virgindade fundamental, ambos vive
rão, infalivelmente, um estado permanente e latente de insatisfação. Uma 
insatisfação que não se restringe unicamente ao registro sexual, mas se 
estende para a totalidade da vida; e o faz, às vezes, de maneira muito 
dolorosa, através de episódios depressivos ou até de tentativas de suicídio. 
Pois bem, a despeito dessa dor, ~!..§urp_r~endçntemel),te. 

~ -~~ão. Agarra-se a ponto de fazer dela seu desejo: ~d~«!j~-~ Y 
insatisfação - desejo com o qual Lacan marcou para sempre o que é 
c~~o da histeria. O histérico deseja estar insatisfeito porque a 
insatisfação lhe garante a inviolabilidade fundamental de seu ser. Quanto II 

mais insatisfeito ele é, mais fica protegido da ameaça de um gozo que ele 
percebe como um risco de desintegração e loucura. 



AS FANTASIAS 
HISTÉRICAS 



A fantasia inconsciente na origem 
da histeria é uma fantasia visual: 

a ameaça de castração entra pelos olhos 

O caso do menino 

Mas, como explicar este paradoxo da vida sexual do histérico: erotização 
excessiva e dolorosa do corpo não-genital e inibição da zona genital, bem 
como a insatisfação daí decorrente? Já indicamos que a origem dessa 
clivagem da sexualidade histérica está ligada a uma fantasia inconsciente. 
Rcsla-nos agora desenvolver o conteúdo da fantasia. Nossa pergunta era: 
quem são os atores da fantasia originária da histeria, como agem eles e, 
principalmente., qual é a natureza da angústia que os atravessa? Respon
damos imediatamente: a fantasia que está na base da neurose histérica, ou 
seja, a fantasia fundadora da histeria - que qualquer psicanalista pode 
reconhecer no trabalho com um paciente histérico, seja qual for a variação 
cm que essa fantasia se apresente -, resume-se num instatâneo da 
seguinte cena: 

~---------·----··----------- ····- -·-------------~ 

Um menino (evocaremos 111ais adiante o caso da menina) é 
tomado de horror an/1' a 1·is110 i/11 imagem do corpo desnudo de 
uma mulher - mab cxatm11r11le, do corpo nu, -castrado", da 
mãe. Da mãe ou de qualquer outra mulher com quem exista um 
vínculo amoroso. A visão do corpo feminino, percebido como 
um corpo privado do pênis, provoca angústia, porque a criança 
pensa que ela própria possa ser vítima de semelhante castração. 
Basta que o menino veja sua mãe nua e a perceba castrada para 
que, imediatamente, tema sofrer o mesmo destino. 
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Recordemos simplesmente que a proibição do incesto proferida pela 
voz do pai é complementar a essa outra proibição, silenciosa e visual, 
imposta pela nudez do corpo matemo. Provavelmente, as duas ameaças 
- uma que entra pelos olhos, a do corpo matemo, e outra que entra pelos 
ouvidos, a da voz paterna - convergem para desencadear a angústia de 
castração. 

A angústia fantasística destinada a 
se converter é uma angústia intolerável, 

chamada "angústia de castração" 

Assim, a vida psíquica do histérico se organiza em tomo dessa fantasia 
visual, cujo cenário se desenrola segundo o traçado de uma linha que parte 
dos olhos do menino, toca a seguir no buraco sexual do Outro castrado e, 
por fim, retoma para o falo do próprio menino. O olhar da criança é 
simultaneamente prazer e horror: prazer, para o sujeito, de desvendar a 
falta na mãe (curiosidade visual), e também horror por deduzir daí que, 
se a falta afetou a mãe, é que ele pode ser igualmente castrado. Esse horror, 
que é o afeto dominante da fantasia histérica do menino, é chamado em 
psicanálise de ~angústia de castração". Angústia que, com todo o rigor, 
deveria chamar-se ~angústia ante a ameaça de castração", pois ela remete, 
não à dor de sofrer a castração, mas ao medo de perceber sua ameaça. A 
angústia de castração significa medo diante da ameaça de castração 
visualmente percebida, e não medo de ser realmente castrado. O único 
personagem realmente castrado no cenário da fantasia da histeria é a 
figura da. mãe;\~ castração é sempre a castração do OutroJ 

A angústia de castração é inconsciente 

Acrescentemos uma observação sobre a natureza inconsciente da angústia 
de castração. Quando o psicanalista emprega a exprcssiio -anglÍslia de 
castração", essa angústia não deve ser confundida com a angústia que 
observamos, por exemplo, nas crianças, sob a forma lk diversos medos 
(pesadelos, terrores noturnos etc.). Esses distúrbios, marcados por uma 
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angústia vivenciada e sentida pela criança sob a fonna de medo, são 
apenas manifestações clínicas de uma luta invisível travada pelo eu contra 
a angústia inconsciente de castração, inerente à fantasia. A angústia vivida 
e consciente, chamada ~medo'", é pois a expressão da defesa do eu 
(recalcamento) contra a outra angústia, não vivenciada, fantasística e 
inconsciente, a que chamamos angústia de castração. Naturalmente, e essa 
é a tese freudiana que sustentamos ao longo de toda esta obra, ~ 
~ constitui não apenas a origem desses medos 
fóbicos, como também a da totalidade das manifestações neuróticas. 

Introduzamos neste ponto um esclarecimento tenninológico. É che
gado o momento de juntar diversas expressões que vimos empregando 
para designar a coisa inconsciente, recalcada e intolerável que o eu 
histérico é convocado a converter. Há pouco, acabamos de chamá-la 

. -angústia inconsciente de castração". Mas lembremo-nos de que, inicial
mente, ao estudar a teoria do trauma, havíamos designado a coisa incons
ciente pela expressão -sobrecarga da representação intolerável". O que 
convt:m reta t: o scguinlt'.: a coisa inconscicntcq.uc se c~l)Yert_ç_é,dp.pm1to 

'A ,lt- vista da kotia do 1ra11111a, a sohrccarga energética, e, dg.ponic> devi_s.ta 
da ll'otia da fantasia, a an~úslia de ca~lração. Acrescentemos ainda outro 
1·sclan-ci11u·11111, para marcar hem a Jfrere~ entre a angústia de castração 
i11111kr.ivd e o gozo intolerável. Uma coisa é o medo e a recusa de um 
gom ilimitado que ameace a integridade de todo o ser; outra coisa é a 
angtístia diante da ameaça de uma castração incidente sobre uma parte 
limitada do corpo: o falo. Ou tenho medo de perder meu ser, ao realizar 
meu desejo incestuoso, ou me angustio ante a idéia de pôr meu falo em 
perigo. 

A fantasia da histeria é uma "detenção na imagem" 
num momento da evolução libidinal da 

criança: a fase fálica 

Segundo Freud, a cena da fantasia visual da histeria que acabamos de 
descrever corresponderia, em todos os seus detalhes, a uma cena fictícia. 
Uma cena que teria sido vivida por uma criança de cinco anos, na chamada 
fase fálica de sua evolução libidinal. Assim[ o histérico seria a criança 
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que, não tendo podido ultrapassar psiquicamente esse estádio, permane
ceria fixada nele_]:hamamos esse estádio de fase fálica porque a parte 
sexual que falta à mãe na imagem de seu corpo nu não é, aos olhos da 
criança, o pênis, e sim o ídolo do pênis, a ficção de um pênis poderoso, 
carregado de uma tensão libidinal extrema, um -semblante" do pênis que 
a psicanálise conceitua através do vocábulo falo. Precisamente, quando o 
menino descobre, com angústia, que sua mãe é desprovida de falo, seu 
universo - antes unicamente povoado por seres que eram todos porta
dores do falo (inclusive ele) - passa a se clivar em duas classes de seres: 
os que são portadores de um falo e os que são desprovidos dele; e isso, 
independentemente de seu sexo anatômico. No estádio fálico, a diferença 
entre o sexo masculino e o sexo feminino ainda não foi adquirida; o 
universo infantil continua dividido entre seres providos e seres desprovi
dos de falo, ou, simplesmente, entre seres poderosos e seres impotentes, 
sadios e enfermos, bonitos e feios, e não entre homens dotados de um 
pênis e m~lheres dotadas de uma vaginaro que equivale a dizer que a 
criança mergulhada nesse universo não s'ãbe se é menino ou menin~· É 
exatamente dessa incerteza sexual que sofre o histérico. 

Observe-se aqui que a intensidade libidinal no nível das regiões 
peniana e clitoridiana, assim como a necessidade de se assegurar quanto 
à permanência e à integridade de seu órgão sexual, explicam, na criança 
do estádio fálico e depois no histérico, a propensão a uma atividade 
masturbatória freqüente e compulsiva. 



A fantasia visual de castração, 
origem inconsciente da histeria 

O caso da menina 

Ouço agora uma leitora perguntar-me: "Certo, entendo perfeitamente que 
o menino se angustie diante do perigo representado pela imagem de uma 
mãe castrada, mas, que acontece com a menina, a menina que fui?" 
Responderemos a isso propondo nossa própria concepção da fantasia 
feminina de castração. Mas antes, recordemos claramente a posição 
freudiana clássica. Segundo Freud, o afeto que perpassa a fantasia femi- 1 

nina de castração que se acha na origem da histeria não é a angústia, como 
no menino, mas o ódio e o ressentimento para com a mãe. A mulher não 
poderia ter angústia de castração no sentido verdadeiro do termo, uma vez 
que já é castrada; assim, não há para ela nenhum perigo de castração. 
Entretanto, existe efetivamente uma fantasia feminina de castração, na 
qual, portanto, a castração não é uma ameaça, e sim um fato já consumado. 
Em sua fantasia, a menina não tem a idéia de um pênis, mas de um falo 
que lhe foi roubado, e tampouco tem uma idéia da vagina como cavidade 
positiva, mas sim da falta de um falo que deveria ter estado ali. 

Enquadremos, tal como fizemos no caso do menino, o instantâneo 
da cena fantasística em sua versão feminina: 

A menina também descobre visualmente o corpo nu da mãe, e 
diz a si mesma: "Mas, como ... sou castrada como ela!" Não nos 
esqueçamos de que, antes desse momento de descoberta, a 
menina, tt·ndo avistado o pênis de um menino, vivia na crença 
de que Lodos os St'n·s humanos possuíam aquela coisa poderosa 
chamada falo. Atúnil11 diante do corpo castrado da mãe, e diante 
da constatação de sua própria castração, a menina é tomada de 
uma intensa vontade 1lc tu o falo que lhe falta, ou de um dia ver 
crescer seu falozinho diloridiano. Tomada dessa cobiça, ela é 
imediatamente invadida pela irrupção de um surto de ódio 
reivindicatório em rcla\'.:10 à mãe, a essa mãe que ela julga 
responsável por tê-la feito menina e por não ter sabido protegê
la, garantindo-lhe a permanência de uma força fáJica.6 

53 
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A seqüência cemca que acabamos de evocar retoma, em suas 
linhas gerais, a tese freudiana clássica da fantasia feminina de castração. 
Ora, na realidade, deveríamos qualificar melhor essa fantasia e dizer: 
fantasia feminina da constatação de uma castração já consumada, 
enquanto, no tocante ao menino, havíamos enunciado: fantasia mascu
lina de uma ameaça de castração temida e por vir. Para completar,
deveríamos ainda' acrescentar que a hostilidade da filha em relação à 
mãe castrada reatualiza um sentimento de ódio mais antigo: o rancor 
que teria acompanhado a dolorosa separação do desmame. 

Pois bem, autorizando-nos por nossa prática com pacientes histé
ricos, podemos introduzir uma modificação na proposição freudiana. 
Com efeito, a freqüente confirmação, na clínica, do paradoxo da sexua
lidade histérica, e, em particular, da singular variação da inibição sexual 
constituída pela renúncia ao gozo com a penetração, levou-nos a teori
zar de maneira diferente a fantasia feminina de castração na origem da 
histeria. Aqui reencontraremos parcialmente as idéias formuladas por 
Emest Jones.7 Antes do momento da descoberta da mãe castrada, quan
do a menina atribui a todos os seres um falo universal, ela já experimen
ta sensações confusas no baixo ventre e na vagina, com a mesma mescla 
de impressões físicas, narcisismo e devaneios que o pênis desperta no 
menino. Enquanto, para Freud, o falo da menina poderia, num dado 
momento de sua evolução, localizar-se essencialmente no clitóris, es
tendemos sua localização aos outros órgãos genitais femininos e, em 
particular, ao útero. A menina investiria seu clitóris e seus órgãos 
sexuais internos tal como o menino investe seu órgão peniano, isto é, 
com a mesma potência fálica e o mesmo temor de senti-los ameaçados.8 

Por isso, assim como o menino considera seu pênis como um falo que 
nunca deve ser perdido, a menina tem seus órgãos genitais na conta 
de um falo a ser preservado de qualquer ataque. Efetivamente, a visão 
da mãe com o corpo nu e imponente despertaria na garotinha a 
inquietação de um perigo ameaçador para a integridade de seus 
órgãos genitais, particularmente seu útero. O corpo matemo se ofe
rece aos olhos da menina como um corpo imenso, monstruoso e 
extraordinário, que é todo ele um falo inquietante. Não negamos que 
a menina vivencie rancor e decepção em relação à mãe, mas quere
mos reconhecer e validar também a existência da angústia provocada 
pelo falo desmedido e invasivo que é o corpo da mãe-falo. Mãe-falo, 
e não .. mãe fálica .. , pois não se trata de uma mãe que tenha um falo, 
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e sim de uma mãe inteiramente assimilada ao falo inultrapassável e 
identificada com ele.• 

Eis, portanto, nossa proposição. Cremos que essa angústia primor
dial provocada pelo perigo de uma mãe-falo é a origem inconsciente da 
angústia que a histérica pode experimentar durante a penetração sexual, 
receada como um risco de dilaceração e esfacelamento de sua vagina, seu 
útero e, além deles, todo o seu ser. Em sua fantasia, o pênis do homem 
representaria, para a histérica, o equivalente inconsciente do corpo des
proporcional e perigoso da mãe. 

* Devo ainda mencionar aqui, mas sem desenvolvê-la, a existência de uma outra categoria 
de angústia feminina que, segundo Freud, recentra II totalidade das angústias da mulher, a 
saber, a angústia dá perda do objeto de amor. (N.A.) 



Que é a conversão histérica? 
Um fenômeno de falicização do. corpo não-genital 

e de retirada do interesse do corpo genital 

Retomemos a essência de nossa exposição. Quer se trate da versão 
feminina ou masculina da fantasia de castração, o histérico nela perma
nece petrificado. Tomado pela angústia de perder aquilo que considera o 
essencial de si - seu falo-, ele se perde na confusão de não saber se 
é homem ou mulher. Numa palavra, o universo fálico constitui o mundo 
angustiante em que se debate constantemente o sujeito histérico. Quanto 
mais o histérico é indeterminado em sua identidade sexual, mais ele se 
apega ao seu falo e mais aumenta sua angústia, até se transformar em 
sintomas e em sofrimento. 

Tínhamo-nos perguntado, anteriormente, como explicar o para
doxo da vida sexual do histérico, bem como a insatisfação daí decor
rente. Agora podemos responder: esse convívio permanente com os 
perigos fantasfsticos que espreitam a integridade de seu falo, e além 
dele, da integridade de todo o seu ser, é uma angústia intolerável, 
inconscientemente intolerável, da qual ele tem que se desfazer. Ora, o 
histérico é histérico justamente pela maneira que encontra para se 
desfazer de sua angústia. De que modo ele se arranja? Por que meca
nismo o histérico tenta resolver sua angústia? 

Já conhecemos uma primeira resposta, formulada nos termos da V 

teoria do trauma, ~is estu_~!Il.<?.~ a conversão como um fracasso do 
recalcamento, provocaAo pelo desl_ocamento da sobrecarga da represen
_tação irreconciliável para_:is Q_l!!_@~_representações. Visto que o eu, como ·_ 
havíamos explicado, é incapaz de se livrar da sobrecarga através de um 
escoamento libertador, ele a desloca, isto é, converte-a. Como? A sobre
carga continua excessiva, mas muda de estado: deixa de investir a repre-_ 
sentação irreconciliável (estado primário) e passa a investir uma parte do 
corpo (estado secundário), assim produzindo um sintoma somático con
versivo. Ora, a teoria da origem fantasística da histeria que acabamos de 
abordar, bem como o conceito de falo e o de angústia de castração, 
levam-nos a pensar o mecanismo de conversão de maneira totalmente 
diversa da da teoria do trauma. Temos ainda uma razão suplementar para 
conceber a conversão de maneira diferente: trata-se da necessidade de 
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explicar, não somente a formação local de um sintoma, mas também o 
sofrimento geral do corpo no histérico, e, mais concretamente, o paradoxo 
de sua vida sexual com a insatisfação dela decorrente. Está claro que as 
duas concepções possíveis do mecanismo da conversão local e global, .· 
longe de se oporem, completam-se estreitamente para dar conta-da clíni~~ -
da histeria. 

Detenhamo-nos, portanto, e examinemos a outra maneira de conce
ber o mecanismo conversivo. Sabemos que a conversão da angústia de 
castração dá margem a um duplo efeito clínico: uma excitação que afeta 
a totalidade do corpo, de maneira global, e uma inibição que afeta a região 
genital, de maneira circunscrita. Mas, qual é o impulso dessa transforma
ção conversiva? Para responder, voltemos por um instante à dinâmica 
interna da fantasia inconsciente de castração. Que vemos ali? Vemos que 
o corpo inteiro, isto é, toda a tensão libidinal do corpo fantasiado, con- 1 · 

centra-se num único ponto, que, no vocabulário da anatomia médica, se 
denominaria -região genital"', mas que, na fantasia, chama-se falo. Claro, 
não devemos esquecer que os olhos, zona erógena igualmente muito 
investida, também acumulam tensão. De fato, é com os olhos que a criança 
da fantasia sente o prazer e o horror de perceber a castração da mãe. Mas 
os olhos são apenas um afluente canalizador da libido para o n_úcleo 
central que éo fal9. Toda a energia, portanto, está ali, no falo. Toda a 
energia é reunida nesse_foco (ervilhante de sensações confusas, excitações 
lancinantes e afetos excessivos - um foco de onde se irradiam todas as 
forças e onde se ocultam todas as fraquezas, denominadas de angústia. 
Mas, nesse caso, como é que esse excesso de energia inassimilável, toda 
essa libido fálica, mescla de amor e angústia submetida à pressão tenaz 
do recalcamento, encontra uma saída? Como pode o eu desembaraçar-se 
dela, a não ser desviando-a do núcleo fálico, tal como desviamos o curso 
de um rio? 

De fato, o fen~meno da conve~!e>_pode ~~r ce>mparadC> a um movi
_mento de vasos comunicantes: a libido fálica contida num vaso - que 
seria a fantasia inconsciente de castração - escoa para um outro vaso, 
representado pelo corpo real e sofredor do histérico. Acumulada até então 
no nível do falo fantasístico, a libido deixa sua fonte central e, pouco a 
pouco, vai falicizando o corpo real, ou seja, difunde-se por todas as partes 
do corpo, com a exceção pontual da chamada zona genital. Enquanto, no 
inconsciente, o corpo se condensava, reduzindo-se a ser apenas o falo, -
n~ora, na realidade, é todo o corpo real do histérico que se vê invadido 
prlo fenômeno de falicização. Assim, o corpo real toma-se um corpo que 
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sofre por ser um imenso falo. O mecanismo da conversão pode agora ser 
compreendido: trata-se de um fenômeno de falicização do corpo não-ge
nital e, simultaneamente, de desinteresse pelo corpo genital. Por isso é 
que o corpo do histérico sofre por ser um falo desproporcional, estorvante 
e vazado no nível da região genital (ver o esquema seguinte). 



Esquema do mecanismo de conversão histérica 
que transforme e angústia de castração em sofrimento corporal 

COlliVERSÃO 

DA ANGÚSTIA 

fA:'liTASIA INCONSCIENTE 
DO HISTÉRICO 

Angústia de castração 
destinada a se converter 

Corpo não-genllal 
erottz.a.do 

Corpo genital 
anestesiado 

SOFRIMENTO CORPORAL 
DO HISTÉRICO 



Que é que se converte na conversão histérica? 
A angústia de castração se converte, de um lado, 

num excesso de erotização do corpo 
não-genital, e de outro, paradoxalmente, 

numa inibição da sexualidade genital 

Agora compreendemos melhor por que, em sua posição histérica, os dois 
sexos têm as mais fortes razões para negar qualquer idéia de relação 
sexual, para anestesiar seus órgãos genitais e, inversamente, para falicii:ar 
globalmente o corpo. A zona Jenital torna-se, assim, um corpo esvaziado 
e desinvestido de afeto, enquanto o corpo não-genital se excita e se 

1 
organii:a c<>mo Um _falo podéro:>o, foi!ir·c:ii-_veneração narcisica, objetô ét~ 

· f , todas as seduções, mas também sede ºe múltiplos sofrimentos. O corpo 
' não-genital se converte no falo em que o histérico se transforma: ele é o 

.fa_lo. V~~~am~nte ~e,~ta Q hi~~ico,J~r..o_ falo..i._ na rea.ljc!ade, 
sêcJo. MªSt,--qu~]'.ãlo ê-:e~ç1 Justamente. o que faltaya à mãe, ao ~tro 
Cil~ª-~~~~ Agora podemos compreender de onde 
vem o sofrimento vivido pelo histérico. ~ ~~ftt; __pg_ctç_r sjf.}o 
tt~ºº~..no.lal~~_gu~_Q_ Q1:_1_Lr<>_~...9...S,!!a~o. Ele é o que o OutrÓ não 
tem; e isso incomoda. É que esse excesso de narcisismo, esse falicismo 
difundido pelo corpo, constitui um tal excesso que, mesmo que propor
cione ao sujeito o sentimento de existir, isso se dá ao preço da dor de estar 
constantemente submetido às solicitações do mais anódino dos estímulos 
provenientes do mundo externo. !:!.!D lev~ ~J_ssurro, _o roçar banal de um 
tecido, a menor inflexão de uma voz ~-u~ simples olhar sã_o _cap~_dos 
~~_!i:~~t~~ico-falo __ c:~1!1-º estflil11l?s -~ex~_~i~ !DJnt~IT_lle_tamente renovados. 
A maneira de um sexo que se esgotasse querendo responder às excitações, 
mas sem nunca descarregar, o histérico permanece libidinalmente pertur
bado: ele é um corpo-falo que sofre pelo excesso de narcisismo e pela 
genitalidade zero. Vive sua sexualidade pelo corpo todo, exceto onde 
deveria vivê-la. Renuncia ao gozo da penetração e ignora a sexualidade 
genital. Penetrar a mulher, para o homem histérico, ou ser penetrada, para 
a mulher, significa, inconscientemente, pôr em perigo essa parte fantasis
ticamente superinvestida, o falo, que, se fosse atingido, acarretaria a 
desintegração total do corpo. O homem histérico, surpreso com sua 
impotência no momento em que está prestes a penetrar a mulher desejada, 
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reatualiza sem saber sua fantasia inconsciente de criança angustiada ante 
a visão do corpo castrado da mãe, percebido como um corpo desejante, e 
portanto, perigoso. A angústia de castração se converte, nesse momento, 
em inibição sexual, seguida da insatisfação que naturalmente decorre 
disso; uma insatisfação - repetimos - que o P!otege e à qual ele se 
agarra. 

Resumamos num esquema o movimento que vai da fantasia visual 
de castração até a conversão histérica. 



A criança, como todo 
o mundo, tem um feio 

O histérico transfere 
a angústia de castração 
para o corpo não-genital 

e anestesia o corpo 
genital 

Resumamos num esquema o movimento que vai de fantasie visual 
de castração até a conversão histérica 

-

-

Fanrasia histérica 
Angústia de castração 
diante da ameaça que 
significa a visão da 

mãe castrada 

É as.sim que, para 
preservar seu falo, 

transforma-se nele. Ele é 
um corpo-falo 

com um buraco no lugar 
da zona genital 

-
O mundo, então dividido 
entre os que têm falo e os 

que não o têm, é um mundo 
angustiante, porque representa, 

para o histérico, a ameaça 
de perder seu falo 

A angústia de castração 
se converte num corpo 

que sofre de um excesso 
de narcisismo ( erotização 

i.e. --+ excessiva) e de genitalidade 
zero (inibição 

sexual.) 



O ÚTERO 
NA HISTERIA: 

UMA FANTASIA 
FUNDAMENTAL 



Nas mulheres, o que chamamos matriz ou útero é um animnl 
dentro delas que tem o apetite de gerar filhos; e, qua11do fica 
muito tempo sem fruto, esse a11imal se impacienta e suporta 
esse estado com dijiculdiJde; erra pelo corpo i11teiro, obstrói as 
passagens do f<ilego, impede a respiraçào, lança em a11gústias 
extremas e provoca outras enfermidades de toda sorte. 

Platão, Timeu 

Nossa prática nos mostra que a fantasia de castração que está na base da 
histeria é sempre acompanhada por outra fantasia situada no horizonte do 
universo histérico, uma fantasia tão importante que a chamamos fantasia 
fundamental. Qual é seu conteúdo? A cena é muito simples e se resume 
nisto: um homem e uma mulher de corpos .. entrelaçados concebem um 
filho sem qualquer penetração genital. O histérico seria não apenas o 
artífice e o ator desse sonho, desempenhando tanto o papel da Virgem 
Imaculada quanto o do Pai onipotente, como seria, também e acima de 
tudo, o lugar contenedor desse encontro procriador e divino. Quer encarne 
a cama, a casa ou o solo da terra que ahriga DS dois corpos místicos, quer 
seja o lugar matricial que abriga o casal gnminalivo, o hish:rko faz de si 
o lugar protetor de sua união sublime. Essa é a fantasia fundamental que 
perpassa como uma linha vennclha toda a sua existência. 

Dessa fantasia, uma identificação continua primordial: eJ?._~an:iar o 
útero, órgão matricial oco que contém o encontro real onde se gera a vida. 
É ~orno se o histérico se identificasse com o útero segundo as duas 
condições que esse órgão assume em seus sonhos. f-!a fantasia de castra
ção, ele é o órgão ameaçado de mutilação quando da penetração sexual; 
e, na fantasia fundamental, é o receptáculo ideal que abriga o encontro 
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feliz e divino entre um homem e uma mulher desprovidos de sexo. Assim, 
há dois tipos de útero-falo com que o histérico se identifica. 011 ele é o 
tit~ro como órgão interno a ser preservado e nunca exposto, ou é o útero 
asscmeíhado ao corpo do próprio histérico, considerado como um recep
táculo que encerra dois corpos entrelaçados, os de um homem e uma 
mulher sem sexo. Um útero contido num corpo e, ao mesmo tempo, um 
útero contendo dois corpos: somos obrigados a retorcer o pensamento para 
compreender essas identificações cruzadas do histérico. Identificações 
cruzadas entre um dentro e um fora, que despertam em nós outra intuição 
muito diferente da intuição habitual: a intuição topológica.9 

É freqüente dizerem, e com razão, que os histéricos são seres 
bissexuais. De falo, num universo em que a oposição dos sexos não existe -
e onde a mulher se confunde com o homem, eles deslizam facilmente do 
papel masculino para o papel feminino e vice-versa. Ora, deveríamos ir . 
mais longe e afirmar que eles são algo diferente de bissexuais; estando 
fora do sexo, são extra-sexuais: Não apenas desconhecem a diferença 
entre os sexos, mas encarnam o limite, o contexto neutro e externo que 
contém uma união sexual procriadora e sem penetração. 

Mais um comentário. Quer reconheçamos o histérico como bisse
xual ou extra-sexual, um fato essencial persiste: ele ignora se é homem 
ou mulher. O histérico é histérico por não ter conseguido tornar seu o sexo 
de seu corpo. Nesse sentido, não seguiremos os autores que, a partir de 
Charcot, têm afirmado a existência de uma suposta histeria masculina, 
diferente da histeria feminina. Não podemos confirmar suas afirmações 
pela sim,ples razão de que o problema da histeria reside precisamente na 
impossibilidade de assumir psíquicamente um sexo definido. A expressão 
~histeria masculina" é, em si mesma, uma contradição dos termos, pois o 
substantivo histeria significa incerteza sexual (nem homem, nem mulher), 
enquanto o adjetivo masculino, ao contrario, é decisivo e faz uma escolha 
onde a escolha se revela impossível. 

* Em francf',, hors-sexuels. (N.R.) 



A DIFERENÇA 
ENTRE AS FANTASIAS 

HISTÉRICA, 
OBSESSIVA 

E FÓBICA 



A angústia de castração que está no centro 
da fantasia da histeria acha-se também 

no centro _das fantasias obsessiva e fóbica 

Para melhor situar nossas afirmações sobre a histeria, devemos neste 
ponto fazer uma digressão. Da mesma maneira que reconhecemos uma 
fantasia originária de castração na histeria, podemos igualmente isolar 
uma fantasia inconsciente fundadora da neurose obsessiva e outra que é 
fundadora da neurose fóbica. Estas últimas fantasias, na verdade, são 
apenas duas versões derivadas da fantasia histérica, considerada como 
csl:111<10 na hasc de todas as 1wuroscs. O roteiro da fantasia obsessiva e o . 
ela fa111asia híhil:a s1· d!'sn1rolam, çada qual a sua maneira, seguindo o 
llll'Slllo drama da 1·xpnii·11,·i;1 da raslra\·;io, mas, principalmente, sob uma 
lcns:io ,k an~t'lslia idl'11IÍl';1 i1 ela la11t;1sia histc:rica. Dl'scrcvamos esses dois 
lTn:írios, n dn fo11l11sia oli:,,·ss1va ;·oda f'anlasia f,íhica. 

A fa11tasia ,it, oh.,·t·s.,·ivo 

O i11stanli111co da cena da fantasia ohsl·ssiva pode ser assilll rcpre -
sentado: 

Uma criança, presa de um desejo incestuoso pela mãe, é 
tomada de angústia (angústia de castração) ao ouvir a voz 
interditara do pai, que a impede de realizar esse desejo, sob 
pena de castrá-la. A zona erógena em torno da qual se orga
niza a fantasia obsessiva é o ouvido que vibra, sofre e goza 
pnr ler ouvido a voz imperiosa do pai. 
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Evidentemente, essa fantasia, como todas as fantasias de que fala
mos, é inconsciente, estando submetida à pressão do recalcamento. Con
vém lembrarmos que a neurose obsessiva, isto é, o sofrimento que o 
sujeito obsessivo experimenta conscientemente e em seus sintomas, é a 
expressão dolorosa do combate do eu para recalcar, negar e deslocar a 
angústia de castração contida nessa fantasia. 

A fantasia do fóbico 

O cenário da fobia é mais complicado. Para compreender o instan
tâneo da fantasia fóbica, lembremos, previamente, que a angústia de 
castração é suscitada, aqui, pelo desejo da criança essencialmente em 
relação ao pai, e não mais exclusivamente em relação à mãe, como 
acontece nas neuroses obsessiva e histérica. É realmente o pai que se 
acha no centro da fobia, primeiro como objeto de um desejo de morte 
(desejo parricida), e depois como objeto de um desejo de amor. O pai é 
o personagem principal na fobia, mesmo que, como em toda neurose,_ o 
desejo incestuoso pela mãe continue a ser o ponto de partida. 

Resumamos esquematicamente, à maneira de uma cadeia de acon
tecimentos, a seqüência da fantasia fóbica: 

Desejo incestuoso pela mãe ----> Proibição de realizar esse 
desejo, proferida pelo pai ____. Ódio desse pai interditor (desejo 
parricida) ____. O ó~io desperta a angústia da punição (castra
ção) ____. Para temperar a angústia, a criança recalca seu ódio 
pelo pai interditor ____. Em lugar do ódio recalcado, apareci
mento do afeto oposto: o amor pelo pai 

____. Ora, esse amor desperta outra forma da angústia 
intolerável de castração: a angústia de mostrar e decla
rar o amor pelo pai. Medo de depender do pai, de ficar 
demasiadamente sttbmetido a ele, de ser feminilizado, 
isto é, de sofrer abusos ou até de ser sodomizado pelo 
pai amado. 
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--+ A angústia de castração de~pertada pelo amor ao pai é 
rejeitada e projetada no mundo externo --+ Essa angústia, 
assim expulsa para fora, fixa-se num objeto do mundo circun
dante (multidão, espaço fechado, ponte, animal , :c.), desde 
então transformado no objeto ameaçador de que o fóbico terá 
que fugir para evitar ser invadido por um medo consciente, 
mais tolerável do que o é a angústia inconsciente de castração 

Se, dessa sucessão de acontecimentos, quiséssemos extrair o mo
mento culminante da fantasia fóbica, reteríamos o nó em que a criança, 
às voltas com seu desejo de amor filial pelo pai, vive a angústia de ser 
sufocada por esse pai amado. A zona erógena em torno da quai se organiza 
a fantasia da fobia não se limita à uma região localizada do corpo, mas se 
estende à totalidade dos tecidos musculares. A zona erógena da fobia são 
os músculos que regem os orifícios, contraindo-os ou dilatando-os (rela
xamento ou crispação do ânus, da boca, dos olhos, do aparelho digestivo 
ou pulmonar etc.). Recordemos que, à semelhança das demais neuroses, 
o sofrimento vivido pelo fóbico é a expressão dolorosa do combate do eu 
para projetar para fora a angústia de castração contida em sua fantasia.'º 
De fato, o fóbico é aquele que instala sua angústia de castração no palco 
do mundo, a fim de localizá-la, controlá-la e evitá-la graças aos desloca
mentos motores de seu corpo. 

Agrupando numa única fónnula as três fantasias fundadoras das 
grandes Il\:uroses, diremos: 

• N11.flllllasir1 ohsc•.•,siw,, a ameaça de castração entra pelo ouvido, 
e a angústia daí resultante - inconsciente, por estar submetida ao 
recalcamento - acaba por se deslocar para o pensamento e se fixar numa 
idéia anódina (idéia fixa). 

• Nafantaçiafóbica, a ameaça de castração entra pelos orifícios de 
todo o corpo, estejam eles crispados ou relaxados, e a angústia daí 
resultante - inconsciente, por estar submetida ao·recalcamento - acaba 
sendo projetada, instalada e localizada no espaço do mundo externo. 

• Nafantaçia histérica, a ameaça de castração entra 1wlos olh1111, r 
a angústia daí resultante - inconsciente, por eslar s11hn11·1id111111 tl'l'lllv11-
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mento - acaba por se converter em sofrimenlo da vida sexual do 
histérico, que consiste numa erotização geral do corpo, paradoxalmente 
acompanhada por uma inibição localizada no nível da zona genilal. 

Acrescentemos aqui uma observação importante. A fantasia de 
castração que posLulamos na base das neuroses é também a fantasia que 
todo ser falante, neurótico ou não, teve necessariamente que encontrar e 
superar, e que, mais ainda, não parará de encontrar e superar. A especifi
cidade dessa fantasia, no caso particular das neuroses, consiste na inten
sidade com que ela domina a vida do neurótico; essa vida é inteiramente -
organizada em função da angústia de castração, núcleo da fantasia. É claro --
que nosso texto constitui uma longa demonstração da determinação da 
neurose por essa fantasia. 



( 

Resumo 

Vamos resumir, numa seqüência de cinco proposições, a gênese fantasfs·
tica da histeria. Antes, porém, eu gostaria de já ir sublinhando claramente 
o terceiro nó do encadeamento que descreveremos, aquele que encaramos 
como o elo principal. 

Até aqui, temos insistido tanto na fantasia de castração como sendo 
a causa da histeria que o leitor talvez tenha perdido de vista as colocações 
das primeiras páginas. A fantasia angustiante de castração que domina a 
vida psíquica do histérico certamente é a fonte e o motivo do sofrimento 
do neurótico, mas é também, e acima de tudo, uma tela protetora, uma 
defesa segura contra qualquer eventual aproximação do gozo máximo. 

\,.. T11dCl se dá como se o histédco--preferisse __ açlOGCer ~~--~ fªntasia 
~l;!~_tia~~~ck> _qyç __ çnf~entar. ªq_ajlu-quc;_ t~rru:.-~91-Jl.O. o ~rigg __ absolu_to; 
~ Po~nto, essa é, a meu ver, a proposição decisiva para compreender .. 
o que é a histeria e para orientar a escuta do praticante de psicanálise. 

Recordado esse ponto capital, passemos agora às cinco proposições 
de síntese: 

• Gozar constitui, para o histérico, um limite derradeiro e perigoso 
que, uma vez transposto, fá-lo-ia mergulhar inevitavelmente na loucura, 
explodir e se dissolver no nada. 

• Diante desse perigo do gozo, o histérico opõe então uma recusa 
tenaz de gozar. 

• Para se manter afastado do gozo e persistir em sua recusa, o_ 
. histérico inventa inconscientemente uma fantasia protetora: a fantasia 
angustiante _de castração. Com essa fantasia, ele cria uma ameaça fictícia 
- a ameaça de perder sua força fálica - para esquecer uma outra 

ameaç~ __ igµalmente fictícia, porém mais obscura, indefinida e muito mais 
teft:í~iI: a d~ sucumbir ao gozo. Ele se angustia diante de uma castração 
que pretende possível, para não desaparecer diante de um gozo insusten
tável. A recusa do gozo se transfonna, na fantasia, em angústia de 
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castração. E o objeto ameaçado não é a totalidade do ser, mas o falo. No 
capítulo consagrado ao tratamento psicanalítico da histeria, veremos que 
essa ~~?!5~_trad~ nu~trat_a_llle_IHO an,~!íticp, pela recusa a 

l• ~~~9ª.J~tasia_y_~~ri!t--de.~~ª.2!º· Voltaremos 
a esse ponto. 

• Ora, a fantasia certamente salva e protege o histérico do gozo, mas 
o mergulha num sofrimento corporal (sintomas somáticos), sexual (o 
paradoxo da vida sexual) e relacional (o desejo de insatisfação). A 
angústia de castração se transforma, por conversão, em sintomas corpo
rais, na perturbação da sexualidade e na dor da insatisfação. 

• A fantasia de castração salva e protege o histérico do gozo, mas 
o perturba em sua maneira de perceber os seres a quem ama e odeia. À 
maneira de uma lente deformadora, a fantasia de castração mergulha o 
neurótico num mundo em que a força e a fraqueza decidem em termos 
exclusivos sobre o amor e o ódio. Amarei ou odiarei meu parccíro 
conforme a percepção de sua força ou fraqueza fálica. Por isso, as relações 
afetivas do histérico se transformam inevitavelmente em relações de 
dominador e dominado. 

Em suma, a lógica da gênese da histeria se resume nisto: o desejo 
descortina o gozo, o gozo suscita a fantasia, a fantasia contém a angústia· 
e a angústia, por fim, transforma-se em sofrimento. 



RETRATOS 
IMAGINÁRIOS 
DO HISTÉRICO 



Deitado no divã, o analisando fala; eu o escuto, e em mim se forma 
espontaneamente uma imagem que condensa três fatores conjugados: a 
abstração da teoria, o desejo da transferência e a história do sujeito. 

De fato, ao escutar os pacientes, algumas imagens se impõem ao 
clínico. São imagens que traduzem de maneira figurada os elementos , 
principais da teoria psicanalítica, e que o praticante pode eventualmente 
reconhecer no curso de seu trabalho. Essas imagens, verdadeiras encena
ções de teses teóricas, funcionam como desencadeadores de uma inter
venção analítica, em geral apropriada e oportuna. Assim, o psicanalista 
se serviria dessas imagens para efetuar a metamorfose do abstrato para o 
perceptível e propor sua interpretação. É como se o praticante, em vez de· 
se perguntar "Como intervir?", "Que dizer ao paciente?", se interrogas
se: • 'Que devo fantasiar? Com que imagem forjada pela teoria, mas - -
surgida no silêncio de minha escuta, devo trabalhar?" Justamente, forrou- - _ 
lemo-nos essa pergunta. Que retratos imaginários se esboçam na cabeça 
do psicanalista quando ele escuta ativamente seu paciente histérico, ou o - -
paciente em face de histericização transferencial? 

Ao escutar um paciente histérico, especi,ümente um homem, imaginemo
lo como um garotinho a~ustado, encolhido num canto do aposento, com 
os olhos arregalados e protegendo a cabeça com as mãos, como que para 
aparar a violência de um castig9 eventual. 

77 
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Ao escutar um paciente histérico, especialmente uma mulher, pensem no,/ 
pai. Façam um esforço para imaginar que °:ão é uma mulher que lhes está 
i!'_!ando, mas o pai que está no interior dela, um pai magoado e com a voz 
,_clistante. A imaginação do psicanalista pode se mobilizar a ponto de 
conceber essa quimera bizarra, composta de uma menina cujo rosto, pelo 
lapso de Lempo de um olhar, assumisse os traços do rosto do pai. Uma 
menina cujo sexo, como o das bonecas de porcelana, não passasse de uma 
superfície lisa, mannórea e sem vinco. 

Se pensarmos agora no jeito do corpo dessa paciente, ou nos gestos 
de sua mão, não serão eles como que a emanação, na pessoa dela, da 
presença viva do pai? Uma presença viva, mesmo e principalmente se o 
pai estiver morto ou parecer um personagem apagado em sua vida. 

Ao escutar nosso paciente, imaginamos que seu corpo abriga um casal 
feito de um homem e uma mulher de corpos transparentes, entrelaçados 
como dois personagens de sonho, num abraço sem penetração nem 
erotismo. 'r);,~LJ\J, /v/Y''v 

~ A . h ... • 1 b 1 f -o escutar nosso paciente 1stenco, em remos que e e so re por nao 
saber quem é, por não conseguir deter, nem que seja por um instante, o 
insustentável desfile das imagens que o povoam, e submetido às quais ele 
não consegue evitar oferecer-se aos outros. 

Ao escutar um paciente histérico, imaginemos que seu mundo - do qual 
fazemos parte - é povoado de seres fortes e inacessíveis e de seres fracos 
e dignos de pena. Ele repele os poderosos, mas fica a espreitá-los, à espera 
de sua menor fraqueza, do mais leve sofrimento, do mais :ínfimo cansaço. 
Por desdém, repele os impotentes, porque eles são feitos a sua imagem, 
mas os chama com a compaixão de quem quer tratar dos ferimentos. 



O psicanalista escuta seu analisando 
representando para si mesmo, mentalmente, 

a fantasia de castração 

Com esses retratos imaginários do histérico, instalamo-nos no espaço 
psíquico do psicanalista. Mas, agora, coloca-se uma questão: essas ima
gens, espontaneamente surgidas no praticante durante sua escuta, que 
relação têm éom a cena central da fantasia de castração? Como intervém 
a fantasia de castração no trabalho concreto do psicanalista com seus 
pacientes? 

Antes, uma observação preliminar. As cenas que descrevemos nos 
capítulos anteriores para expor as fantasias masculina e feminina de 
castração, as variações obsessiva e fóbica, e também a fantasia do útero, 
não correspondem em absoluto a fatos realmente ocorridos. A cena da 
fantasia de castração não é um fato real, e poucos de seus detalhes 
encontram confirmação, por exemplo, no comportamento observável de 
uma criança frente à nudez de uma mulher adulta e amada. Essa cena 
tampouco corresponde à narração figurada que um de nossos pacientes 
possa ter feito numa sessão. Rams são as ocasiões em que o clínico ouve 
o relato de tal seqüência fantasística. Mª_s, ne5_1ie caso, de onde tiramos 
essa história da castração, que não é nem um fato real nem um relato que 

_ · 1_,). tenhamos ouvido? É preciso sermos extremamente claros. As breves 
// , cenas que mostramos e enquadramos em nosso texto, tal como se emol-

. duram as fotografias, são apenas desenhos abstratos de um cenário fanta
sístico, concebido e inventado pela psicanálise para dar conta da clínica 
e da prática com pacientes histéricos e, em termos mais gerais, com 
neuróticos. Mas, então, será que se trata de um devaneio caprichoso do 
psicanalista? Em que se apóia o psicanalista, e, originariamente, o próprio 
Freud, para construir essa fantasia, pressupô-la na base do sofrimento 
histérico e afirmar, como fizemos, que essa fantasia é obra inconsciente 
do próprio sujeito? 

A legitimidade da fantasia de castração é dupla: teórica e prática. 
Legitimidade teórica, porque o cenário da castração, tal como o descre
vemos, é rigomsamente coerente com a totalidade do edifício conceituai 
da psicanálise. O conceito de castração prevalece como uma das noções 
mais solidamente alicerçadas no solo da teoria. Mas sobretudo legitimi 
dade prática, porque esse cenário, apesar de sua forma 11parentcmcntr. 
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obsoleta de imagem estereotipada, se renova ininterruptamente, numa 
infinidade de variações imaginárias que se sucedem no caminho da 
análise. Unia infinidade de imagens que se verificam continuamente no 
trabalho com nossos pacientes, como expressões fiéis da fantasia de 
castração que se acha na origem de seu sofrimento. 

Ora, concretamente, que significa que o traçado abstrato do cenário 
da castração, bem como as imagens dele derivadas, se verifiquem no 
trabalho com nossos pacientes? Significa, inicialmente, que quando um 
analisando nos fala e nos participa seus conflitos e suas queixas, começa- v 

mos por compreender a origem inconsciente de seu sofrimento a partir, é 
claro, de nosso lugar na transferência, mas também fazendo para nós 
mesmos, mentalmente, uma representação da épura da cena fantasística 
que a teoria nos propõe. DeixemóS isso claro: somos nós, os psicanalistas, 
que, no silêncio da escuta, imaginamos mentalmente, sob a forma de uma 
cena, a ol'igem do sofrimentô experimentado pelo neurótico. A maneira 
de um filtro teórico situado entre o ouvido e.a boca do psicanalista, entre 
o que ele escuta e o que diz, o cenário da castração se revela, assim, um •. 
instrumento mental notável no trabalho do clínico. 

Não obstante, devemos fonnular aqui duas ressalvas importantes. 
Primeiro, a cena imaginária que nos representamos mentalmente enquanto 
o analisando fala conosco nunca reproduz, tal e qual, a épura da fantasia 
de castração estabelecida pela teoria, e que já descrevemos, mas uma de 
suas infinitas variações: a que é específica de um momento exato da 
sessão. Depois, como segunda ressalva, trata-se de imagens que não são 
queridas pelo psicanalista, mas que a ele se impõem espontaneamente 
durante sua escuta ativa. 

Mas, sendo assim, como intervém o psicanalista a partir dessas 
imagens? Quando o praticante rompe o silênc;o de sua escuta e intervém, 
sua intervenção deve ser considerada com~', ~ma colocação em palavras 
da cena fantasística que se desenrolava nele mentalmente, e que, sob a 
forma de imagens, exprimia a origem inconsciente do sofrimento vivido 
por seu paciente. Essa colocação cm palavras, naturalmente, nunca é uma 
simples descrição dos detalhes ou do conteúdo da cena concebida em -
imagens. O psicanalista silencia sobre a imagem e só di:r. a seu analisando -
as palavras com que traduz a significação da cena. A seqüência poderia 
decompor-se da seguinte maneira: fantasia inconsciente no paciente -+ 

sofrimento vivido pelo paciente -- palavras do paciente na sessão -+ ao 
escutar essas palavras, o psicanalista vê surgir em si, espontaneamente, 
uma cena concebida em imagens -- tradução mental e silenciosa, pelo 
psicanalista, da cena considerada como a expressão figurada da fantasia 
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de castração, causa do sofrimento do paciente ..... comunicação do resul- ... 
tado dessa tradução interna ao analisando. É nesse ponto que esperamos· 
a reação do analisando a nossa intervenção e que, ao recebê-la, podemos 
confirmar, a posteriori, o valor da épura teórica da fantasia de castração. 
Assifn, é no exercício da escuta que podemos confirmar essa épura como _ 
uma ficção fecunda da teoria analítica. 

O psicanalista olha aquilo que escuta 

Mas, seria possível situarmos melhor o lugar dessa escuta visual na 
análise? Como conceituar a função da imagem no trabalho do psicanalis
ta? As diversas variedades da ação psicanalítica que são o silêncio, as 
intervenções explicativas e a interpretação, devemos agora acrescentar 
essa quarta figura, que é a esr,uta visual. Podemos verificar, na prática, 
que algumas intervenções psicanalíticas, tão raras quanto & interpretação, 
acham-se efetivamente ligadas a um estado de visão, transitório e fugaz, 
vivido pelo psicanalista. Aqui já não se trata do silêncio que prepara uma 
palavra interpretativa, nem da reconstrução de element05 da história do 
paciente que precede uma intervenção explicativa, mas antes, de uma 
disposição subjetiva extremamente peculiar do praticante. A escuta fica 
tão polarizada no dizer do paciente que o analista não apenas esquece seu 
eu, como também olha aquilo que escuta. Tentemos descrever melhor 
esse fenômeno de uma escuta transformada em visão. 

Quando sucede o psicanalista perceber visualmente aquilo que 
ouve, podemos supor que se operou uma identificação singular entre o 
próprio analista e a materialidade sonora das palavras pronunciadas pelo 
analisando. Para que o analista enxergue aquilo que escuta, é preciso que 
ele seja a voz do enunciado que ouve; e, mais até do que a voz, é preciso 
que ele seja a sonoridade física da palavra falada. É como se a pessoa do. 
psicanalista se deslocasse, à maneira tlr 11111 ohjrto crúgcno, por três zonas 
do corpo: o ouvido, a hoca 1'. os olhos. S,· 1'.Sqt11'.lllatizarmos a seqüência 
desse curioso drsloca11w1110, li-temos; primeiro, o analista escuta ..... de
pois, no c'S(.'lllnr, de c·:,qunT :-;n1 ru • cm seguida, toma-se a materiali
tlnc k s, )li« 1rn clns p11 l11v tas pronunciadas -+ e, por fim, percebe visualmente 
II ori).l«'lll i11co11scic11tc daquilo que ouve. Em suma, para enxergar dentro 
do inconscicnle, é preciso que ele seja aquilo que ouve. A seqüência se. 
complica quando, com todo o rigor, acrescentamos que olhar significa, 
para o sujeito, ser o objeto que ele olha. As.5im, conviria resumir dizendo: 
para olhar, isto é, para ser o que ele vê, é preciso que ele seja aquilo que 
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ouve. Evidentemente, essa gradação de uma escuta transformada em olhar 
não passa de um artifício explicativo para permitir a compreensão do 
processo de uma experiência que, na prática, se dá de maneira condensada 
e compacta. É claro, também, que apresentar esse artifício tem uma 
vantagem adicional à explicativa. Meu objetivo, ao estabelecer essa 
gradação como uma seqüência que vai da escuta ao olhar, é firmar alguns 
marcos de uma investigação teórica que deve ter prosseguimento. 

N l!_m texto dedicado à transferência, 11 defini a interpretação como -
um retom~do récalcado inconsciente do analisando no analista. Tal como -
a interpretação, o olhar mental do analista pode ser considerado como o 
retomo do recalcado inconsciente do analisando no psicanalista. Assim, 
a interpretação e o olhar seriam duas modalidades de retomo do recalcado, 
diferenciadas pelo fato de a primeira ser fundamentalmente uma modali
dade simbólica de retomo - a interpretação consiste num dizer simbó
lico -, enquanto a segunda é fundamentalmente uma modaHdade 
fantasística de retomo. Com todo o rigor, eu deveria dizer que o olhar 
ocorrido no psicanalista enquanto ele escuta realiza um único desejo: o 
da própria relação analítica, ou, se preferirmos, o da transferência incons
ciente. Em suma, o analista olha aquilo que o paciente deseja. 

Uma belíssima frase de Nietzsche evoca muito de perto a disposição 
visual do analista no trabalho da escuta: "É preciso esperar e preparar-se, 
espiar o jorro das novas fontes, manter-se pronto, na solidão, para visões 
e vozes estranhas, reencontrar em si o Sul, estender novamente sobre si a 
claridade, a irradiação e o mistério dos céus do Sul." 



O TRATAMENTO 
PSICANALÍTICO 

DA HISTERIA 
E O TÉRMINO 
DA ANÁLISE 



O tratamento da histeria consiste em 
levar o analisando a atravessar com êxito 

a prova da angústia de castração 

O hísttrico ta criança magnifica 
que, so;z;ínha, às portas da experíincia decisi11a, 

pronta para atravessá-la, nos diria: 

EnfrenUJrei minha angústia deixando-a passar por mim. 
atravts de mim. E quando, graças a uma palavra. um silêncio 

ou um grito, a angústia tiver passado, voltard meu olhar 
interior para seu rastro. E onde ela tiver passado, 

não haverá mai.s noda. Nada a nào su eu, transformado na 
marca de uma cicatriz. impulso de um novo nascimento. 

Abordaremos agora o problema do tratamento psicanalítico da histeria. Já 
considerei parcialmente esse problema, ao examinar o sintoma de conver
são, e ali defini a qualidade da escuta necessária ao psicanalista para 
trabalhar com um paciente histérico. Agora é chegado o momcnlo clt" 
pensar de outra maneira a ação psicanalítica e de destacar o falo funda 
mental que deve se produzir num tratamento analítico para livrar o 
neurótico de seu sofrimento. Em vez de desenvolver os dlfrrr.ntr• •IP"' 
tos técnicos da terapêutica da histeria, prefiro dedicar mr. uclu.lnmull 
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a demonstrar como um analisando, seja ele histérico ou não, chega a 
superar essa outra histeria em que consiste a própria análise. De fato, a 
análise reproduz a doença de que deve tratar. Por isso ela constitui, pura 
e simplesmente, uma histeria artificial que o analisando e o analista têm 
que resolver juntos. Por conseguinte, a melhor abordagem que teremos 
para compreender a essência do tratamento psicanalítico estará precisa
mente em examinar o fato fundamental da resolução da histeria de trans
ferência. Mas, de que fato fundamental se trata? 

Num momento avançado da análise, no ponto culminante da 
neurose de transferência, o paciente se vê diante da alternativa de 
aceitar ou se_ rec.us!t:_.a ll_~11..v-e~a.r o. gue chamamos prova da angústia 
~-.Esclareçamos desde logo que o comproníetiinento do 
analisando com uma dessas duas opções, aceitação ou recusa, não 
resulta de uma escolha consciente e deliberada, mas de um estado 
subjetivo inconsciente. Um estado muito particular, fruto de um longo 
período preparatório durante o qual o psicanalista e o próprio paciente 
criaram as condições para que este último se aproximasse cada vez 
mais intensamente da prova final. Dizemos prova final, não porque ela 
tenha lugar nas últimas sessões de uma análise (veremos, ao contrário, 
que ela se situa no próprio apogeu da análise), mas porque o que entra 
em jogo é tão essencial que o resultado dessa experiência decidirá 
sobre o término da análise e sobre a cura do sujeito. De fato, quando 
essa passagem se realiza, temos base para acreditar que a análise 
chegará a seu termo e que o sofrimento neurótico poderá finalmente 
aplacar-se. Por isso é que podemos identificar a prova da angústia de 
castração com o fim da análise, compreendido não no sentido temporal, 
mas como o desenlace decisivo da neurose de transferência. Quando a 
prova não pode ser realizada, a neurose de transferência permanece em 
suspenso e o término da análise não se consuma. Numa palavra, a 
maneira como o neurótico termina sua análise decide sobre sua cura. 
Precisamente, temos a convicção de que a análise é um longo esforço 
para levar à única experiência que realmente importa: a experiência da 
angústia. É como se todo o percurso analítico não passasse de uma 
lenta preparação destinada a atingir esse ponto terminal. Qual é essa 
experiência? Em que consiste a prova tão decisiva? Todo este capítulo 
é uma tentativa de responder a essa pergunta. 
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Numa análise, o analisando se separa duas vezes: 
primeiro, dele mesmo, e depois, do analista 

Mas, avancemos desde já uma distinção preliminar. Existem duas espé
cies de separação: uma que corresponde ao término da relação analista/pa
ciente e que se conclui por ocasião da última sessão; a relação analítica 
tennina, mesmo que possa suceder ao ex-analisando encontrar seu antigo 
analista em diversas circunstâncias sociais ou profissionais, fora do con
texto analítico. Portanto, primeira separação: é a separação do último dia,. 
do dia do adeus à relação analítica. 12 A outra separação, muito diferente 
desse adeus final entre analisando e analista, também consiste num desli
gamento, mas num desligamento muito particular, que se realiza no 
espaço intrapsíquico do próprio analisando, e que tem lugar muito aquém 
e além da última sessão. Essa separação, que mais devemos considerar 
uma auto-separação, é, na verdade, o corte de uma parte de si. Não ocorre 
de uma só vez, mas vai sendo gerada lenta e progressivamente, a partir da 
travessia de uma prova singular, e prossegue indefinidamente muito _ 
depois do último dia. 

Peço-lhes, portanto, que aceitem esta distinção prévia: uma coisa é 
a separação temporal cm que todos pensamos, a da suspensão da relação 
analítica; outra é a separação fora do tempo, a ser concebida, não como 
um acontecimento momentâneo, mas como um longo processo que se · 
inaugura com a experiência de uma prova dolorosa no ponto culminante 
da análise, e que prossegue como um trabalho de luto que ultrapassa 
largamente, no tempo, o último dia do divã. Temos, pois, duas separações, 
uma da ordem do evento e datável, a da última sessão; e outra inconscien
te, que nasce no coração da análise, se elabora lentamente e se desdobra 
para além do tratamento. 

Como podem ver, ao distinguir duas espécies de separação, diferen
ciamos implicitamente dois registros distintos da análise. O primeiro 
registro, temporal, é aquele em que a análise se desenrola cronologica
mente, em três fases que pontuam a evolução da neurose de transferência: 
uma/ase inicial, em que a histeria de transferência se instaura progressi
vamente, uma/açe mediana, caracterizada por um estado de crise aguda 
no analisando, e que marca o ponto de exacerbação paroxística da neuros(~ 
transferencial - esse é justamente o momento em que se produz o lalo 
fundamental da análise, que é a confrontação do analisando com a provn 
da angústia-, e por fim, uma última fase, afaçefinal, onde s1· dnhurn111 

o luto e o processo de auto-separação resultantes dn provn. "rrdNrlllllfi' 

que essa terceira fase é confinnada como tal a partir do 111u111rnlo em qu, 
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o psicanalista e o analisando concordam em concluir, num fim próximo, 
seu trabalho comum de análise. Uma concordância que pode se revestir 
de formas diferentes, mais ou menos explícitas ou tácitas, diretas ou 
indiretas. 

O segundo registro da análise é o do processo psíquico do lratamen- -, 
to. Ele se desenrola num tempo ilimitado - ilimitado, mas, como 
veremos, igualmente cíclico - que se estende desde o primeiro germe 
da idéia de consultar um psicanalista e se prolonga depois da análise, num 
além desconhecido. É precisamente nesse registro que se inscreve a 
auto-separação psíquica de que falávamos. 

Ora, a maneira como o analisando se despede de sua análise e de 
seu analista depende diretamente das modalidades com que esse mesmo 
analisando superou a prova singular e realizou sua auto-separação. Quan
do a análise se interrompe abruptamente ou se eterniza num impasse, 
deduzimos, sem risco de nos enganarmos, que a prova não foi bem-suce
dida, que o processo de auto-separação não se produziu e que, por 
conseguinte, não houve uma análise acabada. Não houve análise acabada 
porque o essencial de uma análise, isto é, essa prova dolorosa cuja 
travessia possibilita o trabalho de auto-separação, não se deu. Assim, 
observando como o analisando deixa seu analista, saberemos se a trans
posição do limiar da prova, bem como seu efeito de separação intrapsf
quica, foi ou não realmente realizado. Evidentemente, essa postura que 
formulo de maneira tão decidida é necessariamente ideal e deve ser 
considerada como um referencial fecundo para nosso trabalho clínico, e 
não como uma lei imperativa. 

A histeria de transferência. 
As condições que levam o analisando 

às portas da prova da angústia 

Passemos agora à prova que nos parece a tal ponto essencial que, uma vez 
ultrapassada, leva-nos a ver a autq-separação se efetuar, a neurose trans
ferencial se resolver, e o término concreto da relação analítica decorrer 
daí naturalmente. Que prova é essa'? Em que consiste, exatamente'? Nós a 
havíamos definido, num outro trabalho, como "a seqüência dolorosa da 
transFcrência"} 3 Lacan a nomeou de maneiras diferentes: chamou-a ai-
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gumas vezes de .. travessia da fantasia", e em outras ocasiões, de "trans-
posição do plano de identificação". Mas, antes de examiná-la detalhada- -
mente, lembremos, primeiro, as condições que cercam essa experiência. 

Trata-se, antes de mais nada, da experiência de uma angústia, pois 
é em torno da angústia que se articula o desenlace dessa passagem. 
Expliquemo-nos. Partimos de uma premissa já bem estabelecida. O sofri
mento neurótico que levou o paciente hislérico a entrar em análise é a 
expressão dolorosa de uma defesa precária - o recalcamento e a conver
são - que o eu emprega para erguer um dique que barre a angústia da 
fantasia inconscienle de castração. Essa angústia é intolerável e, para se · ·· 
desfazer dela, o histérico não encontrou outra solução senão transferi-la 
para sofrimentos corporais, ou, mais genericamente, para sofrimentos 
neuróticos. Vimos como o mecanismo de conversão, que transforma a 
insuportável angústia de castração num corpo-falo, é uma solução ruim 
para contornar a angústia. Graças à conversão, o excesso de angústia 
talvez tenha se reduzido no inconsciente, mas se transformou agora num 
outro excesso: o da erotização/inibição dolorosa do corpo. Um excesso 
intolerável no inconsciente foi substituído por outro excesso penoso no 
corpo. Haveria então uma postura melhor, algo diferente de uma defesa 
para desarticular a angústia? É justamente a essa pergunta que tenta 
responder o tratamento analítico das neuroses, compreendido como a 
reatualização, por meio da transferência, da fantasia de castração. 

Numa análise, trata-se, na verdade, de voltar ao ponto de ~, • 
partida, ou seja, ao ponto de origem fantasística da neurose, e 
de reproduzir no,seio da análise a mesma situação de perigo 
que: no inconsciente, provoca a angústia. Numa palavra, criar 
a angústia para resolvê-la; trata-se dê instituir uma novii 
neurose, uma histeria de transferência, e então tentar encon
trar uma saída melhor que a da conversão. Essa outra saída, 
para a qual todo o trabalho analítico deve se orientar, con
densa-se numa fónnula: atravessar a angústia. O psica
nalista visa a criar as condições para que o analisando 
fi1111lmente enfrente seu medo. 

< 'tini 1111 rn11di1,·iics significa que a análise e a ação do psicanalist11 
devem ptl'vl11111r11lt" cond111.ir o paciente ao estado de angústia, 011, mRi~ 
r.ulnlnrnlr, N'ntlvnr " llll!'tÍsl in que antes se havia convertido nos sinlo 
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mas pelos quais o paciente veio se consultar. Repetimos: para que o 
pa~iente possa enfrentar seu medo, a ação analítica deve, inicialmente, 
conduzi-lo ao estado de angústia. Quais são essas condições? São as --
mesmas condições que organizam o cenário da fantasia de castração, que -
o analista - por seu silêncio e suas intervenções - deve fazer reviver. 
Essas condições se reduzem, principalmente, a três ficções perigosas, três 
máscaras ameaçadoras do Outro que suscitam a angústia, e que o psica
nalista deve vestir: o Outro castrado, o Outro da Lei e o Outro do desejo 
perverso. 

• O Outro castrado. Essa é a figura mais ameaçadora, que já 
situamos na cena da fantasia masculina de castração que está na origem 
da histeria. Ela se estrutura como uma figura de horror, quando a criança 
repentinamente descobre a imagem do corpo nu, castrado, da mãe. O . 
buraco na imagem constitui o sinal de perigo percebido pelos olhos 
assustados. Essa falta, sombra opaca num corpo luminoso, significa que, 
um dia, também eu corro o risco de ser mutilado. E no entanto, embora 
fique horrorizada e paralisada pela ameaça, a criança, paradoxalmente, 
faz questão de ficar sob a influência do perigo, a ponto de pedir ao 
Outro que lhe mostre a falha de sua castração e lhe provoque medo. O 
Outro castrado representa, para o neurótico, não apenas uma ameaça 
que assusta, mas também úm apelo que seduz e tranqüiliza. "Tenho 
horror a seu corpo castrado, mas, assim mesmo, peço-lhe que o mostre 
a mim, porque sua castração me conforta em minha infância de criança 
fálica." A fantasia de castração certamente é angustiante, mas não nos 
esqueçamos de que, antes de mais nada, ela é uma garantia que protege a 
criança fálica do perigo absoluto: o de experimentar um gozo sem limites. 

• O Outro da Lei. Essa é uma das versões paternas do Outro. 
Sua função, que é de proibir e punir severamente o desejo incestuoso, 
é representada por uma voz que grita a Lei da proibição do incesto. 
Trata-se da figura principal, sonora e perigosa, da fantasia de castração 
que está na origem da neurose obsessiva. Tal como antes, diante do 
Outro castrado, a criança foge e busca, ao mesmo tempo, a presença 
ameaçadora que aterroriza e .tranqüiliza. Mais uma vez, a criança 
neurótica, ou, se preferirmos, a criança fálica, assim se dirigiria ao 
Outro: "Tenho medo da Lei, mas não deixe de lembrá-la a mim 
ininterruptamente; peço-lhe que me dê ordens, me proíba e, se preciso 
for, me castigue." 
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• O Outro do desejo perverso, fmalmente, é também uma figura 
eminentemente paterna: a de um pai afeito ao gozo e que goza com todas 
as mulheres, um pai capaz de abusar de mim, de me violentar e gozar com 
meu sofrimento. Já havíamos deparado com esse terceiro rosto do horror 
ao examinar a fantasia fóbica de castração. &clareçamos apenas que, 
como nos dois casos anteriores, repete-se a mesma contradição própria do 
neurótico: ele se angustia, mas prefere viver o horror e a angústia de uma . 
criança assustada a assumir com dificuldade seus limites de ser falante e 
sexuado. Sem nunca olhar nos olhos do pai amado, ele lhe pediria_: 
• ·Tenho muito medo de você, mas tome-me em seus braços e faça de mim 
a presa de seu desejo perverso.'' 

Dissipemos prontamente um possível mal-entendido. Essa cena 
fastasística de castração, como as duas anteriores, certamente evoca a 
perversão. Mas não nos enganemos: trata-se tão-somente de uma perver
são sonhada; o neurótico não é um perverso, mas alguém que sonha sê-lo. 
A fantasia neurótica é apenas a fantasia perversa de um neurótico que se 
apega a sua angústia e sonha ser uma criança angustiada diante de uma 
mãe monstruosamente bela ( o Outro castrado), .de um pai terrivelmente 
protetor (o Outro da Lei) e de um outro pai, perversamente apaixonado (o 
OÜtro do desejo perverso). 

O desejo do neurótico é um desejo de angústia 

Para o psicanalista, todo o problema reside nisto: a angústia certamente 
faz o analisando sofrer, mas, paradoxalmente, também o tranqüiliza. 
• 'Gosto de me causar medo, i11110 me lnlnqllil i1J1 ", dizia-me um paciente, 
marcando assim a ligaçào que une qualquer nr.urótico a sua angústia. Esse 
é um sério obstáculo 110 pmgrcsso da análise, pois, para romper a dinâmica 
mórbida da neurosr, o praticante deve, inicialmente, romper esse apego 
inaudito do analisundo a sua angústia. A maior dificuldade do analista 
consiste, simultaneamente, em criar um estado de perigo na análise, 
suscitar a eclosão de uma nova angústia no analisando, e lograr que ele 
renuncie à angústia com que vinha convivendo desde sempre. Mas, de que , 
maneira levá-lo a renunciar a ela? Antes de responder, examinemos mais 
de perto como o histérico ata seu ser a sua angústia. 

Havíamos delimitado a tríplice ameaça fantasística: o buraco na 
imagem que anuncia a mutilação, a voz da Lei que anuncia o castigo, e a 
perversidade de um desejo que quer meu sofrimento. Em tal situação, o 
sujeito acredita estar arriscando não apenas seu falo, mas a aniquilação 
de todo o seu ser. Tomado pela angústia, o neurótico tem uma reação . 
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inteiramente natural, que é convertê-la. Para tentar livrar-se dela, conver
te-a em sintomas; e, para tentar escapar à castração, toma-se o objetivo -

L~ imaginário que falta ao Outro. Quer transforme a angústia de castração -
em sofrimento neurótico, quer se tome, ele próprio, o objeto fálico do 
Outro, trata-se de dois movimentos que, longe de desembaraçá-lo, fixam 
o sujeito em sua angústia.f Formulamos com palavras diferentes uma 
mesma idéia: a solução histérica para o problema da angústia é amar a , . 
angústia, apegar-se a ela de corpo e alma, até se tornar coisa; e isso, apesar 
do sofrimento dos sintomas. A conversão histérica, que havíamos concei
tuado num primeiro momento como fracasso do recalcamento, e depois 
como falicização do corpo não-genital/inibição genital, apresenta-se ago
ra como uma fixação irresistível do neurótico em sua angústia. O desejo 
do neurótico é um desejo de angústia. 

Mas, então, como levar o analisando a renunciar a sua angústia? 
Para que ele se livre radicalmente de sua angústia, tem que encontrar, 
primeiro, uma nova angústia produzida pela análise, e então atravessá-la· 
para poder deixá-la. 

Retomemos. Quais são as condições em que se acha o analisando antes 
de atravessar a prova da angústia? Reconhecemos aí um estado de perigo 
criado pela triplice ameaça, sob a forma do buraco, da Lei e do desejo 
perverso; tríplice ameaça que podemos condensar na primeira, a do 
buraco: ··vejo o buraco do Outro e, imediatamente, sinto-me ameaçado.'' 
...... Despertar da angústia: "Estou angustiado, portanto, sem outra saída l 
senão transformar minha angústia em sintomas e transformar a mim \ 
mesmo no objeto que falta ao Outro; tomo-me seu objeto e, ao passar a ( 
sê-lo, preencho seu buraco e me certifico de que o Outro continue castrado I 

e frágil. ......... Assim transformado no objeto do Outro, o sujeito vê seu I 

pensamento obliterado, seu corpo petrificado e seu narcisismo levado ao I 

extremo. Mais do que nunca, ele se vivencia como um eu que se compraz. 
com o que é: uma criança cristalizada. "Na angústia, sou uma coisa I 

imóvel, que já não pensa e que goza um gozo que tanto é dor quanto prazer__) 
narcísico." 

* Isso explica por que é tão delicado conduzir a análise de um histérico, que está constante
mente à espreita de uma falha no analista. Quando finalmente detecta a falha, ele fica 
decepcionado e angustiado por não mais encontrar a onipotência de seu psicanalista; e, 
simulluncamente, tranqüilizado por enfim sabê-lo castrado. (N.A.) 
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A ação do psicanalista visa a 
resolver a histeria de transferência 

Diante desse sujeito angustiado e que goza com sua angústia, qual deve 
ser a ação do psicanalista? Como deve intervir para que seu analisando, 
protagonista principal da cena analítica da fantasia de castração, trate a _ 
angústia de outra maneira que não convertendo-a num refúgio narcísico? -
Como sair dessa histeria de transferência 1 Primeiramente, devemos cons
tatar que a maioria dos autores - a começar por Freud - que estudaram 
o fenômeno da neurose de transferência não contemplaram medidas 
técnicas particulares para reduzi-la. Os conselhos dados por Freud se 
mantêm dentro dos limites de uma grande prudtncia, dado que regras 
técnicas demasiadamente definidas poderiam levar a intervenções apres
sadas e inoportunas. O clínico correria o risco de chegar a um resultado 
contrário ao procurado, reforçando ainda mais a histeria de transferência 
e tomando o tratamento interminável, a ponto de fadá-lo ao fracasso. 
Quando uma análise gira em círculos ou se perde, provavelmente é porque 
a histeria de transferência não foi resolvida, isto é, porque psicanalista e 
analisando não conseguiram abrir o caminho que levaria este último às 
portas da prova da castração. 

Vemos aqui que, comparada à importância do risco, qualquer indi
cação técnica se afigura deslocada. Entretanto, o problema persiste: 
como resolver a histeria de transferência? Nossa resposta, portanto, 
não será um conselho técnico, mas uma proposição passível de orientar 
o praticante, com vistas a acompanhar o analisando até o limiar da 
prova de angústia e favorecer sua passagem. As intervenções do psi-. 
canalista devem buscar, primeiro, reencontrar cm nosso analisando a , 
criança angustiada, acuada dianlc do ohstilculo insuperável do horror 
à castração. É como se o impacto da nçiio analf1ic11 devesse levar ao 
momento exato em que a angústia vai se lransformar cm sofrimento .. 
neurótico, e exatamente antes que o sujeito se identifique com o objeto. 
Mas, que ação é essa? Ela consiste numa mudança de lugar. O psica- ~-- .· 
nalista troca de lugar, por ter compreendido que é chegado o momento 
de modificar sua posição; deixa cair sua máscara de Outro da castração, 
dá um passo ao lado e se institui como testemunha simbólica de uma 
experiência que só o sujeito pode agora realizar. Grifo apalavro "só" 
para evocar no leitor praticante da análise o momento quase comovente 
em que sentimos nosso paciente à beira da experiência, mas não 
podemos empurrá-lo adiante. 
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A ação do psicanalista situa-se, pois, nesse momento preciso em que 
o paciente hesita em dar o passo decisivo que o fará deixar a pele da 
criança fálica e o introduzirá enfim na fase terminal da análise. É como 
se o terapeuta devesse captar esse instante nascente da angústia, esse 
momento em que o sujeito se acha diante da seguinte alternativa: ou conter 
a angústia nascente e fazê-la sua, surgindo então o acesso à prova, ou 
converter a angústia em sofrimento, caso em que surge o caminho ruim 
que cristaliza a neurose. Em outras palavras, ou ele concorda em atraves
sar a prova, ou resiste. Foi nesse sentido que Freud, num de seus últimos 
textos, Análise Terminável e Interminável, destacou o caso do paciente 
ou da paciente que, inconscientemente, renuncia a se empenhar na expe
riência, bem como as incidências dessa recusa no prosseguimento do 
trabalho analítico. Para Freud, a recusa a se abrir para a angústia freqüen
temente leva à interrupção abrupta da análise. Em seu comentário, ele 
explica a recusa do paciente a ingressar na prova da angústia como recusa 
da castração, ou, retomando suas palavras, uma recusa da feminilidade. 
Sim, uma recusa da feminilidade, tanto do lado do homem quanto do lado 
da mulher. Por que assimilar a recusa da castração à recusa da feminili
dade? Porque, para o homem neurótico, a simples idéia de ser castrado 
equivale, cm sua fantasia, a ser apenas uma mulher, uma mulher que,. 
como todas as mulheres de sua fantasia, só pode ser submissa. E, da 
II1csma maneira, para a mulher neurótica, a simples idéia de não possuir 
o falo que ela reivindica equivale, em sua fantasia, a ser também uma 

mulher dominada. !".fi9 ~s~~ Q.l!t?._.!UÚ.!'.~_!}O d..9_J;J.c11_i:,~i~ol 
º-ªº-5.e-~Jl.S~ul_h,~tes~J.-OlÚpQ_t_çJú~~--e çastra_d_os, 
4_e <!~ Assim, é compreensível que, independen
temente de seu sexo anatômico, o neurótico assemelhe a imagem repulsiva 
dele mesmo, castrado, à imagem de uma mulher humilhada. Por isso é que 
Freud concluiu que a recusa da feminilidade, ou seja, em nosso vocabu
lário, a recusa a atravessar a prova, é um "Não!" que o neurótico 
angustiado opõe à idéia fantasística de se deixar castrar - no caso do 
homem -, ou à idéia fantasística de não conseguir o falo cobiçado -
no caso da mulher. É nesse ponto que o analisando interrompe violenta
mente a análise e, com raiva e cólera, abandona seu analista. Uma célebre 
formulação freudiana soube traduzir esse fracasso: ··A análise tropeçou 
no obstáculo da rocha da castração." 
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Descrição da travessia 
da prova da angústia 

Mas, como relatar a dolorosa travessia da prova da angústia? Ela é tão 
essencial que se mostra difícil de descrever. Neste exato momento, todos 
nós que estamos pensando em nossas sessões, seja como analistas, seja 
como analisandos, temos nossa própria representação dela. Podemos 
utilizar os conceitos da teoria, recorrer a alegorias ou experimentar fór
mulas, mas a imagem dessa experiência continua intransmissível, molda
da segundo nossa história pessoal, nossa análise e os ensinamentos de 
nossos pacientes! 

De minha parte, eu a imaginaria assim. Aproximar-me lentamente 
da angústia, até a mais extrema proximidade, contê-la em sua tensão 
máxima e então atravessá-la. Atravessá-la como se cruza o batente de uma~ 
porta que, no instante exato da passagem, se reduza a uma fina lâmina de 
aço que nos atravesse pelo meio do corpo, deixando nele o traço umbilical 
de uma fenda límpida. Atravessar a angústia é ser atravessado por ela. 

Modifiquemos agora nossos termos, e tentem05 dizê-lo de outra 
maneira. Atravessamos a angústia quando uma palavra, um acontecimen
to, um gesto ou um silêncio, não importa, uma revelação fulgurante 
proveniente do psicanalista ou surgida de improviso em mim mesmo, 
analisando, me faz compreender que eu podia aceitar perder, porque o 
risco nunca foi o risco de um todo, mas de uma parte; e de uma parte que 
estará sempre perdida. Compreendi, não mentalmente, mas em ato, que, 
qualquer que seja o resultado final dessa travessia da angústia, o risco 
continuará necessariamente parcial, e a perda, inevitavelmente sofrida. 
Compreendi, e meu corpo compreendeu, que nunca perderei tudo, e que, 
se ganhar, Jamais gnnharci sem perder. 

O luto de uma análise terminada 
não é o luto de meu analista, mas o 

luto de uma ficção e de uma angústia 

A perda, portanto, é parcial e inevitável. Mas, de que perda se trata? Ela 
tem inúmeras faces, mas aqui, durante a prova da angústia, ela é, anl.OI e, 

acima de tudo, a perda de uma ilusão: a ilusão de um todo (meu 11cr-f1lo) 



96 a histeria 

e do monstro ameaçador que me fazia sofrer (o Outro castrado). Como 
compreendi que nunca é o todo que arrisco, que o risco é parcial e que a. 
perda é inevitável, desvendo a ficção de que era prisioneiro e, ao desven
dá-la, eu a perco. Sim, ao concordar em perder uma parle de mim, perco 
a onipotência fictícia do Outro e, com ela, o próprio risco: minha suposta 
potência fálica. Por isso é que minha angústia se desvanece. Claro, não 
tenho mais angústia, mas já começo a lamentar o desaparecimento de um 
perigo fictício, de uma potência infantil, o falo, e de uma angústia agora 
dissipada, que decididamente era apenas uma maneira segura de existir. 

É aqui, nessa constatação dolorosa mas serena, que começa o 
írabalho de luto pela morte de uma ficção transferencial, trabalho que 
desembocará, primeiro, na separação concreta e efetiva do psicanalista, e 
depois se prolongará num processo interminável para além da análise. 
Assim, é compreensível que o luto de uma análise acabada não seja o de 
meu psicanalista, mas o luto de uma ficção e de uma angústia. 

Dentre as manifestações observáveis da elaboração desse luto, há 
um sinal clínico indiscutível, identificado pela maioria dos analistas que 
se inclinaram sobre o problema do término da análise. Desde Ferenczi, 
que foi o primeiro a observá-lo, e o fez de maneira tocante, até os mais 
recentes trabalhos sobre as manifestações clínicas do término da análise, 
todos os autores concordam em reconhecer um mesmo fato perceptível. 
O sinal incontestável que marca a entrada da análise em sua fase terminal 

· é o seguinte: o paciente, num estado de grande serenidade, deixou de estar 
à espera de amor; ou seja, já não pede ao Outro, representado por seu 
parceiro analítico, a garantia de um dia receber seu amor. É que o 
analisando compreendeu que, afora a esperança de sair do impasse que o 
aprisionava, seu analista não lhe deu mais nada. Não lhe deu mais nada, 
porque nada mais tinha a dar, a não ser essa "promessa", essa esperança 
de aceder às portas da prova da angústia.· 

Encontramos mais outros sinais clínicos indicativos dessa fase ter
minal. Por exemplo, é freqüente, nesse período, constatar o aparecimento, 

* Segundo a acepção mais pum il11.p,1l11vm "ilom" •• ilcdardmos que, se há alguma coisa que 
o analista dê numa análise, é a espera. O psiu11111lista t.-ncarna para o sujeito a esperança de 
um dia se achar no estado mais favonívcl para atravessar seu passe e se livrar de sua neurose. 
Pois bem, é justamente essa espcmnçn, ou, retomando a expressão de Freud, essa ''e;,.pecta
tiva confiante" do analisando, que constitui o melhor auxiliar terapêutico do analista. Para 
que o sujeito lenha uma oponuittdade de atravessar a experiência, ele precisa da fim1e 
esperança de poder atravessá-la. Freud o repetiu com fr,.,qüência: a expectativa confiante do 
paciente é um fator precioso de cura. (N.A.) 
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no relato do paciente, da lembrança dos primeiros momentos do começo 
da análise: detalhes ou palavras proferidas nas entrevistas preliminares, a 
recordação da data do primeiro encontro, os sintomas pelos quais o 
analisando veio se consultar etc. Outro sinal que manifesta a cnfrada nessa 
fase final é representado pela l')resença de. sonhos muito particulares, 
ligados ao nascimento, a movimentos de partida, a estações de trem e 
transportes, aviões, barcos, pessoas que partem e coisas que chegam. 

O término da análise não éasuspe11sãodossintomas. O Acrescentamos - · 
aqui uma observação importante para a direção da análise nessa fase . 
terminal. Comumente, quando se evoca o término da análise, pensa-se 
imediatamente na suspensão dos sintomas. Ora, os sinlomas rarccem ter 
vicia própria, independente da evolução da an;ílisc. Alguns desaparecem, 
surpreendentemente, nas primeir.as sc~sócs; outros e-;intomas se metamor
foseiam no correr do tratamento - uma conversão histérica pode se 
transformar num sofrimento fóbico - e outros, ainda, desaparecem ou 
reaparecem muito tempo depois do ténuino da análise. Não é pelo fato de 
os sintomas desaparecerem que o praticante deve imaginar e esperar um 
fim próximo do tratamento. Mais do que se prender ao movimento dos 
sintomas para deduzir o término de uma análise, é muito mais importante 
para o praticante observar as fI!u<!ançl:ls ~posição subjetiva d~ !11la.li.san_~
de. Este toma uma dislância mais serena do analista, depuis de ter deixado 
de dirigir ao Outro da neurose transfercncial sua demanda de amor. 

A maneira de encerrar uma análise ate.\1a afecurulidade ou o malngro dessa 
análise. o A maneira como uma análise se interrompe não apenas 
determina a seqüência pós-analítica como também, e principalmente, o -
própri~ período analftico, da análise inteira. É o término que, retroativa- -
mente, confere sentido ao conjunto do trajeto analítico já percorrid0. - -
Consideramos que a suspensão de uma análise é a causa final que deter
mina, na posterioridade, a fecundidade ou, ao contrário, a esterilidade do 
proc~sso analítico. Existe um fato muito concreto que o praticante que já 
conduziu análises pode confirmar com facilidade: quando um analisando, 
após três anos de um trabalho aparentemente frutífero e rico em aconte
cimentos, deixa a análise e sai batendo a porta, todo o tratamento é posto 
cm questão pela forma abrupta desse término. É claro que esse modo de 
11·n11i1111r evidencia uma realidade indiscutível: essa análise, supostamente 
rku r fm1 ll'c-r11. não foi realmente concluída, porque o analisando não 
l'onhr,·ru II r,q1c-rit~11cia pontual de deixar sua neurose. Ele deixa a análise 
•·0111 vlul1"11d1t 11ot 11110 ta deixado com angústia sua neurose. Digamos 
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melhor: não soubemos, analista e paciente, criar conjuntamente as condi
ções de uma travessia bem-sucedida da angústia, e assim evitar que o 
analisando voltasse a partir com seu sofrimento intacto. Já insistimos 
Ileste ponto: todo o trajeto analítico é um longo esforço que converge para 
essa passagem essencial e, além dela, para a suspensão final da análise. 

O caço da retomada de uma nova análise depois de se haver interrompido a 
primeira. O problema das "etapas". [J É dentro dessa mesma perspec
tiva que também podemos pensar o movimento freqüente dos pacientes 
que retomam uma segunda ou uma terceira análise, algum tempo depois 
de ter terminado a primeira. É a questão das "etapas". Quando um 
analisando toma a decisão de iniciar uma segunda etapa de análise, isso 
atesta, em nossa opinião, o caráter inacabado de seu primeiro percurso 
analítico. Sendo o segundo analista de um paciente que, querendo contar 
seus anos de divã, dizia-me: ''Tenho seis anos de análise, quatro num 
primeiro divã e dois anos num segundo ... ", retruquei-lhe sem hesitar: 
'·Veja, não existem duas análises, nem três, nem cinco. Existe apenas uma 
única análise, esta em que estamos hoje, e mais tarde veremos se ela 
mostra ter sido a análise que esperávamos, quer dizer, uma análise 
tenninada." Estou convencido de que o psicanalista não deve trabalhar 
com a idéia de que a segunda etapa da análise de seu analisando complete 
satisfatoriamente a primeira. Creio que a posição mais ajustada consiste, 
ao contrário, em achar que a análise em curso, aqui e agora, é a única e 
exclusiva análise em jogo. Por quê? Porque a dem·anda de uma nova etapa 
mostra claramente que o término da precedente não sancionou uma 
separação que deveria ter-se produzido. Entendamo-nos. Uma suspensão 
da análise, seguida por uma retomada, indica que o analisando não efetuou 
a auto-separação, que não conseguiu separar-se dessa parte de si mesmo 
(sua fantasia neurótica de castração) e, em especial, que não soube 
desligar-se da figura fictícia do Outro e, desse modo, abandonar sua 
angústia. Esse analisando não par9u de dar vida ao Outro da castração e 
de instalar nesse lugar o psicanalista e a psicanálise em geral. Assim, 
quando um paciente decide principiar um11 segunda etapa de análise, 
podemos deduzir, sem risco de erro, que o Out.ro de sua neurose ainda 
continua representado por um ou outro dt>li sucessivos psicanalistas, ou 
seja, que o lugar do Outro continua, nintla e sempre, ocupado pelo 
interlocutor analítico. 

Ora, justamente, terminar uma análise consiste em eu me separar 
psi quicamente do Outro analítico, em deixar de lhe dirigir minha demanda 
de amor e em transportar essa demanda para fora da análise. Terminar a 
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análise, podemos dizer, é terminar com a análise em geral; a expressão 
seria: •·acabei com a análise!" Assim, considero que, no caso de uma 
segunda etapa, a análise não foi concluída, e até mesmo que ela ainda não 
existe. É que, com todo o rigor, uma análise que não está inteiramente 
acabada ainda não tem existência. A segunda etapa constitui, a meu ver, 
uma nova oportunidade de reinstalar, talvez, as condições da histeria de 
transferência, de tentar de novo a experiência que não pôde ter lugar -
a saber, a travessia da angústia - e finalmente concluir a análise. Em 
suma, enquanto demandamos uma análise, pouco importa que seja a 
primeira ou a terceira etapa, podemos ter certeza de que a análise não 
terminou. A análise atual continua a ser, de fato, a única e exclusiva 
experiência analítica, pois conserva a possibilidade de superar a prova 
crucial da angústia e de levar a uma conclusão definitiva . 

• 



Atravessar a angústia é 
dar lugar à dor do luto 

Mas, voltemos à experiência da prova da angústia e nos perguntemos: uma 
vez atravessada essa prova, que conseqüências se seguem na vida do 
analisando? Elas são cm número de três. Primeiro, o aparecimento da dor • 

,-,. ~51~to, depois, Q-~~ sujei~.11.~me, e por fim, uma 
mudai:19~~~!.Ç.ep.çà.Q__~~ suªjd_~nti.dade..sf!~!lª-l~_o-s_u~to. Abordemos_ 
sucessivamente cada uma dessas conseqüências, a começar pelo pro
blema da dor. 

Formulemo-nos urna pergunta: quando um histérico atravessa a 
prova da angústia, de que se separa? Separa-se da criança fálica que habita 
em seu inconsciente. Mas essa separação nunca é uma perda definitiva, 
pois ele é levado a perder e a reencontrar mil e uma vezes, ao longo de 
sua existência, a criança de sua fantasia. O fato de haver terminado um 
tratamento analítico e superado a prova da angústia de castração confere 
ao analisando uma única conquista: a de aprender a perder e reencontrar 
indefinidamente sua criança fálica, mas sendo cada vez menos afetado 
pela paixão da angústia; Menos afetado pela angústia, porém invadido por 
um novo afeto que então se impõe: o da dor. A angústia da neurose agora 
desaparecida cede lugar à dor do luto. 

Que dor é essa? Como é que o histérico - como qualquer neuróti
co, aliás - pode trocar a permanência da angústia por essa dor que pontua 
e ritma o luto de uma parte dele mesmo? Porque há dor quando o histérico 
perde a criança fálica de sua fantasia? E, em tennos mais gerais, por que 
há dor quando perdemos um ente amado? Respondamos de imediato, e 
depois nos justificaremos: a dor do luto nã@ é, como se acredita habitual
mente, a dor de ter sofri.do uma perda, mas a dor de reencontrar aquilo -
que se perdeu quando se sabe que está irremediavelmente perdido. 

A der do luto não é a dor de perder, 
mas a dor de reencontrar aquilo que se perdeu 

quando se sabe que está irremediavelmente perdido 

Comecemos por uma observação preliminar. O analisando atravessou 
c0m êxito a prova da angústia e entrou na fase terminal, onde se manifesta 
o processo do luto de uma parte dele, que é a criança fálica. Longe de ficar 
quites com sua perda, ele a reencontrará inúmeras vezes no curso de sua -. 
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existência, agora compreendida como um longo e sereno trabalho de luto. 
Eis nossa hipótese: são os reencontros, mil vezes repetidos, do analisando 
com sua criança fálica, mil vezes perdida, que, vez após outra, geram a 
dor. Tomemos a insistir: ~-º30-~~ i. 
&.n~~lo -~'!~_!_l!!Y~_pe_tQ!,~-~'- sa~~d()_qt:t~-~ per_de_mos 
~m~~-~º!~ ·- -- - -· 

Para justificar nossa hipótese, é preciso retomarmos a Freud e refazermos 
brevemente, com o leitor, o caminho que nos levou a considerar que o 
doloroso trabalho do luto é, acima de tudo, uma sucessão interminável de 
enconttos com o ressurgimento do ser desaparecido, e não com sua 
ausência. 

O enigma que Freud tentou elucidar e que, para nós, continua 
sempre atual e estimulante, foi o seguinte: por que existe dor quando 
perdemos um ente querido? A resposta de Freud, como muitas de suas 
respostas, foi ambígua e contraditória. Ao que parece, a dor seria correlata 
do ttabalho de ligação e desligamento das representações do objeto.que 
foi amado e está agora perdido. Após a leitura desse notável texto freu
diano que é Ullo e Melancolia, e dos dois artigos de Karl Abraham 
dedicados à mesma questão, e sobretudo pensando em minha própria 
experiência, bem como na de meus pacientes, ocorreu-me de maneira 
evidente que a dor do luto não pode se reduzir à emoção suscitada pela 
perda do ser amado. Habitualmente, atribuímos a dor à separação, à 
dilaceração ou à violência que signifi,'.a Ullia perda súbita. Assim, para 
alguns psicanalistas, notadamente anglo-saxões, a dor proviria da separa
ção entre o eu e uma parte dele mesmo. A tese que explica a dor psíquica, 
portanto, centraliza-se na idéia de separação. A dor seria, segundo esses 
autores, um efeito da separação. Em certa medida, essa tese retoma a idéia 
e o sentimento experimentado por qualquer ser humano ao perder um ente 
querido. Admito-a, mas não situo a dor como diretamente resultante da 
separação. Não; penso, ao contrário, que a dor surge no momento cm qur 
há um superínvestímento da representação do objeto amado e atualmrnlc
perdido. O que dói no ttabalho do luto não é tanto a ausência do rnlc
querido, mas o encontro, o investimento e o superinvestimenio d11 rrpw 
sentação psíquica que temos do ser amado e perdido. Em seu tu to, l'N'Ud 
fala em ligação e desligamento das representações do ohjt.lo perdloo1 
creio, exatamente, que a dor se produz quando loc·e1lil.,1mo,y , dlll111lldllftl 
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mais de perto, em termos psíquicos, a representação do objeto perdido. É 
como se, diante da imensa massa das representações inconscientes do eu, 
tivéssemos que selecionar e isolar uma a uma as representações do ser 
amado e perdido, concentrando em cada uma delas toda a nossa energia 
psíquica. É aí, diante de cada representação, que a dor surge, e é isso que dói. 

O doloroso trabalho do luto decerto se orienta para o horizonte de 
um desligamento, jamais total e definitivo, do objeto perdido, mas seu 
percurso é balizado por encontros dolorosos com o representante incons
ciente do objeto do qual, pouco a pouco e indefinidamente, será preciso 
nos separarmos. O que dói é encontrar de novo a coisa amada, para enfim 
podermos nos desligar dela definitivamente. Entendamo-nos. O que dói é 
amar de novo, sim, mas sem que exista a pessoa imaginária que sustenta 
esse amor. 

Mas, então, que é que perdemos quando alguém morre? Quando 
alguém morre, perdemos fundamentalmente o suporte imaginário que nos 
permitia amá-lo quando estava vivo. É isso que perdemos, mas não é essa 
perda que provoca a dor do luto. Insisto em que a dor provém do fato de 
reencontrarmos mil e uma vezes, tal como se reencontra um fio nos 
inúmeros nós do ofício de tecer, de reencontrarmos, portanto, a represen
tação do objeto amado e perdido, mas sem o suporte imaginário que 
significava o outro quando estava vivo. Qual é esse suporte imaginário? 

'-i É minha própriajJDagem devolvida pel9 outro vivo e amado. ~ora que 
ele já não está presente, ree~~ntm sé_us_ tnços e\e_y_Jt_l!l:~t •. mas s5-Ín pc;r_ 
isso reencontrãr minh~ pró_ppaJma.geQJ. O trabalho do luto consiste em 
eu me habituar a estar no silêncio da presença do outro perdido, mas sem 
o Sllf)Orte de minhas imagens. Expressando-o em termos lacanianos, é 
preciso, no trabalho do luto, que eu ame o outro sem eu ideal, isto é, sem 
a imagem do outro, nem tampouco minha própria imagem. 

Em suma, formulo a seguinte hipótese: a dor do luto se origina, não 
numa separação progressiva da representação do objeto amado, nem numa 
separação das partes do eu, mas se origina do fato de que, ao contrário, 
há uma ligação mais forte do qúe nunca com as representações do objeto 
amado, um superinvestimento, uma centração da representação do objeto 
amado, sem o apoio da imagem de mim mesmo que o outro era capaz de 
me devolver. 

Lacan formula de maneira inequívoca o estado daquele que está de 
luto. Numa das aulas de seu seminário consagrado ao tema da Angústia, 
diz ele: ••Ficamos de luto daquele para quem estivemos --- sem sabê-lo )1. 

-- no lugar de sua falta." O outro, agora úesap11n'.cido, importava 
precisamente no registro imaginário, como superffck cspt"cular, porque 
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estive, num ou noutro momento, no lugar de sua falta. Que quer di1.t:r 
"estar no lugar de sua falta"? Quer dizer, exatamente, ocupar, por 
momentos e sem meu conhecimento, o lugar de objeto do desejo. Esse 
lugar é fundamentalmente um lugar vazio, que pode ser ocasionalmen
te ocupado por pessoas ou coisas. • ' ... Estar no lugar de sua falta .. 
significa, pois, estar no lugar do objeto do desejo daquele a quem 
perdemos.\Ora, só fazemos o luto de uma pessoa desaparecida sob uma >,: 

dupla condição: que essa pessoa tenha importado para nós como supor
te imaginário, e que tenhamos ocupado para ela o lugar de objeto de 
seu desejo. 1tfrata-se de dois níveis cruzados: o nível imaginário de 
restituição das imagens e o nível - chamemo-lo fantasfstico - em 
que um dos parceiros toma o lugar do objeto do desejo. Na chamada 
ligação amorosa, os parceiros do casal se situam, cada qual a sua 
maneira, em ambos esses níveis. Retomemos então a fórmula de Lacan, 
parafraseando-a: ficamos de luto daquele que foi imaginariamente 
importante para nós - disso nós sabíamos -, e para quem fomos o 
objelo fantasfstico de seu desejo - disso, não sabíamos. Finalmente, 
a proposição de Lacan poderia fonnular-se assim: para que haja luto 
de um ser desaparecido, é preciso que tenha havido com esse ser uma 
relação dupla, de !!_!!!9t._~-<!.~J'~11tasia. Essa proposição enuncia o que 
qualquer um pode ter experimentado, um dia, quando da morte de um 
ente amado. 

Mas, formulemo-nos uma úllima pergunta: que é que faz com que 
um luto não seja elaborado? É a falta de tempo e a ausência do ritual. E 
que vem a ser um ritual? O rilual é o tempo necessário para retomar a , 
representação do objeto perdido, superinvesti-lo e por fim, pouco a pouco, 
separar-se dele. O ritual cede lugar ao tempo; e um luto não realizado é 
um luto que não pôde se dar tempo. É o caso de Hamlet, quando seu pai 
é enterrado às carreiras, sem cerimônia nem funerais, sem que nada 
assegure o tempo psíquico indispensável para aceitar que o outro já não 
esteja presente. 

Tivr111os que fazer esse desvio pela dor do luto para deixar bem claro que, 
110 1h111i11n .la an;Hise, o que dói no analisando que perdeu a criança de 
MIII l1111111sin 11110 11 11~ la perdido, mas reencontrá-la agora que a sabe 
inr111r11l11vrh11rn11· pn,li<la. Atravessar a angústia, portanto, cede lugar à 
tlor 1111 h1111 



Quadro dos correspondências entre a angústia, antes 
da travessia da prova, e a dor do luto após a travessia 

1 

ANGÚSTIA 
antes da travessia 

DOR DO LUTO 
a pós a travessia _ _J 

A angústia surge frente à ameaça de perder tudo. 

Inassimilável 

A angústia é convenida em sofrimento. 

Sendo convertida. ela oblitera o pensamento, petrifica o 
corpo e confirma e sujeito num narcisismo exacerbado. 

A dor aparece depois da perda de uma ficção. Ora, essa 
dor não se deve à perda, mas ao fato de reencontrdr a 

ficção perdida quando se sabe que está 
irremediavelmente perdida. 

Assimilável 

A dor não se converte. 

A dor agudiza a percepção endopsíquica, leva a perceber 
a verdade e dá acesso a uma tristeza serena. 

1 

1 

1 

1 

1 



tratamento psicanalltico da histeria 105 

Atravessar a angústia é reencontrar 
o local de nascimento daquele 

que nunca deixei de ser 

Trata-se de passar do inicial ao inicial. E a.mm é a vida ... 

Passemos agora à conseqüência mais decisiva da travessia da angústia, a 
do advento do analisando como sujeito. Ao sair da prova realizada, sua 
voz nos diria: "Compreendi que nunca perderei Tudo e que inevitavel
mente perderei uma parte de mim mesmo. E, ao compreender isso, acabo 
de perder a ficção. Mas, que resta agora? Nada, não há mais nada da 
totalidade fictícia, do perigo f antasístico e da angústia; restb apenas eu. 
Que eu? O sujeito, ou seja, o único sujeito absoluto, singular, o do 
inconsciente, o sujeito que nunca deixamos de ser, porquanto ele já existia 
muito antes, sem que o soubéssemos. Compreendi em ato, e, ao compreen
der, redescubro aquele que eu já era sem saber." Onde era isso, advim eu. 
A célebre máxima freudiana, retraduzida por Lacan, ecoa para nós este 
oráculo eterno do Poema de Parmênides: "Coerente com seu ténnino é 
para mim a partida, pois é para lá que de novo lerei que voltnr. ·· Nn ordem 
da constituição do sujeito, efetivamente, o ténni110 e II partid11 d11 11mHise 
coincidem; não existe, n11 análist·, nem futuro nem advir, porque o ir 
adiante é, na verdade, 11111 rrtomo, 11110 no pnssiulo, 11rns 110 qu .. é o 111ais 
inicial e autêntico c·m mim. 

Agora VC'IIIOS dllllllllrlllr 1111r () lll'ft'llr.íll dr lllllll IIIIJiliS4' dt'Sl'fl'.VC a 
trnjch\rin circulu tk duas voltns qur lignm 111111111 rspirnl o ponto 1n111inal 
ao ponto inicinl t.lc 11111 processo clclico e intll'fini,lo, 11e·mu1111·11k11wntc 
aberto. Tínhamos dois registros temporais da análise: 11111 cl11 onk111 do 
acontecimento e cronológico, o outro psíquico e lógico; agora, podemos 
dizê-lo melhor. Esses dois registros se completam e descrevem um movi
mento geral da análise que segue um tempo ilimitado e cíclico. Essa 
concepção do tempo faz lembrar estreitamente a teoria neo-platônica do 
tempo, formulada por Plotino. • 

* Se há um filósofo com quem podemos pensar proveitosamente o conceito de tempo em 
psicanálise, trata-se efetivamente do neo-platônico Plotino. Reportamo-nos à Ili Ené.ada. 
(N.A.) 
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Qual é, precisamente, esse ciclo aberto e ilimitado de um tratamento 
analítico? Ele comporta duas voltas circulares que não se fecham, mas 
descrevem uma curva em espiral, e três momentos singulares: a primcin,. 
entrevista (M 1), a prova da angústia (M 2) e o nascimento do sujeito (M 
3). Descrevemos esse movimento cíclico e ilimitado pedindo ao leitor que 
se refira ao esquema seguinte. 
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Primeira 

'~- Prova 
da 
angústia 

L --
Nascimento 
do 
sujeito Üili 111:1 S<'SSIIO 

---------·-·---- ·---" ···-- ---------·----

Três momentos 
da an,Hisc l M 1: Primcini entrevista 

M2: Prova da angústia 
M3: Nascimento do sujeito 

t: tempo ilimitado 

Esquema da duração de uma análise 

A análise como tr,llamento tem duração 
limitado. Mos a análise como processo psíquico 

tem duração cícllca e illmltoda 

tempo 

ilimitado 



108 a histeria 

A primeira volta começa com o advento da primeira entrevista 
(M J) e termina, após um giro completo, com o advento da prova da 
angústia (M 2). Esses dois momentos se superpõem, já que, na primeira 
entrevista, o analisando expressa seu sofrimento e, na prova da angústia, . 
atravessa a fantasia que está na origem desse sofrimento. 

A segunda volta também descreve um giro completo, que, tal como 
o anterior, pennane<'e igualmente aberto. A volta começa com a saída 
bem-sucedida da prova da angústia (M 2) e termina, após a conclusão do 
giro, com o surgimento do sujeito absoluto (M 3) que o analisando trazia 
em si desde sempre, e que a passagem pela angústia só fez revelar. 
Revelação que não se dá de uma só vez, mas numa sucessão interminável 
de eventos. Esses do.is momentos também se superpõem,já que a travessia 
bem-sucedida significa que o analisando se desligou de sua neurose e 
redescobriu, finalmente, o verdadeiro sujeito que nunca deixara. de ser. 
Terminada a análise, somos agora esperados pelo sujeito que já éramos, 
sem que o soubéssemos, e em quem agora nos transformamos. Isso é 
porque já era: tal é a lei mais inelutável do inconsciente. 

Em termos esquemáticos, poderíamos escrever da seguinte maneira 
os quatro termos sucessivos que bali7..am o ciclo de uma análise: sujeito 
do inconsciente imperceptível --+ eu neurótico -+ travessia da prova da 
angústia -+ encontro com o sujeito do inconsciente imperceptível. É 
compreensível, portanto, que o tempo requerido para fazer uma análise e 
terminá-la não seja, propriamente falando, sua duração linear e temporal 
- três anos, cinco anos etc. -, mas o tempo de uma experiência difícil 
e de uma revelação singular e reiterada. O tempo analítico se contrai como 
o momento pontual da emergência da verdade como ato. 

Atravessar a angústia modifica a percepção 
de minha própria identicfade sexuada 

Antes de concluir, formulemo-nos uma última pergunta. Uma vez trans
posta a prova da angústia, já iniciado o luto e consumado o término da 
arnilise, que acontece? O analisando, no momento, elabora sozinho seu 
11110 e entra no período que se convencionou chamar .. pós-análise". Mas, 
srndo assim, que houve dentro dele? Que cicatriz deixou a experiência de 
1111111 sq1ar:11;iio? Ou ainda, retomando a interrogação de Lacan, qual é o 
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novo estado do inconsciente de um sujeito que tenha concluída sua 
análise? Trata-se de um inconsciente mais a experiência do inconsciente, 
respondeu ele. Diríamos nós: trata-se de um inconsciente mais a travessia 
da prova da angústia. É um inconsciente modificado, flexibilizado pela 
travessia de uma passagem dolorosa; um inconsciente mais maleável em 
sua capacidade de exercer a autopercepção inconsciente, ou, como a . 
denominou Freud, a percepção endopsíquica. É como se, uma vez tendo 
a angústia passado através de mim, fosse-me agora possível perceber de 
maneira endopsíquica os limites de meu ser falante e sexuado. Que 
queremos dizer? Que foi que mudou no inconsciente? O que mudou foi a 
qualidade da percepção de nossa própria identidade sexuada. Antes da· 
travessia da prova, o sujeito ignorava (recalcamento) a diferença entre os 
sexos e percebia a falta do falo como a falta de um Todo absoluto, de uma· 
força absoluta. Pois bem, que acontece depois da prova? Irá ele finalmente 
reconhecer que a distinção sexual existe, que existem homens que são 
homens e mulheres que são mulheres? Fará melhor do que isso, fará algo 
diferente de reconhecer a existência da diferença sexual: saberá interro
gá-la. Depois da prova, não mais se tratará de ignorar a distinção sexual, 
nem de postulá-la como um dogma inconteste. Ela não será recalcada nem 
dogmatizada, mas reconhecida e prontamente questionada. A percepção 
do sujeito, modificada rela travessia do passe, já não será absorvida pelo 
externo, mas voltada para o interno. Antes da prova, orientada para o 
exterior, a percepção ficava à espreita ~la castração do Outro, interpretada 
como a faltn de um Todo; após a prova, voltada para dentro, a percepção 
apreenderá o enigma do ser sexuado. 
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Não nos deixemos desvirtuar pela atração sedutora do histérico. Mais do 
que um sedutor, o histérico é um ser de medo . 

• 

Há três estados em que o histérico se acalma e se concede uma trégua: 
quando está amando, quando está triste e, em se tratando de uma mulher, 
quando está grávida. 

A paixão do histérico é dupla: o amor e o ódio. Quando ama, ele ama seu 
parceiro com a exclusão de seu sexo; e, quando odeia, odeia o sexo do 
parceiro, desligado da pessoa amada. Esse amor e esse ódio, sempre 
passionais, se cruzam e se alternam infinitamente. Muitas vc1.cs acontece 
o amor se transformar em devoção por um outro desprovido de sexo 
(enfermos, padres ou psicanalistas). E sucede o ódio se transformar num 
furor de arrancar o sexo do outro (devoração, felação). 

A aparência sensual dos histéricos leva a crer que eles são povoados por 
um firme desejo sexual. Pois bem, à parte seu encanto, a vida sexual dos 
histéricos é conturbada, limitada e intrinsecamente insatisfatória . 

• 

113 
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O histérico vive sua sexualidade de três maneiras diferentes. Sofrendo no 
corpo, porque o sofrimento dos sintomas somáticos é o equivalente psíquico 
de uma saúsfação orgástica. Masturbando-se, porque o prazer da atividade 
masturbatória é preferido ao perigo da relação sexual. E se dissociando 
entre a imagem resplandescente de um ser hiperscxual e a dolorosa 
realidade de um sofrimento vivido como insensibilidade da zona genital. 

A crise histérica traduz, na linguagem de um corpo que sofre, pantomimas 
eróticas que nunca existiram, a não ser a título de devaneios. 

Na cegueira, o sujeito histérico perde de vista a imagem do outro, passan
do a centrar seu olhar inconsciente numa só coisa: o encanto libidinal do 
outro. O histérico perde a visão, mas conserva a intensidade de seu olhar. 

Ora, o encanto libidinal do outro não é percebido pelo histérico como um -
traço sexual, mas como um atributo de força ou um sinal de fraqueza. O·- · 
que excita o histérico não é a sexualidade do outro, mas a vulnerabilidade - -
de sua força ou a reparação de sua fraqueza. 

Quando o psicanalista propõe a seu paciente que se deite, está propondo - ;I 
também que ele se deixe histericizar, que perca a visão do mundo para 
olhar tão somente as fantasias do desejo. A histeria de transferência 
começa com o divã. 

Por que não considerar que um dos lugares privilegiados da histeria em 
nossa época é a própria psicanálise? Afinal, o que é a psicanálise, senão 
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a reprodução da histeria para curar a histeria? Lacan e Freud qualificam 
o processo analítico de ··paranóia dirigida"; acrescentaríamos que ela é 
também uma histeria dirigida. 

O histérico diria, substancialmente: · ·Para melhor afastar o perigo do gozo 
da relação sexual, faço questão de me certificar de duas garantias: que o 
Outro sofra de impotência e que me proíba de gozar." Dito de outra 
maneira, para evitar gozar, o neurótico torna o Outro impotente e 
proibidor. 
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Leitura da fórmula lacaniana 
da fantasia histérica 

Lacan14 reduziu a uma fórmula o movimento essencial da fantasia histé
rica de castração: ~OA, que lemos assim: o histérico olha ( <:l ) o Outro 

-cp 
castrado (A), angustia-se e, diante dessa angústia, se identifica com o 
objeto imaginário que falta ao Outro (- cp). Assim, o (- cp) se transforma 
no(+ cp) encarnado pelo eu histérico. O eu é(+ cp), com exceção da zona 
genital, que, por sua vez, permanece anestesiada (- cp). O resultado dessa 
conversão, que o histérico julgava salvadora, é a dor da insatisfação (a), 
dor esta a que o sujeito acaba se reduzindo. Ou seja: 

equivale a 

( a) do, da insatisfação ~ Outro ] 

~---id_e_n_ti_·r_ic_a_ç_ã_o_c_o_m_(-cp_)_e_( +_cp_) ___ -----______ c_a_s_tr_•:__ 

equivale a 

~-----------------·····-·-----·---·-----··--

olha Outro 

castrado 
identificação,/®> (a) 

dor 
da insatisfação 

'---------------------------~_j 
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''É só eu me deitar e alguma coisa vai embora, as palavras vão embora, a 
linguagem desaparece, e aparece o sentir. Quando estou aqui, eu me 
vivencio como uma nuvem, sinto-me auto-hipnotizada, como se estivesse 
sob a influência de uma hipnose provocada por mim mesma. Deito-me e 
me sinto muito dependente de tudo, de você e do que acontece comigo. E 
depois, pouco a pouco, sei que posso decidir sobre minhas emoções e 
sentir o que quiser. Eu me deito e, de repente, começo a sentir e a querer 
sentir ainda mais. Espero sentir, não só no nível do corpo, mas na cabeçà. 
É como se houvesse um corpo na minha cabeça e a sensação tivesse que 
descer da cabeça para meu corpo físico. Sei que, quando experimentar a 
queda dessa sensação que desce, ela se transfonnará num orgasmo. 

Fico muito chateada, porque não quero sentir aqui essas sensações 
proibidas. Fico espel'ando que a sensação desça, circule e chegue até meu 
corpo, mas pare logo antes do orgasmo. Não quero goz.ar aqui nas sessões, 
mas quero experimentar e viver tudo o que precede es.5e momento limite.'' 

Exemplo de uma fantasia feminina 
de ódio e angústia histérica 

em rewção à mãe-falo 

''Tudo o que eu deixava transparecer quando menina corria o risco de ser 
destruído por minha mãe. Ela queria que eu não existis.se, que eu fosse 
embora e me suicidasse. Mas não quero me suicidar, porque isso daria 
prazer demais a ela. É, eu a odeio, e não me mato para não satisfazer seu 
desejo de me ver mmta. Por mim, tenho vontade de matá-la e de juntar 
minhas forças para fazê-la desaparecer. Existe um problema de masculino 
1'. feminino em mim, porque sou mulher, mas também gostaria de ser um 
!.ornem que soubesse enfrentar a destruição que vem de minha mãe. Meu 
11:,i nunca teve importância em casa e nunca me defendeu; ao contrário, 
, · • • / que era, sozinha, o homem que ousava se opor a minha mãe.'' 



PERGUNTAS 
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SOBRE A HISTERIA 



D O senhor situou a histeria na base das neuroses, enquanto outros 
uutores fizeram dela, se assim podemos dizer, a mais sadia das neuroses. 
()ue acha disso?* 

Toda histeria encerra um núcleo de tristeza 

De fato, classicamente, alguns analistas consideram que a histeria é a mais 
madura das neuroses, porque, do ponto de vista do desenvolvimento da 
libido, é a que mais se aproxima da etapa final, da chamda etapa genital. 
O principal defensor dessa posição foi K. Abraham, aos olhos de quem a 
histeria, estando fixada na fase fálica, estádio imediatamente anterior ao 
acabamento genital, era a neurose mais evoluída. Ora, a clínica nos 
mostra, ao contrário, que convém considerar a histeria como a mais 
primária na escala das neuroses, aquela sobre a qual se edificam as 
~strnturas obsessiva e fóbica. Essa é não apenas nossa posição, como 
tentamos demonstrar em nosso texto, como foi também a de Lacan e de 
Melanie Klein. Principalmente de Lacan, que, depois de fazer da histeria 
o paradigma das neuroses, fundou o discurso histérico, considerado a 
t·strutura típica que ordena qualquer neurose, ou, mais exatamente, qual
q111-r vínculo neurótico. Acrescentamos ainda a relação que a histeria I 

111111111'111 com a própria psicose, em particular com a melancolia e a 
1'.sq11i1.ohr11ia. A teoria kleiniana, por exemplo, concebe a histeria como 

* Todas as (l<'rg1111111~ 1111,· h"nlo responder aqui foram redigidas a partir das inle-ivenções 
formuladas em sc~ui1111·11lo II dikn:.nlcs exposições orais sobre o tema da histeria. 

121 



122 a histeria 

uma barreira defensiva contta um núcleo psicótico melancólico. 15 Para 
um psicanalista kleiniano, o paciente histérico é, antes de mais nada, um 
melancólico em potencial. Não podemos desmentir essa orientação, que 
a clínica confinna com tanta freqüência, mas, em conttapartida, não 
utilizamos os mesmos conceitos para pensar a relação da histeria com a 
melancolia. Empregamos outros termos neste trabalho, para sustentar 
quão de perto a identificação histérica com a dor da insatisfação se 
aproxima da hiância psicótica da melancolia. 

O Haveria uma disposição particular de alguns sujeitos para a 
histeria? 

"Somos todos histéricos!·'' 

Primeiramente, devo responder-lhe que, em certas ocasiões e de maneiras 
muito diversificadas, todos somos neurólÍCos, pois todos temos que nos 
confrontar com a fantasia de castração, e fazê-lo indefinidamente. A 
experiência da castração se renova ininterruptamente ao longo de toda a 
existência, e estamos cotidianamente expostos à histeria, assim como à 
fobia ou à obsessão. Eu deveria retomar aqui a conclusão de um célebre 
psiquiatra contemporâneo de Freud, Moebius, que, preocupado em am
pliar o conceito de histeria, exclamm,: "Somos todos histéricos!" Dit0 
isso, não podemos negar que alguns sujeitos passam com facilidade pela 
prova da castração, enquanto outros ficam fixados nela e se desgastam. 
Mas, retomando sua pergunta, devo lembrar-lhe, inicialmente, que Freud 
considerava a predisposição para a neurose um enigma irresolúvel. Entre
tanto, Breuer, companheiro de Freud, construiu uma teoria etiológica da 
histeria, baseada, precisamente, num estado particular do cu, que deixaria 
o sujeito mais exposto a sofrer um trauma e se tomar histérico. Breuer 
acreditava que, para provocar um trauma gerador de histeria, era preciso 
não apenas o impacto local do choque traumático, mas principalmente que 
esse impacto encontrasse uma predisposição psíquica favorável, propicia
da por um eu afetado por um nível precário de consciência. Ora, dado que 
esse estado psíquico de ~bnubilação crepuscular, muito penneável ao 
impacto de uma agressão, podia ser artificialmente reproduzido sob hip
nost•, Rrcucr o denominou de "estado hipnóide". Como Freud, Breuer 
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batizou a histeria segundo a causa principal que privilegiava. Sendo a 
causa essa predisposição psíquica particular, chamada "hipnóide", ele 
denominou a histeria de "histeria hipnóide". 

o O senhor pode ria esclarecer melhor as razões pelas quais não haveria 
uma histeriafeminina diferente da histeria masculina? 

Antes de responder, eu gostaria de lembrar que este ensaio sobre a histeria 
traz, de maneira muito nítida, a marca de meu trabalho como analista. 
Efetivamente, para formular as hipóteses de hoje, foi preciso situar-me, 
primeiramente, no espaço do consultório analftico, ter sido analisado, 
ter-me sentado na poltrona do psicanalista e ter-me submetido à experiên
cia da escuta. Assim, evidencia-se claramente que, num ou noutro mo
mento da análise, alguns pacientes adotam; conforme sua maneira de ser 
e de dizer, aquilo a que chamamos uma posição histérka; uma posição 
que tanto pode ser assumida por um homem quanto por uma mulher, sem 
diferença específica. A posição histérica não se deixa reduzir ao dualismo 
homem/mulher. Por isso, cremos que é um erro estudar, como fizeram 
Charcot e até mesmo alguns autores contemporâneos, uma entidade que 
se pudesse chamar ''histeria masculina". Não apenas a prática, mas 
também a teoria, tiram a validade da distinção entre histeria feminina e 
histeria masculina. Afirmar essa divisão é ignorar que a histeria encarna, 
como vimos, o sofrimento de ser indeterminado quanto à própria identi
dade sexual. O histérico sofre por não saber se é homem ou mulher. Não 
pode afirmar-se homem ou mulher, porque permaneceu no limiar da prova · 
da angústia de castração. Afirmar que o histérico sofre por não saber se é 
homem ou mulher equivale a dizer que ele permanece fixado em sua 
fantasia, na qual o mundo não se divide entre homens e mulheres sexua
dos, uns do~9os de pênis e outros, de vagina, mas é clivado entre os 
possuidores do falo e os que são desprovidos dele. É preciso sermos 
duros: o mundo do histérico é um mundo infantil, composto de poderosos 
e i111po1t·111rs, fortes e fracos, moços e velhos, atletas e deficientes. O 
hish:.rico :-.ofrc porque se engana de cena: seu drama se desenrola numa 
rcalidadl· fn11111:-.ls1ica de criança, onde a oposição homem/mulher é ine
x istentc, ao pns:m qur ele vive esse drama num mundo em que a realidade 
s1·x ,mela ccrlnmrnll' il problemática, mas incontornável. 
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Evidentemente, hoje poderíamos chamar de histeria masculina a 
histeria pela qual um homem - anatomicamente falando - fosse 
afetado; mas tal classificação seria um profundo contra-senso em relação 
ao próprio sofrimento da histeria: sofrer por não se saber homem ou 
mulher, ou, mais exatamente, recalcar a diferença entre os sexos a ponto 
de ignorá-la. Qual é, de fato, o desejo do histérico? Sabemos, com Lacan, 
que o dese.i!>_d9_histérico é um desejo .de insatisfação. Mas, tratemos de 
nos entender bem: de que insatisfação se trata 7 Não apenas da insatisfação 
vivida pelo histérico e na qual ele se compraz tão obstinadamente, mas 
também da insatisfação própriada relação entre um homem e uma mulher. 
O desejo do histérico é o desejo de localizar o ponto de insatisfação de 
um homem em relação ã mulher que ele ama, ou de uma mulher em relação 
ao homem amado. O histérico sempre tende a se instalar no coração do 
casal, ali onde a ligação homem/mulher é falha, por eles serem seres 
sexuados e falantes. Mas convém iguaJmente compreender que o histérico 
sofre com sua indeterminação sexual, mas ao mesmo tempo a alimenta 
como uma ambigüidade necessária e tranqüilizadora. Digamo-lo de outra 
maneira: o histérico prefere ignorar seu-sexo e sofrer com essa ignorância 
do que atravessar a dolorosa prova da castração que o levaria, não a ser 
homem ou mulher, mas a poder sustentar o e,iigma do sexo do homem e 
da mulher. 

D Por que há mais histérica'> do que histéricos? 

Sua pergunta é uma indagação velhíssima, que os psiquiatras, os etnólo
gos e os psicanalistas sempre se fommlaram, mas à qual nunca responde
ram de maneira decisiva. Tentarei rrs1,ondcr lhe do ponto de vista 
psicanalítico, sem esquecer que o problema jll foi lonRamentc tratado no 
campo da etnopsiquiatria, e amiúde de manrirn nolávcl. Será apenas em 
nossa cultura ocidental e judaico-cristã que rncontramos a afinidade 
histeria-feminilidade? Que acontece nas oulrns civili7.ações contemporâ
neas? Ou ainda, no seio de no~ próprio conlrxto cultural, qual é e qual 
foi a influência, sobre esse fato social cvidcntr, das figuras femininas da 
religião cristã - Eva, Maria, Maria M1ul11lcna etc. -, todas histéricas 
exemplares? Essas interrogações, repktus de interesse, são legitimas e 
merecem que as estudemos seriamente. 
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Passemos agora a uma resposta psicanalítica, lembrando, inicial
mente, uma importante proposição teórica que já desenvolvemos, a saber: 
oJtls.tériç~fre c<>mo_bj __ sJt __ rico_.porque permanece petrifícáâo na posição 

Jk~-~L9 <>!:>jeto querido, amado e desejado do outro, de um Outro com O 
m11iús~y_Jq,já_ q_ue é o_ Outro de suas fantasias inconscientes'. Ora, se existe 
alguém que, normal e obrigatoriamente, tem que passar por esse estádio 
de ser o objeto do Outro, esse alguém é justamente a mulher. Na verdade, 
a mulher, em seu tomar-se mulher, segundo a teoria freudiana, tem que 
atravessar a identificação com o objeto_ do pai, isto é, com o falo. Para 
sµP9r~r a. ço11StJ!tação de \Jma castração já existente e encontrar uma 
~oluç~<? p!fll a y~_º-tade de possuir um pênis, a menina se identifica com o 
pjnis, ou, melho,:-dizendo, identifica-se com o falo do pai. Já que não tem 
o objeto tão cobiçado, então ela se transforma nesse objeto, toma-se o falo 
paterno. Observemos desde já duas ressalvas. Primeiro, a identificação 
com o objeto fálico paterno pode facilmente variar e evoluir para uma 
identificação com os diferentes traços da pessoa do pai. E além disso, 
segundo ressalva, essa identificação nunca é cristalizada. A menina, em 
seu tomar-se mulher, atravessa provisoriamente, durante alguns anos, 
uma fase masculina: ela se faz menino, que é uma maneira de ser o falo 
patem~. Essa fase dura, em principio, até a puberdade, idade em que a 
adolescente finalmente vê eclodir sua feminilidade. 

Ora, que acontece com o histérico? Por que há mais histéricas do 
que histéricos? Ou melhor, por que a histeria é sempre marcada pela 
feminilidade? Pois bem, porque todo neurótico histérico, seja ele homem 
ou mulher, passou a realizar a mesma identificação com o faio do Outro \ 
paterno que a mulher realiza em sua evolução normal. Só que com uma 
diferença essencial: o tornar-se feminina de uma mulher comporta neces
sariamente o reconhecimento, não sem dor, de que seu sexo permanece 
um enigma, mas não é o falo nem a ausência de falo. O histérico, ao 
contrário, permanece ancorado na identificação neurótica e dolorosa com -
o falo. Agora podemos c@mpreender que haja mais histéricas do que 
histéricos, porque a mulher está sempre mais exposta do que -o homem a 
se cristalizar na identificação fálica . 

• 

O O senhor poderia dizer melhor com que objeto se identificci o 
histérico? 
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A identificação do histérico 

Eu diria, para começar, que o eu do histérico efetua uma identificação 
com a imagem do outro, considerado apenas na condição de ser sexuado. 
~ais_ eJl~tamente, com a imagem da região genital do outro. ~sa expres
são, ··região genital", foi empregada por K. Abraham para indicar o lugar 
imaginário do sexo do outro, intensamente investido pelos pacientes 
histéricos, em detrimento do restante da imagem da pessoa. É como se o 
sujeito histérico focalizasse e precipitasse todo o seu eu no foco genital 
da imagem do outro, anulando o resto da imagem. Foi precisamente essa 
identificação do eu histérico com os órgãos genitais do outro que desen
volvemos a título de identificação do sujeito com o falo que falta ao Outro 
castrado. Entretanto, Abraham reconheceu também a possibilidade inver
sa: o histérico se identifica com a imagem de conjunto da pessoa, mas 
desprovida de sexo; é como se, no nível da genitália, a imagem fosse 
opacificada por uma mancha branca. 

Recordemos a passagem em que K. Abraham, no segundo volume 
de suas Obras Completas (p. 300 [da edição francesa]), descreve essa 
dupla modalidade de identificação parcial, comentando o caso de uma 
paciente histérica em sua relação com o pai. • 'Uma superabundância de 
manifestações neuróticas permitiu constatar o interesse compulsivo ex
clusivo [da paciente] por uma única parte do corpo de seu pai, o pênis. O 
pai já não se revestia, aos olhos dessa paciente, do caráter de um ser total, 
persistindo apenas como uma parte dele. Esta parte era objeto de sua com
pulsão de ver ( espreitar os contornos dos órgãos genitais através das roupas 
do pai). Além disso, ela se identificava inconscientemente, ora com o pai, 
ora com seus órgãos genitais, que se haviam tornado o representante dele." 

A fim de ilustrar melhor essa dupla identificação com a imagem do 
outro, retomemos sucintamente o caso de Dora, a paciente histérica de 
Freud. Veremos em ação o modo como Dora se identifica, seja com a 
imagem do outro reduzido unicamente ao lugar genital, caso em que ele 
é percebido como coisa sexualmente desejável, seja com a imagem do 
outro privado do lugar genital, caso em que o outro, por conseguinte, é 
percebido como sexualmente desejante, na medida em que, tendo um 
buraco, ele deseja preencher sua falta. Recordemos a intensidade com que 
Dora pode assumir dois papéis complementares, desempenhados pela Sra. 
K. (desejável) e por seu pai (desejante), na cena de sua própria fantasia 
histérica. Primeiro, o papel em que a Sra. K. se revela um objeto sexual
mente desejável aos olhos do pai; a Sra. K. fica então reduzida ã dimensão 
exclusiva de coisa sexual, de coisa sexualmente desejável por um amante 



perguntas e respostas sobre a histeria 127 

masculino. 16 Inversamente, porém, Dora também pode desempenhar o 
papel oposto, o do desejante habitado pela falta; identifica-se então com 
o pai, desejoso de uma mulher. Ora, convém assinalannos aqui que o 
impulso desse movimento identifica tório com o desejante é imprimido por 
uma tendência fundamental do seu histérico a se identificar, não apenas 
com o desejante que busca, mas também com o desejante que goza ao 
buscar, um desejante puro que go1.a por ficar em estado de desejo. Assim, 
a identificação mais imediata de Dora com o pai desejante faz parte de 
uma linha que se estende para o horizonte intangível onde enfim se 
encontraria a essência enigmática da feminilidade. Dora espera, portanto, 
além de todos os limites, juntar-se à Sra. K., dessa vez fantasiada, não 
como coisa desejável, mas como arrebatada pelo mais elevado desejo, o 
misterioso desejo feminino, um desejo puro e sem objeto assinalável. 

Mas há ainda uma terceira modalidade da identificação histérica. 
Essa variação, meio inadmissível para o pensamento, tem, ainda assim, 
urna importãncia clínica decisiva. O eu histérico se identifica não apenas 
com a imagem local do outro - seja com a Sra. K., coisa sexualmente 
desejável, seja com o pai desejoso da dama -, mas também com a 
emoção do orgasmo fantasiado por Dora no abraço de um homem e uma 
mulher. Já em 1895, Freud não hesitou em fazer do ataque histérico o 
equivalente de um orgasmo. Quando os senhores virem uma histérica 
desmaiar, não duvidem - disse Freud claramente-: o sujeito faz mais 
do que gozar, ele se identifica com a emoção sexual partilhada pelos 
parceiros do casal fantasiado. Já não basta afinnar que o eu histérico se 
identifica com a imagem do outro sexualmente desejável, nem com a do 
outro sexualmente desejante; é preciso ir ainda mais longe e concluir -
mesmo que isMl pan·ça s11rprrcndc·n1t· pela perfeita assimilação do eu 
ao próprio foto da cmrn;iio Sl'Xtrnl do cnsnl. lima c·moção que, _não nos 
rMJU<·i,·amos, é fundanwntalmentr II insnlisfo\·iio do casal, porque, na 
fontusia do histérico, o encontro scxunl é sempre um fracasso. 

Vemos como, na unidade de uma única entidade clínica, a histeria, 
encontramos contida a diversidade das três variedades de idenLificação do 
eu com um aspecto parcial do outro. Nenhuma estrutura clínica encerra 
uma pluralidade tão nítida de identificações parciais, irredutíveis entre si 
e igualmente complementares. A histeria consiste, decididamente, na 
assunção, um a um, de todos os lugares do cortejo sexual, de todas as 
posições relativas ao desejo. Qualquer sonho, sintoma ou fantasiá ~isté
ricos condensa e atualiza uma tríplice identificação: identificação com o 
outro desejado, com o outro desejante e com a insatisfação dos dois 
amantes. Conviria até acrescentar uma última identificação típica da 



128 a histeria 

histeria, com o personagem terceiro que une ou separa o casal. Assim, à 
questão mais genérica sobre a natureza do objeto da identificação histé
rica, seria preciso responder: o objeto da identificação não é a mulher 
amada,* nem o homem amante, nem tampouco sua insatisfação sexual 
comum, e nem ainda o terceiro personagem afastado da cena, mas tudo 
isso junto e simultaneamente. Numa palavra, o objeto central da identifi
cação histérica não é um objeto preciso, mas o vínculo que une entre si os 
parceiros do casal fantasístico. 

O Então, o senhor discerne quatro modalidades de identificação histé
rica: com o homem desejante, com a mulher desejável, com o outro que 
provoca seu encontro e, por fim, com a insatisfação do casal homem e 
mulher, não é? 

Maternidade e histeria 

Exatamente. Mas o senhor me dá a oportunidade de insistir em minha 
hipótese sobre a quinta identificação histérica. De fato, o sujeito histérico 
se identifica com o homem, com a mulher, com o terceiro excluído de seu 
encontro e com a dor que os separa, mas, acima de tudo - essa é a última 
identificação -, com o espaço que une e contém o casal. A vida de uma 
histérica é atravessada pela fantasia fundamental que continua a se perfilar 
no horizonte, e que se formularia da seguinte maneira: .. Eu sou - diria 
o histérico - não o homem, nem a mulher, nem a dor de sua ligação, mas 
esta terra que acolheu seu encontro divino, um encontro sem troca carnal, 
do qual assim mesmo eu seria o fruto.·· É essa a quinta identificação; ela 
corresponde à fantasia em que o sujeito histérico funciona como o cadinho 
que abriga e protege o acasalamento divino de dois corpos assexuados. 
Uma fantasia que me levou a considerar essa última identificação do 
histérico como uma identificação com o ütcro, na qualidade de órgão oco 
que contém a fecundação das células germinativas, sem nenhum corpo 
sexuado que as tenha produzido. É como se, no histérico, o útero fosse, 
nas palavras de Platão, um órgão migratório, um falo móvel que errasse 

* Vê-se porque é um erro acreditar que o desejo histérico é um desejo homossexual. (N.A.) 
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por seu mundo fantasístico: de órgão interno, ameaçado pela penetração, 
ele se transforma no continente externo que abarca dois corpos imacula
dos. A notável observação de Platão, que imaginou o útero como um 
animal sedento e errante no corpo da mulher, em busca de um conteúdo 
capaz de preenchê-lo e apaziguá-lo, toca no ponto mais crucial de nosso 
trabalho clínico com pacientes histéricos. Esse ponto concerne à questão 
da maternidade. Quantas vezes, de fato, fomos sensíveis à diminuição do 
sofrimento histérico nos últimos meses de gravidez desta ou daquela 
analisanda? É como se a maternidade fosse, a sua maneira, uma variação 
possível da travessia da prova da castração, na qual o útero deixasse de 
ser um falo ameaçado e à deriva para dar lugar a essa outra imagem do 
falo que é o filho por nascer. 

n Acompm1lwi s,•m tlifíndd11tl1· 11 ,11m11im,1r,11• 11111· o sn1lr11rf11z entre a 
r1•,·11síl tia 1"<1.,·rr,1r,111 r ,, rr,·11s,1 ,/11 /,·111i11lli,l,1d1· "'' rw11ri>ti,·o, mas que 
,1,·11mrn· ,·,,m ,1 frmi111/id,1,/r 1111111 l11•rn,·1t, 11,·11r,>tin, ,,,,,. ll'nha conseguido 
,1trm·r.,,,1r ,1 pro1•,1 d,1 ,111111i.Hi11 :· 

A J eminilidade do pai 

S1111 pniunta é importante porque toca na relação do homem com a 
lt-111i11ilidade e com a função patema. 17 De fato, quando o neurótico se 
nrrisca e atravessa a prova da angústia, a feminilidade que ele repelia com 
horror - feminilidade encarnada pela imagem de uma mulher castrada 
r humilhada - se transforma numa outra feminilidade: a dele próprio, 
que podemos denominar de lado feminino do homem. Pois bem, eis minha 
hipótese: creio que o homem convocado a ocupar o lugar de pai tem que 
reconhecer em si seu lado feminino. Na verdade, aquele que reconhece 
com dor seu lado feminino tem mais possibilidade de assumir o difícil 
papel de pai do que aquele que não reconhece sua feminilidade. Por quê? 
Para responder a isso, é preciso retomarmos nossa definição da neurose. 
Ocorre que uma maneira de caracterizar o sofrimento neurótico seria 
afirmar que o neurótico é aquele que, angustiado, recusa sua feminilidade,. 
isto é, recusa entregar-se ao Outro, por medo de que ele o maltrate, o 
pénetré ou o violente. Para o neurótico, a feminilidade - sua feminili
dade --, como dissemos, é sinônima de passividade e submissão. Parn 
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ele, ser mulher é viver o que é vivido pela mulher de suas fantasias. E que 
vive ela? Ela padece por ser castrada. A mulher fantasiada, neuroticamen
te fantasiada, é um ser castrado, submisso e sempre exposto à ação 
perversa de um Outro, ou, mais exatamente, à ação de um pai perverso e 
tirânico. Eu gostaria de insistir e grifar bem que a idéia que o neurótico 
forja para si da feminilidade é inteiramente oriunda de suas fantasias 
angustiantes de castração, e que essa idéia nada tem a ver com a concepção 
psicanalítica da feminilidade. Detenho-me neste ponto porque existe um 
impressionante mal-entendido entre a psicanálise e algumas correntes de 
pensamento - amiúde feministas - que assemelham a fantasia do 
neurótico à teoria analítica, e assim censuram os psicanalistas pela idéia 
neurótica da mulher castrada e, por conseguinte, submissa. 

Não posso me retardar no desenvolvimento dessa observação neste 
momento, mas essa chamada era necessária para compreender o sentido 
da expressão: recusa da feminilidade. Recusar sua feminilidade significa, 
pois, para o neurótico, recusar com medo o risco imaginário de perder 
alguma coisa de seu ser, ou de perder seu ser inteiro: .. Não quero me 
submeter nem ficar dependente de um Outro que considero um pai 
onipotente, supostamente capaz de me penetrar e me destruir, P1as que 
ainda assim cu amo.•· A neurose, portanto, comporta quatro componentes: 
a angústia de me sentir ameaçado por um Outro perverso (o pai), a recusa 
obstinada de me abrir para ele, a demanda imperiosa de que ele continue 
a me amar, e os efeitos da angústia constituídos pela obliteração do 
pensamento e do corpo (sintomas). Vocês podem bem imaginar que, em 
tal estado subjetivo, o neurótico tenha uma dificuldade extraordinária de 
assumir o papel de pai, de ser ele mesmo um pai. Por quê? Por duas razões. 
Primeiro, porque seu próprio pai, o pai de suas fantasias, já ocupa todo o 
espaço; o neurótico, em termos fantasfsticos, permanece criança. E de
pois, porque ele não pode e não quer se identificar com esse pai a quem 
teme, &ma e detesta. 

Agora, vejamos o homem que, contrariamente ao neurótico, aceita 
seu lado feminino. Esse homem conseguiu atravessar com êxito a prova 
da angústia e compreender que, seja qual for a saída dessa passagem, uma 
perda inevitável persistirá. Anteriormente, ele se angustiava com a idéia 
de arriscar todo o seu ser; agora, compreendeu que, sejam quais forem os 
riscos dessa prova psíquica, ele nunca será inteiramente destruído e, de 
qualquer maneira, perderá uma parte de si. Ele já não tem que fazer 
escolhas, mas sim viver o que tiver de viver. Nessa passagem bem-suce
dida, o Outro de suas fantasias deixa de ser um pai castrador para se tomar, 
-;implesmente, um ser dentre outros, marcado por um limite comum a 
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todos os seres humanos. Isso significa que o sujeito que tiver superado a 
prova integrará seu lado feminino. Ou seja, assumirá serenamente a 
:msência de uma identidade sexual estabelecida de uma vez por todas, e 
a impossibilidade de definir com certeza a natureza do ser sexual homem 
e do ser sexual mulher. Aceitar seu lado feminino é, para o homem, aceitar 
manter seu ser sexuado como um enigma que reaviva e anima seu desejo. 
O homem, tendo assim aceito sua feminilidade, e vindo um dia a se tomar 
pai, estará na melhor posição subjetiva para conduzir seus filhos às portas 
da prova que dá acesso à idade adulta. 



A CEGUEIRA HISTÉRICA 
SEGUNDO AS TEORIAS 

DE CHARCOT, 
JANET, FREUD 

ELACAN 



Consideremos agora esse sintoma conversivo reconhecido desde sempre 
como o emblema do sofrimento histérico, a saber, o enceguecimento, ou, 
mais exatamente, a cegueira histérica.* Num texto de grande concisão, 
Freud se serviu desse distúrbio visual como exemplo ilustrativo da con
cepção psicanalítica da formação do sintoma. 18 No curso desse trabalho, 
Freud mencionou as diferentes teorias etiológicas da histeria propostas 
pela Escola Francesa da época (Charcot, Janet, Binet etc.) e convidou o 
leitor a se reportar às obras desses autores. Depois de seguir o conselho 
de Freud e consultar os diversos tratados sobre a histeria publicados na 
França no final do século XIX, saímos dessa leitura muito surpresos diante 
da extrema proximidade das visões, cm particular entre Freud e Janet. De 
fato, em L 'État Mental des Hystériques [O Estado Mental dos Histéricos], 
obra principal de Pierre Janet, deparamos com trechos notáveis e frases 
decisivas acerca, precisamente, da cegueira histérica. Algumas proposi
ções desse livro e de outras obras de Janet foram retomadas quase que 
palavra por palavra nos textos freudianos. Existem frases que, curiosa
mente, os psicanalistas citam como provenientes da pluma de Freud, 
embora tenham surgido inteiramente do pensamento de Janet. É o caso, 
por exemplo, da seguinte formulação enunciada por Freud em seu artigo, 
r freqüentemente retomada e comentada em inúmeros escritos analíticos, 
q1w. salvo por alguns detalhes, encontramos em Janet: "Os que são 

• l!tnl• ,,11 '"'"'"Nl,mrlll" clciti possam ambos traduzir-se por "cegueira", apenas o primeiro 
J..,.._ 1.-11111111, ••1111 1nul111lilo por "enceguecimento", tem, na língua francesa, os sentidos 
n1111n11l,11111m• 11ltr111•~"""'" ~lmpl('.s denotação da cegueira (cicite) física, ou seja, irreflexão, 
f11ll11 ,Ir 11li0<:c-mhnl"nlo, ,l,...h11nhn11n('.nlo, obcecação etc. (N.T.) 

lJS 



136 a histeria 

atingidos pela cegueira histérica, portanto, são cegos apenas para a cons
ciência; no inconsciente, eles vêem." 

Essas afinidades entre a obra freudiana e a da Escola Francesa nos 
incitaram a estabelecer um quadro evolutivo entre três teorias, as de 
Charcot, Janet e Freud, sobre a gênese da cegueira histérica. Esse quadro 
nos mostrará como, a partir de Charcot, o pensamento sobre a histeria se 
modificou progressivamente, até chegar ao ponto de ruptura radical efe
tuado por Freud. Para completar, acrescentamos ao quadro a contribuição 
da concepção de Jacques Lacan. 

A teoria de Charcot sobre a cegueira histérica 

"Não vejo mais" é igual a "cegueira". 

Para Charcol, assim como para muitos outros psiquiatras de sua época, 
especialmente Briquel, a histeria era uma doença produzida pela ação 
incisiva de uma idéia ou de uma representação psíquica intensamente 
carregada de afeto. Quando a representação é forte, isto é, quando repre
senta uma sensação intensa, excessiva, ela tem o imenso poder de se 
transpor abruptamente para a realidade do corpo e de aparecer sob a forma 
de um sintoma somático. Se, por meio do hipnotismo ou da auto-sugestão, 
uma idéia penetra na psique permeável do sujeito e assume um alto valor 

. afetivo, o corpo executa imediatamente o conteúdo da idéia. A represen
tação de um movimento intensamente sentido, como "sinto que estou 
andando", já é o próprio movimento em vias de execução: o sujeito 
efetivamente anda. Quando tomamos o exemplo contrário, o da represen
tação da aust~ncia de movimento - .. não posso mais andar" - , já surge 
a paralisia motora. N11111:1 palavra, para a11tort'.S como Briquct, Charcot e 
Bcmheim, o sofri1111·11to corporal histfrico 1'1'11 n·s11lta11te da encarnação 
plástica de uma hh:ja, 011, 111ais 1·xata111c1111·, a lradw,'.,tO, na linguagem do 
corpo, de uma frase gra111atical afir111ativa 01111cgativa. Grifemos o caráter 
gramatical da frase, pois foi j11sta1111·111c nesse ponto que Janet marcou uma 
de su_as discordâncias de seu nu·stn· Charcol. É fácil deduzirmos que o 
distúrbio histérico da visão, no q11a 1,) sujeito perde potencialmente a vista, 
seria explicado pelo impacto d1· 11111a representação que dissesse: .. não 
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vejo mais". Assim, a cegueira histérica, segundo esses autores, era 
produzida por uma representação fortemente carregada de afeto, que 
enunciava a ausência de visão: ''não vejo mais"; e, inversamente, essa 
representação seria a causa do enceguecimento. 

Adiantemos ainda que essa concepção era comum a Charcot e a 
Bernheim. Esses dois mestres da psiquiatria divergiam, contudo, na maio
ria das questões que diziam respeito à histeria. Uma das divergências mais 
marcantes pode ser assim resumida: Charcot considerava que a represen
tação patogênica ter-se-ia introduzido no sujeito por ocasião de um 
inçidente traumático provocado por um agente externo. Para justificar a 
validade dessa afirmação, ele praticou o hipnotismo. Assim, demonstrou· 
que a injunção de uma frase ou uma idéia imposta ao sujeito hipnotizado 
era susceptível de provocar um sintoma histérico. Bemheim, ao contrário, 
conside_rava que a citada representação nascia espontaneamente no inte
rior do sujeito, por auto-sugestão. ~~g_undo Bemheim, ao dizer a si mesmo 
que não conseguia ver, o histérico se tomava automaticamente cego. 

A teoria de Janet sobre a cegueira histérica 

O "não vejo mais" de Charcot 
foi substituído, na teoria de Janet, 

por um ''ver'' que vagaria a esmo no sulxonsciente. 
O ''ver'' vagando a esmo no subconsciente equivale à 

ausência de visão na consciência (cegueira). 

Pierre Janet, aluno de Charcot e contemporâneo de Freud, estudou em 
inúmeras obras, com grande rigor, o fenômeno da cegueira histérica. 
Janet, como todos os autores da época, apoiou sua teoria no seguinte 
princípio básico estabelecido por Charcot e Briquet: uma idéia, ao ser 
excessivamente carregada de afeto, traduz-se inevitavelmente numa alte
ração somática. A histeria, portanto, seria uma doença por representação. 
Para esse princípio amplamente aceito, Janet trouxe numerosas correções. 
Suas retificações são extremamente-importantes para nós, psicanalistas 
de hoje, porque algumas delas não apenas viriam a ser retomadas por 
Freud, como nos foram transmitidas através de várias gerações de 
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anali~as. Mas, quais foram essas retificações introduzidas por Janet'! 
Aqui estão as principais. 

Recordemos, primeiro, uma observação preliminar. Janet postulou 
a necessidade de separar dois planos radicalmente diferentes na vida 
psíquica. Seguindo a teoria - extremamente interessante para nós - de 
Maine de Biran, e além dela, a de Leibniz, Janet distinguiu o plano da 
consciência e o plano do subconsciente. Esses dois planos ficavam conti
dos numa instância mais global, que Janet denominou de eu. Assim, esse 
eu seria capaz de sintetizar numa só percepção (chamada "percepção 
pessoal") os dois registros, consciente e subconsciente. A percepção do 
eu sintetizaria, simultaneamente, uma sensação subconsciente e o reco
nhecimento dessa sensação pelo pensamento consciente, A sensação 
subconsciente de "ver", por exemplo, seria imediatamente sentida por 
minha consciência como urna sensação que me seria própria. O cu reali
zaria uma percepção que sintetizaria os dois aspectos, subconsciente e 
consciente, sob a fonna de um "cu vejo". 

Assim, a partir dessa coqdição preliminar, Janet construiu sua 
concepção etiológica da histeria. Fonnulou a hipótese de que a causa da 
doença residia na fragilidade psic~lógica do eu dos histéricos para efetuar 
uma síntese mental. O histérico adoecia porque seu eu era incapaz de 
sintetizar a sensação e o pensamento que a apreende, o vivido e as palavras 
que o dizem. Na impossibilidade de síntese, o eu se dissociava, e a 
distància entre a consciência e o subconsciente ia aumeniando até fazer 
deles duas instâncias completamente autônomas) Daí, portanto, resulta o 
seguinte: 

l. D Segundo Janet, a representação psíquica "não vejo mais", que, 
segundo Charcot, estava na origem da cegueira, era uma rcprr:scntação 
complexa demais p,m1 que o eu enfraquecido do histérico pudesse reco
nhecê-la e integrá-la. Em ;1war do cu demasiadamente permeável de 
Charcot, que deixava a represemdt;:'') "não vejo mais" introduzir-se no 
psiquismo e se converter diretamente cm ,:q1;11cira, Janet propôs um cu 
fraco demais para elaborar o afeto ·:ver" au.,vés de um pensamento 
coerente. Enquanto, para Charcot, o problema da histeria residia na 
permeabilidade do eu, para Janet ele residia iw. fraqucz:, psicológicr. do 

. 1 

eu. j 

2. D Janet considerou, portanto, que o eu histérico era fraco demais para 
sintetizar uma frase tão elaborada quanto o "'não vejo mais" proposto por 
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Charcot. Era preciso, pois, no caso do eu fragilizado do histérico, suprimir 
os dois componentes mais abstratos da frase .. eu não vejo mais", a 
saber, o pronome pessoal .. eu" e a negação .. não mais". E conservar 
tão-somente a sensação subconsciente pura, reduzida a um simples 
··ver"". 

3. D Por isso, restava-nos apenas o verbo "ver", pertencente ao sub
consciente. Como elemento primitivo, sensação pura, o "ver" escaparia 
a qualquer influência de um eu sintetizador fraco que quisesse assimi
lá-lo numa operação abstrata: a negação. Com Charcot, a representação 
era um "eu não vejo mais", e se localizava no campo indeterminado 
do mental; com Janet, a representação passou a ser ''ver'', e se localizou 
no domínio bem determinado do subconscientç. O nome dado por Janet 
a essa representação subconsciente e rebelde ao eu histérico foi .. idéia 
fixa subconsciente";· 

4. D Assim, a representação "ver" ficava sendo uma representação 
altamente carregada de afeto, isolada, desligada do eu e vagando a esmo 
pelo espaço do subconsciente. Como essa representação, "ver", ficava 
excluída e não-integrável no conjunto das representações que compunham 
o eu histérico, a atividade visual também faltava ao conjunto das funções 
do cu. Dito de outra mancira,já que a representação .. ver" faltava no cu, 
a visão faltava no sujeito (cegueira). 

Por isso, a falta da representação "ver" no eu se traduzia por uma 
ausência de visão no corpo. A cegueira histérica, portanto, não era 
provocada pela ação de uma representação ··eu não vejo mais" (Char
cot), e sim pela.falta de uma representação subconsciente, rebelde ao eu: 
""ver"'. 

Paremos aqui por um inslantc e peçamos ao leitor que volte a nossa 
elaboração sobre a teoria freudiana do trauma como causa da histeria. O 
leitor poderá constatar o quanto a · "idéia fixa" de Janet é irmã gêmea da 
representação irreconciliável de Freud. Duas irmãs aparentemente seme
lhantes, mas que, tal como os gêmeos, tomam-se dois seres radicalmente 
heterogêneos a partir do momento em que irrompe a sexualidade. Sim, foi 
nesse ponto, de fato, com a sexualidade, que surgiu a reviravolta inova
dora da contribuição freudiana. Se Janet não foi Freud, foi precisamente 
por nunca ter podido imaginar que o afeto que investia a idéia fixa fosse 
um ·afeto sexual. 
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A teoria de Freud sobre a cegueira histérica 

O ''ver'' subconsciente de Janet 
foi substituído, na teoria de Freud, 

por "ver" inconscientemente o sexo. 
A cegueira resulta de uma violenta repressão do eu contra 

um inconsciente perverso: "Já que você tanto quer ver coisas 
sexuais, pois bem, não verá mais absolutamente nada.'' 

1. D Freud conservou de Janet a teoria do inconsciente e da dissociação 
do eu, mas introduziu o fator revolucionário da sexualidade. Segundo 
Freud, o ''ver'' inconsciente era uma sensação de prazer sexual escopo
fílico obtida por ocasião da percepção do encanto sexual do objeto 
amoroso. Sublinhemos bem o duplo aspecto da sexualidade: existe o 
sexual _no prazer de olhar (escopofilia) e no obJeto olhado (encanto 
sexual).\ A partir do momento em que a sensação "ver'" foi considerada 
uma sensação sexual, e em que o objeto foi olhado como um objeto sexual, 
toda a dinâmica da relação entre o eu, o consciente e o inconsciente se 
modificou e teve de ser inteiramente revista. 

2. D Já que o "ver" inconsciente é sexual, o eu histérico, em vez de 
tentar assimilar e sintetizar esse "ver", como acreditava Janet, tentaria, 
ao contrário, isolá-lo ainda mais e, numa palavra, recalcá-lo. Para Janet, 
o eu histérico adoecia por ser fraco, ao passo que, para Freud, como 
veremos, ele adoece por ser excessivamente ofuscado. Na verdade, o eu 
recalca tão violentamente a representação sexual que lhe é intolerável -
"ver" - que ele elimina, definitivamente, qualquer função visuaC A 
cegueira histérica se explicaria, segundo Frt'.ud, como o resultado de um 
recalcamento excessivamente dcspropordo1u1l, rfctuado por um cu encar
niçado contra o "ver" sexual e intokr.íwl. l lm cu tão ultrajado diante da 
sexualidade, e pretendendo tão desaslradamcnlc opor-se a ela, que acaba
ria por cegar-se e prejudicar a si mesmo. A cegueira histérica seria o efeito 
observável e manifesto da luta suhtcminca travada contra o sexual por um 
eu desesperado. 

Se compararmos a teoria freudiana da psicogênese do sintoma de 
conversão às duas outras teorias da Escola Francesa, estaremos na presen-
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ça de três concepções bem distintas do ··eu" histérico: o eu demasiada
mente perrneáve~de Charcot, o eu excessivamente fraco de Janet e o cu 
desesperado demais de Freud. 

A teoria de Lacan sobre a cegueira histérica. 
Nossa leitura 

"Ver" inconscientemente o sexo, na teoria de Freud, 
se traduziria, em Lacan, por: 

''O eu é um olho erógeno que olha o sexo do Outro''; 
e se traduziria ainda por: 

''O eu é um/alo que olha o falo do Outro''. 
Por fim, também se traduziria por: 

"O eu é um falo que olha 
a potência(tmpotência do Outro.'' 

Não empreenderemos aqui um exame exaustivo da teoria lacaniana do 
olhar, que já desenvolvemos em outro texto. 19 Vamos restringir-nos a 
destacar a contribuição de Lacan que, a nosso ver, é essencial para a 
concepção freudiana da cegueira histérica. 

Em que consiste a particularidade do avanço lacaniano em compa
ração com as três teorias precedentes? Lacan fez uma modificação subs
tancial do esquema proposto por Freud para explicar a cegueira histérica. 
Essa modificação pode ser resumida numa palavra: tomar fantástico o 
esquema freudiano. Que queremos dizer? Que Lacan interpretou o ''ver'' 
inconscientemente o sexo, proposto por Freud, como uma ação que se 
desenrola entre dois personagens principais de uma cena fantasística, o 
eu e o Outro'. "Ver" o sexc no inconsciente, portanto, transformou-se em 
"o eu olha o sexo do Outro". Esses dois personagens, o eu e o Outro, são 
os atores da fantasia de castração. De um lado, temos um eu que não é 
mais o eu recalcador destacado por Freud, e sim um eu-olho-erógeno que 
capta visualmente a falha do Outro castrado. Diante dele, temos exata
mente o Outro, personagem característico que, tendo sido castrado, não 
tem outro sexo a não ser o buraco deixado pela ausência do falo. Por isso, 
''ver'' o sexo no inconsciente transforma-se em olhos erót,?enos o/Iram o 
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buracu du Outro. Se seguinnos a lógica da fantasia de castração, que 
deixamos bem clara nos capítulos anteriores, diremos que o eu-olho-eró
geno não apenas percebe a falha no OuLro, mas se identifica com o objeto 
falo de que o OuLro foi privado. Decorre daí que o eu-falo percebe 
visualmente a falta de falo no Outro. Se traduzirmos esta última formula
ção em termos mais gerais, concluiremos dizendo que o próprio eu é um 
sexo à procura da falha do Outro - seja essa falha uma impotência ou 
um excesso de potência. 

Aos olhos do histérico, o sexo do Outro não é nem o pênis nem a 
vagina, mas sua falha, revelada por uma fraqueza demasiadamente grande 
ou por um excesso de potência. O que comove o histérico não é o encanto 
dn sexual (no sentido do genital), mas o encanto que emana da força ou, 
ao conlrário, da fragilidade do parceiro. Freud afirmou que o olho cego 
do histérico nào via na consciência, mas via no inconsciente o encanto 
erótico do outro amado. Com Lacan, propomos que o olho cego do 
hislt:rico é seduzido pelo encanto erótico que se desprende de uma outra 
pessoa que não é nem viril nem feminina, mas falha ou onipotente.· 
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A causa da histeria não é o trauma de uma agressão externa, mas o 
vestígio psíquico deixado pela agressão. É esse traço, excessivamente 
carregado de afeto, isolado e doloroso para o eu, que deve ser 
considerado como estando na origem do sintoma histérico 

"O trauma psíquico e, posteriormente, sua lembrança agem à ma
neira de um corpo estranho que, muito depois de sua irrupção, continua a 
desempenhar um papel ativo." 1 Freud. 

A origem da histeria é o vestígio psíquico de um trauma de conteúdo 
sexual 

··Afirmo, pois, que na base de cada caso de histeria encontramos 
um ou vários eventos de uma experiência sexual prematura. " 2 Freud. 

A histeria é uma doença provocada por uma defesa precária do eu: o 
recalcamento. Por isso é que ela se chama "histeria de defesa" 

"A irrupção du hisll'.ria remonta quase que invariavelmente a um 
conflito psíquico, 11 uma representação irreconciliável que põe em ação a 

defesa do cu e provoca o recalcamento." 3 Freud. 
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''Para que se forme um sintoma histérico, tem que haver um esforço 
ddl'nsivo contra uma representação dolorosa."4 Freud. 

A conversão é um fracasso do recalcamento; ela consiste na 
transformação de uma sobrecarga energética que passa do e.çtado 
psíquico (representação irreconciliável) para o estado somático 
(sofrimento corporal) 

··Na histeria, a representação irreconciliável torna-se inofcrn,iva 
pelo fato de sua soma de cxcita,·Õ(:s ser transposta para o corpornl, 
processo para o qual proponho o nome de conversão.· ·s Freud. 

Três autores, na história da histeria, afirmam o quanto os sintomas 
somáticos de conversão não obedecem a nenhuma lei da anatomia ou 
dafisiologia do corpo, mas dependem de vma outra anatomia 
eminentemente imaginária 

Janet: .. Es.sas anestesias [histéricas] em segmentos ,;eometncos nãP 
correspondem a regiões anatômicas enervadas por um Lronco nervoso, 
mas a órgãos inteiros, tal como são concehidos e limitados pelo pcn.,;a 
mento popular. Têm a fonn.t de uma manga de casaco, de um pernil oo 
de uma manguinha." 6 

Freud: .. Afinno ( ... ) que a lesão das paralisias histéricas deve ser intc1 

ramente independente da anatomia do sistema nervoso, j,í q111· a histeria 
se comporta, em suas paralisias e outrns ma11ili·sta1,·<'>1·s, co11111 se a anato
mia não existisse, ou como s,· 11:io t ivn,..,e 111'11h11111 conhn:imento dela. 

( ... ) Ela [a histérica! toma rn, IÍr~aos no srntido vulgar, popular, do 
nome que eles trazem: a perna é pnna all1 a insnçào do quadril, e o braço 
{- a extremidade superior t:il 1:01110 :-.i· 1ksc11ha por baixo da roupa. " 7 

/,11,·m,: .. ( ... ) não se fa:r. uma paralisia, nem uma anestesia, segundo as 
vins r II topografia dos ramos nervosos. Nada na anatomia nervosa abrange 
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o que quer que seja do que se produz nos sintomas histéricos. Porque é 
sempre de uma anatomia imaginária que se trata." 8 

O sofrimento vivido pelo histérico num sintoma de conversão 
equivale à satisfação de um orgasmo; e a parte do corpo que é sede 
da conversão adquire o valor de um órgão sexual 

"Inúmeras sensações e enervações que, a título de sintomas da 
histeria, se localizam em órgãos que aparentemente não têm nenhuma 
relação com a sexualidade( ... ) constituem um número igual de satisfações 
de desejos sexuais perversos. " 9 Freud. 

· · [ A histeria procura l substituir os órgãos genitais por outros órgãos, 
que passam a se comportar como órgãos genitais substitutos( ... ), [órgãos 
quel, além de sua função normal, desempenhariam também um papel 
sexual, erógeno, que às vezes se torna dominante." 1° Fre11d . 

.. Os sintomas representam a atividade sexual dos doentes." 11 

Freud. 

O sintoma de conversão desaparece ao assumir um valor simbólico 
produzido pela escuta do psicanalista 

· "Resolvemos os sintomas buscando sua sígnificaçã1) psíquica." 12 

Frn"i 

Freud modifico11 .rnll teoria etiológica da histeria: a origem da 
histeria deixou dr .H"r II trauma ... passando a ser uma fantasia 
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··A rnfnS1~ rufo recai mais no elemento 'traumático· das experiências 
11rrn11ls infnnlis ( ... ). Foi somente com a introdução do elemento das 
lnnlnsins histéricas que.a textura da neurose e sua relação com a vida dos 
tlorntcs se tomaram transparentes. " 13 Freud. 

• 'Os sintomas histéricos não são nada além de fantasias inconscien
tes que encontram, por conversão, uma forma figurada." 14 Freud . 

• 

A vida sexual do histérico é um paradoxo que faz sofrer: um corpo 
muito erotizado coexiste com uma zona genital anestesiada 

"( ... ) o enigma contraditório suscitado pela histeria( ... ) [é] o par de 
opostos constituído por uma necessidade sexual excessiva e uma rejeição 
exagerada da sexualidade." u Freud. 

"Tomo por histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em que uma 
oportunidade de excitação sexual provoque ( ... ) nojo, quer essa pessoa 
apresente ou não sintomas somáticos.'' 16 Freud. 

Que é o asco? É uma recusa brutal da sexualidade genita~ efetuada, 
não no nível genital (vaginismo etc.), mas no nível digestivo. A boca 
se torna um sexo que vomita, e o parceiro sexual se reduz a um objeto 
repulsivo 

"É na função cm qur o ohjdo s1·11111tl 1kslit,a rumo ao precipício da 
realidade, e se aprcscnln como 11111 pneoh· de carne, que surge essa forma 
de dcssexualização tão manil'csln que se chama, no histérico, reação de 
nsco." 



excertos das obras de Freud e Lacan 149 

• "Não tomei ao acaso a função do asco. Há, realmente, duas grandes 
vertentes do desejo, tal como ele pode surgir na queda da sexualização -
de um lado, o asco gerado pela redução do parceiro sexual a uma função 
de realidade qualquer, e de outro, aquilo que chamei, a propósito da 
função escópica, a invidia, a inveja. A inveja é algo diferente da pulsão 
escópica, e o asco é diferente na pulsão oral.'' 17 Lacan. 

Para Lacan, o desejo do histérico é, antes de mais nada, um desejo de 
insatisfação. Eis aqui uma confirmaçãÓ de Freud 

.. Aquilo a que [os histéricos] aspiram mais ardentemente em seus 
devaneios é aquilo de que fogem, tão logo a realidade o oferece a eles, e 
é quando já não há nenhuma realização a temer que eles se entregam com 
maior boa vontade a suas fantasias." 18 Freud. 

O histérico adota, com surpreendente facilidade, tanto o papel do 
homem quanto o da mulher, mas principalmente o papel do terceiro 
personagem através de quem o conflito surge. Ele encena dramas, 
imiscui-se em conflitos e, depois, quando o pano desce, apercebe-se, 
com a dor da solidão, de que tudo não passou de um jogo do qual ele 
é a parte excluída 

"A identificação é um fator muito importante no mecanismo da 
histeria. É graças a esse meio que os doentes conseguem exprimir, através 
de suas manifestações mórbidas, os estados internos de um grande número 
de pessoas, e não apenas os deles; podem como que sofrer por uma 
multidão de pessoas e desempenhar sozinhos todos os papéis de um 
drama.'' 19 Freud. 

Jacques Lacan soube resumir numa frase, difícil mas notável, o 
poder do histérico de estender para fora, muito além dos limites de 
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"".u" <'t1rpt1 real, a presença intensa do corpo libidinal. A libido, 
11q11I, I um órgão que, à maneira de um braço fie.rível e extensível, 
lf•va até muito longe o corpo libidinal que Lacan chama de "o ser do 
t1rganismo" 

.. A libido é a laminazinha que o ser do organismo desliza ale seu 

limite verdadeiro, que vai mais longe que o do corpo. Essa lâmina é órgão 
por ser instrumento do organismo; às vezes, é como que flexível, quando 
o histérico brinca de experimentar sua extrema elaslicidade. " 20 la1.:an. 

A histérica ignora o que é o sexo feminino e, para sabê-lo, passa pela 
intennediação do pai, portador do pênis. A histérica se instala no 
desejo do pai, para saber, desse lugar, o que a mulher tem de 
desejável, e para procurar sentir a mesma sensação experimentada 
pelo pai por possuir um pênis. Ela acredita, assim, conseguir 
simbolizar, talvez, o órgão sexualfeminino 

.. Quando Dora se descobre a se inLerrogar sohre n qu<' I uma 

mulher, ela tenta simbolizar o órgão feminino como tal. Sua idcnLilicação 
com o homem, portador do pênis, lhe é nessa ocasião um mdo de s,~ 
aproximar dessa definição que lhe escapa. O pênis lhe serve lilcrn li11c11h· 
de instrumento imaginário para aprender o que ela não consegue simho· 
lizar." 21 lacan. 

''Qur' (; ser 11ma m11/her, e, cspecificanwnle, q111• ,! um árg,i,,ji·1111 
nino:' Ohs1·rv1·111 q11l' aí nos encontramos día11l1· d1· alg11111a coisa .-.í111•11la1 

a mulhn lhhlhkal s1· i1111·rrnga s11hr1· o q11<' 1' .... 1·1 111111lw1, lal .-.,11111 <> 

sujl'ilo lhislhkol Hl/1,',l"IIIÍlln SI" Ílllrnoi,:11 sol·;r "1(111" ,; sn 111111hn." 22 

/,(/('1111. 

• '( ... )o 1l1·s1·jo 1111 híi·M1 i,·11 ( 11' ,lc- """""11111r II desejo do pai( ... ). " 2
.1 

l.<1<"1111. 
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Abertura 

A face da histeria na análise 

Um eu insatisfeito, 15 

Um eu histericizante, 17 

Um eu tristeza, 19 

A diferença entre a histeria, a 
obsessão e a fobia, 20 

As causas da histeria 

Nossa leitura da primeira teoria de Freud: 
a origem da histeria é o vestígio 

psíquico de um trauma, 25 

A histeria é provocada por uma defesa 
imprópria do eu: o recalcamento, 27 

A histeria é provocada pe]o fracasso 
do recalcamento: a conversão, 29 

O sofrimento do sintoma de conversão é o 
equivalente de uma satisfação 

masturbatória, 30 
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A escolha do órgão que é sede da conversão, 31 

O sintoma de conversão desaparece ao adquirir 
um valor simbólico: o que é produzido 

pela escuta do psicanalista, 34 

Nossa leitura da segunda teoria de Freud: 
a origem da histeria é uma fantasia 

inconsciente, 3 7 

A vida sexual do histérico 

A vida sexual do histérico é um paradoxo, 
e esse paradoxo é a expressão dolorosa 

de uma fantasia inconsciente, 43 

O paradoxo da vida sexual 
do histérico, 44 

A mulher histérica 
e o gozo do aberto, 45 

. ·--------- --------------

As fantasias histéricas 

A fantasia inconsciente na origem da histeria 
é uma fantasia visual: a ameaça de castração 

entra pelos olhos. O caso do menino, 49 

A angústia fantasística destinada a st' 

converter é uma angústia intolcr,ível, 
chamada .. angústia de castruçuo", .,u 
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A angústia de castração 
é inconsciente, 50 
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A fantasia visual de castração, 
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O caso da menina, 53 
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não-genital, e de outro, paradoxalmente, 
numa inibição da sexualidade genital, 60 

O útero na histeria: 
uma fantasia fundamental 63 
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A diferença entre as fantasias histérica, 
obsessiva e fóbica 

A angústia de castração que está no centro da 
fantasia da histeria acha-se também no centro das fantasias 

obsessiva e fóbica, 69 

A fantasia do obsessivo, 69 

A fantasia do fóbico, 70 

• 

Resumo, 73 

Retratos imaginários do histérico 

O psicanalista escuta seu analisando 
representando para si mesmo, mentalmente, 
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