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RESUMO 
 
 
 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a relação do corpo-psique e o sintoma histérico. 
Considerando que muitas vezes, o corpo e suas manifestações são compreendidos a partir de 
noções como: imagem do corpo, imagem inconsciente do corpo, pacientes variadas noções que 
nos distanciam da proposta freudiana. Sendo essa confusão presente no seio da teorização 
psicanalítica, o corpo foi objeto de numerosos debates e divergências teóricas. Neste sentido 
este trabalho constituiu uma reabertura a estes debates em torno das questões corporais. 
 
 

Palavras-chave: Corpo-psique. Histérico. Sintoma. Imagem. Inconsciente. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

 

This work aims to verify the relation of the body-psyche and the hysterical symptom. 

Considering that, many times the body and its manifestations are understood from notions 

such as body image, unconscious body image, various notions that distance us from the 

Freudian proposal. Since this confusion is present within psychoanalytic theorizing, the body 

has been the object of numerous theoretical debates and divergences. In this sense, this work 

constituted a reopening of these debates on corporal issues. 
 
 
 

Keyword: body-psyche. hysterical. symptom.image. unconscious. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A relação corpo-mente é uma temática que se atualiza no campo teórico-prático das 

ciências “psi”. Tomada como o avesso do corpo pelo senso comum, a psique não encontra uma 

definição única, se afirmando mais pelo que não é (ou seja, não matéria) do que por uma 

definição acabada de seu estatuto. Neste trabalho pretende-se mostrar como se constitui a 

relação do corpo-psiquê a partir do paradigma psicanalítico, ou, melhor dizendo: buscaremos 

percorrer o estatuto do corpo na teoria Freudiana. A psicanálise traz para o debate sobre mente-

corpo um olhar muito próprio, que escapa de significações restritivas como, por exemplo, as 

derivadas do psicologismo e geneticismo. Chamamos de restritivas pois colocam acento em 

um dos termos da equação, dando assim, a questão por resolvida. Se adentrarmos nos debates 

que sustentam ambos paradigmas, certamente haverá uma complexificação dos termos; já que 

a definição do que é ‘psicológico’ ou imaterial; e o que é ‘orgânico’ ou material, se coloca 

como questão para qualquer pensador dessa relação. Porém, se tomarmos a discussão por seu 

final, veremos que tanto o psicologismo quanto o geneticismo assumem uma causalidade aos 

fenômenos psicopatológicos que embora se constituam como argumentos complexos, 

assumem uma das partes desse binarismo. Deste modo, tomados pela sua consequência, estão 

presentes em estudos que ao serem compreendidos levam a crer que constituem respostas sobre 

quaisquer patologias, considerando-as como gênese psíquica ou orgânica. 

 

 

A psicanálise então é convocada para o entendimento de questões relativas ao debate 

mente-corpo; pois sendo o berço dos estudos em relação aos efeitos psíquicos sobre o corpo - 

tais como na histeria- traz uma concepção inovadora, que assume uma posição a partir da 

observação clínica. Alicerçada por trajetórias filosóficas, é possível colocar em debate o 

estatuto do corpo a partir de uma tradição binarista chegando enfim a posição da psicanalise 

sobre o tema. Deste modo podemos observar que a relação do corpo-psique (ou corpo-alma, 

ou matéria e não- matéria) atravessa diferentes filósofos e escolas filosóficas; demonstrando 

que longe de estar esgotado, esse debate suscita elaborações que se mostram atuais até hoje. 
 

O presente artigo tem como propósito oferecer algumas reflexões sobre o tema 

"aproximações sobre estatuto do corpo nas formulações freudianas " a partir de diferentes 

enfoques: No primeiro capitulo trataremos da tradição clássica até a chegada de Freud, já no 
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segundo capitulo abordaremos a questão da relação da clínica da histeria e suas concepções 

históricas enfatizando a importância que as "histéricas" tiveram para Sigmund Freud na descoberta 

do inconsciente e na elaboração da teoria e da técnica psicanalítica, e num terceiro momento, será 

apresentado algumas questões em relação ao debate psicanalítico sobre o corpo. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

O CORPO PRE-PSICANALÍTICO 
 

 

No início do século XV, um número importante de dissecações e trabalhos dedicados à 

anatomia são realizados Bynum, (2011 apud LINDENMEYER, 2012, p. 343), a partir da 

visualização dos órgãos e a descrição de seus funcionamentos ou disfunções, dessa forma aparece 

a ideia de “doença orgânica”, no qual significa um disfuncionamento em determinado 
 
órgão em que denuncia presença de doenças. Deste modo ainda que o corpo visto pela medicina 

continue a ser dissecado, nomeado pelo saber médico, mesmo assim seus disfuncionamentos 

continuam denunciando outros elementos que escapam a este controle. A valorização da dimensão 

orgânica das doenças deixando de lado seus aspectos subjetivos, se impõe, dando necessidade da 

articulação de outros discursos que permitam a integração dos fatores subjetivos presentes nas 

doenças. Diante destas questões, se a medicina, levar em conta estes aspectos inconscientes, seria 

permitido ao doente compreender o que se passa com ele, permanecendo deste modo como o saber 

sobre o corpo do sujeito. Segundo Canguilhem (1978 apud LINDENMEYER, 2012, p. 345), então 

daí apareceria um dos elementos que permitiram a iniciativa preventiva da medicina atual. Diante 

das noções psicanalíticas utilizadas na tradição da metodologia médica, foi possível observar a um 

desenraizamento de noções psicanalíticas elaboradas a partir da metodologia própria ao tratamento 

analítico. 

 

 

Desta forma a utilização de determinados conceitos, nos aproxima da teorização da 

medicina psicossomática, e por outro, nos distancia do método clínico que é fundada toda a 

teorização psicanalítica. Onde a partir da obra freudiana e elaborações psicanalíticas busca-se 

caracterizar montagens estruturais na fundamentação e constituição dos sujeitos valorizando a 

história singular elaborada por cada um deles. Isto posto que na neurose o sujeito origina-se a partir 

de uma alienação outro. A falta da entrada efetiva de um terceiro, que venha a constituir um corte, 

constitui o processo de simbolização, é o que distingue fundamentalmente a psicose da neurose. 

Em1936, Lacan realiza uma conferência sobre O Estádio do Espelho como Formador da Função 

do [eu] tal qual nos é revelada na Experiência Analítica, texto que vem a ser publicado pela 

primeira vez apenas em 1949 (publicação sem data). É enfatizado por Lacan nesse texto que a 

forma total do corpo, a qual antecede em uma miragem a maturação 
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de sua potência, vem ao sujeito nascente de uma exterioridade. É o outro que faz papel de espelho, 

oferecendo uma Gestalt constituinte para aquele corpo que ainda não está constituído. Desta forma 

o estádio do espelho corresponderia, assim, ao drama da precipitação da insuficiência à 

antecipação, ou seja, de uma imagem do corpo fragmentado a uma forma ortopédica de sua 

totalidade. Tal totalidade, que é fundamentalmente alienante, na medida em que vem do outro, vai 

marcar todo o desenvolvimento mental do sujeito. O corpo é descrito por Lacan, então, como corpo 

fragmentado, que apenas poderá constituir uma integração imaginária a partir de uma necessária 

alienação, mas também da separação de uma figura primordial. Lacan lembra ainda que esse corpo 

fragmentado aparece com bastante frequência nos sonhos. A fragmentação revela-se também com 

grande evidência nas linhas de fragilização que definem a anatomia fantasmática manifesta nos 

sintomas de cisão esquizoides. 

 

 

Agora em relação ao pensamento clássico, em destaque o socrático, caracterizado pela 

importância dada ao espírito inquieto, que busca com a ironia descobrir e interpretar o mundo 

circundante. Segundo Sócrates (469-399 a. apud COSTA, 2011, p. 250), o conhecimento está 

dentro de cada homem e mulher, e sugere ser suficiente a aplicação do método indutivo para chegar 

à elaboração dos conceitos científicos sobre todas as coisas. Dificilmente se encontra registros 

claros de como Sócrates tratava as questões relacionadas ao corpo, sabe-se é que a partir do 

pensamento socrático foi possível a criação de escolas secundarias de pensadores como por 

exemplo os hedonistas. O hedonismo então se refere ao modo de vida de determinados grupos de 

pessoas, no qual o interesse está na satisfação dos desejos do corpo. Em relação a registros 

históricos diz se dá não aceitação da sociedade da época, ao modo de vida de Sócrates sobretudo a 

relação a qual mantinha com os pupilos. Para Sócrates o conhecimento profundo das sensações 

corporais e o prazer, estes deveriam ser explorados na dimensão de seus limites. Diante destas 

questões a conclusão é de que Sócrates destacou o corpo como sendo recurso importante na procura 

de respostas que levariam ao conhecimento. Platão (428/27-348/47 a.C apud COSTA, 2011, p250), 

meio que ao mesmo tempo de Sócrates discutiu a dialética, a física e a ética, ressaltando a 

espiritualidade e o divino. Aparentemente reforçando o dualismo conceitual de seu antecessor. 

Entretanto a sua maneira, Platão delegou dimensões ao corpo, sendo estas dimensões retratam o 

corpo racional, o irracional e o apetitivo. Sendo que a dimensão racional é superior as demais pois 

se localiza no cérebro, a irracional   
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no peito e a apetitiva nas entranhas. Desta forma Platão localiza a imaterialidade do corpo 

dentro do próprio corpo, sendo assim ele pode ser o primeiro a deixar uma abertura para a 

superação das concepções dualistas e corpo, as mesmas que tanto dificultam a sua 

compreensão. 
 

Embora Platão tenha concebido o corpo uma prisão da alma, o fato relevante nele é a percepção 

de que o corpo teria funções subjetivas. Platão atribuiu capacidade de subjetividade ao corpo, 

retirando o da pura e única condição material, inserindo algo mais a esta discussão. Onde ao 

mesmo tempo em que admitiu a existência de funções subjetivas, alertou sob a necessidade de 

manter os exercícios físicos, para que a alma sã habitasse um corpo são. Entretanto o 

pensamento de Platão deixa dúvidas se haveria, ou não, dualidade em seu conceito de corpo. 

Aristóteles teve importante interferência na concepção de corpo o inserindo no âmbito do 

pensamento metafísico. Embora a metafisica lance o corpo do mundo sensível, a ideia 

aristotélica de existência do corpo como individual e real, tendo destaque merecido. A fato sob 

o qual o corpo não é imóvel, tem movimento e por isso produz causa e efeito, essa ideia 

permite, no entanto, a ancoragem de outra, defendida também por Aristóteles, ou seja, a de que 

o corpo não é um mero objeto material, porque tem poder para transformar as coisas, ao mesmo 

tempo em que se transforma. 

 

 

Já Hipócrates (460-377 a.C apud COSTA, 2011, p 250 251) acreditava na ideia de que 

a natureza era condicionante a saúde humana, sendo este filósofo estaria entre os primeiros a 

atribuir ao corpo qualidades como: frio, úmido, quente e seco. Se ainda fosse vivo, poderia ser 

considerado um naturalista, devido ao postulado de que os alimentos deveriam combinar com 

os humores das pessoas, alimentos frios para pessoas frias, quentes para as pessoas quentes e 

assim por diante. Hipócrates concebeu o corpo não alienado das coisas do seu entorno, e sim 

sintonizado com a natureza. 
 

A escolha da teoria desses filósofos para o trabalho se dá pelo fato de suas contribuições 

na formação e teorização inicial sobre o homem, através de suas indagações sobre sua própria 

realidade e formulações dos conceitos resultantes (metafísicos ou não), de fato sem essas 

constatações dificilmente as mentes por trás do aparecimento da psicologia como ciência (no 

século XIX) teriam assim o feito. Importância esta que se dá também pelo uso especulativo da 

razão que, através desse método, buscavam responder os questionamentos sobre a origem das 
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coisas. Seguramente Kant (1724-1804 (apud NASSER, 2008, p.40-41) não poderia estar fora deste 

debate pois em suas concepções o sujeito seria o centro da teoria do conhecimento, onde afirma 

que o homem é constituído por uma parte pragmática, ou seja, daquilo que o indivíduo faz dele 

mesmo e outra fisiológica formada pela natureza. Desta forma é visto que Kant procura a 

integração desses princípios constituintes do ser humano como mostra o trecho abaixo: 

 
 
 

 
Corpo e alma compartilham o bem e o mal que lhes acomete. O espírito é incapaz 
de funcionar quando o corpo está cansado, e uma dedicação exclusiva ao espírito 
destrói o corpo, incapaz de regenerar e de fazer o trabalho de reparação. (KANT 
em VOLICH, 2000, p. 42 apud NASSER, 2008, p. 41). 

 
 
 

 

A importância de Descartes também é fundamental para a compreensão do debate, já que 

para os psicanalistas a ideia própria da psicanalise só é possível a partir da acepção cartesiana do 

cogito. Nesse sentido é necessário compreender como esse debate sustenta seus herdeiros. Em 

Descartes, a mente ganha uma descrição de contornos mais específicos, pois diversas funções até 

então atribuídas a ela ganharam explicações mecânicas no corpo, como por exemplo a digestão, a 

circulação e o movimento (motion). Desta forma o corpo começou a ser entendido como aquilo 

que tem extensão temporal e espacial (res extensa). Transformado em objeto, o corpo e suas 

verdades passaram a depender de ciências capazes de desvendá-los, enquanto a mente (res 

cogitans), apoiada no critério das ideias claras e distintas, apresentavase como auto evidente. René 

Descartes, e sua Filosofia na qual se baseia no seguinte princípio: 
 

“Eu sou, eu existo, isto é certo, mas por quanto tempo? A saber, por todo o tempo que eu penso, 

pois poderia ocorrer que, se eu deixasse de pensar, eu deixaria de ser ou de existir” (Descartes 

apud VERGEZ & HUISMAN, 1988, p. 151 apud MOREIRA,1997 p.401). 

 

 

Observa-se então que o “cogito ergo sum” (“penso, logo existo”) constitui a auto evidência 

existencial do pensamento, ou seja, a garantia de que o pensamento, como consciência, tem da sua 

própria existência. Todas as coisas que acontecem em nós, enquanto temos consciência delas 

(querer, imaginar, sentir etc.), é o mesmo que pensamento para Descartes Abagnano, 1982 apud 

MOREIRA,1997 p.401). A diferença de Descartes dos filósofos dos períodos anteriores se dá por 

ele considerar todo o conhecimento como existente 
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no próprio homem, um sujeito pensante, e não em algo exterior como Deus ou a natureza. 

Dessa forma não precisamos sair do interior da nossa própria consciência para conhecer a 

verdade. Descartes ao estabelecer uma linha divisória entre as realidades material e espiritual 

é considerado um dualista tendo sua concepção de corpo caracterizada pelo mecanicismo. 

Portanto segundo Gaarder (1995 apud MOREIRA,1997 p.401), a res cogitans (substância 

pensante) é a principal substância que define o homem, ela é consciência pura. Porém existe 

uma outra realidade no homem, distinta e independente daquela, a res extensa (substância 

corpórea) ocupando lugar no espaço e não possui consciência. Dessa forma, a concepção 

cartesiana de corpo-máquina diz que o funcionamento do corpo está sujeito às leis do universo, 

seguindo, portanto, os princípios da Mecânica. O corpo se movimenta sem a ajuda da alma, ou 

seja, não há uma intencionalidade na ação humana Nóbrega, (1995 apud MOREIRA,1997 

p.401). 

 

 

Descartes, no entanto, concebe o corpo como uma máquina, na qual existência independe 

em sua totalidade da existência da alma ou consciência, apesar de considerar uma interação entre 

as realidades física e espiritual, que se dá por meio da glândula pineal presente no cérebro. Para 

Descartes não resta dúvidas que a razão predomina sobre a sensível, prevalecendo, assim, o aspecto 

dualista do seu sistema filosófico. Um corpo, uma mente. Posso colocar em questão todas as 

experiências que vivo: estou acordado? Estou sonhando? Meus sentidos podem estar me enganado? 

Posso duvidar de tudo, inclusive de meu corpo, mas há algo que dá materialidade a minha 

existência: a consciência de que eu duvido. 
 

Desta forma percebe-se que o ser humano em busca da compreensão da relação 

corpopsique age em alternâncias entre posturas de unidade em relação ao pensamento dualista e de 

mesclarem entre ambas. No século XXI, ocorreu a continuação da valorização das ciências 

naturais, juntamente com sua metodologia de comprovação científica, a tendência reducionista 

apropriou-se do entendimento através das descobertas de Pasteur (1822-1895), no qual introduziu 

o conhecimento da existência da vida microscópica. Por outro lado, mesmo com o ambiente tenha 

sido incluído como participante ativo sob as questões relacionadas à doença e a saúde, o corpo e a 

psique pareciam estar sendo compreendidos e estudados separadamente, onde esse corpo físico 

responderia a quase tudo. A dúvida como método coloca o homem 
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como existente a partir da razão. O corpo não dá conta de garantir sua existência, mas sim a 

razão. Posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar que sou quem duvida. 

 

 

Chegando a Freud, suas teorias mostram o inconsciente como causalidade dos sofrimentos 

psíquicos, parte do legado cartesiano para subverte-lo. “O Eu não é senhor em sua própria morada” 

afirmou Freud em seu texto Uma dificuldade no caminho da psicanálise 1917. 
 

O “Eu”, representante da razão e consciência, não é quem determina plenamente seus atos, 

afetos e relações. Há algo que me determina e sob a qual eu não tenho consciência. Desta forma 

é a partir do século XX, Freud (1856-1939 apud NASSER, 2008, p. 42) inaugura então a 

psicanálise fundada no conceito de um inconsciente substantivo reinstaurando a importância 

da relação entre as manifestações psíquicas e variações patológicas corporais, apreensão 

adquirida a partir de estudos clínicos da histeria. A contribuição da psicanálise, em torno do 

tema proposto é expressa pela variedade de colaboradores que se propuseram a seguir os 

caminhos de Freud, e trabalhar a luz de seus conhecimentos para a então compreensão da 

composição corpo- psique. 

 
 
 

 
(...) Sua grande importância reside na explicação dos sintomas somáticos em termos 
econômicos, isto é, em termos da distribuição de energia/excitação/estimulação dentro 
do aparelho psíquico (primeira tópica), considerando os sintomas de ordem funcional  
(fisiológica) como “ a manifestação somática das angústias não representadas” (não 
simbolizadas, sem significação emocional). (LOPES, 2007, p.1 apud NASSER, 2008, 
p 42). 

 
 
 

 

A psicanálise, portanto, tem na relação ‘mente corpo’ algo que, de fato, não pode ser 

desatrelado. Mas a razão tampouco atesta a existência, já que na máxima lacaniana “sou onde 

não penso” um sujeito do inconsciente e não dá razão consciente é introduzido para definição 

de ‘quem eu sou’. Por isso, entender a contribuição da psicanálise à histórica questão da 

separação (ainda que didática) entre mente e corpo mostra-se importante. 
 

Sendo assim a teoria freudiana oferece uma noção do corpo que é antes de tudo fruto e 

investimento psíquico. Um corpo libidinal investido psiquicamente, que por decorrência, é 

representado pela palavra na psique. Diante dessa questão Freud lança um novo olhar sobre o 

sujeito permitindo através dessa abertura o desenvolvimento de um quadro nosográfico, 
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estudos etiológicos e também de uma sintomatologia que envolve as neuroses, as psicoses e as 

perversões. É mister sublinhar que a subversão psicanalítica operada pela descoberta freudiana 

só é possível a partir da fundação da ciência com Descartes. Ouvindo as histéricas, percebe 

que a causalidade orgânica não responde aos fenômenos histéricos de forma satisfatória, e 

busca compreender os efeitos evidentes no corpo de alguma manifestação imaterial. Utiliza a 

ideia de inconsciente, mas o formula de forma muito própria, demonstrando a originalidade 

científica em suas explicações sobre a causalidade psíquica. 

 

 

A referência aos trabalhos de alguns dos autores que seguem as obras de Freud 

(18561939 apud NASSER, 2008, p.51) torna-se útil no sentido de demonstração ao interesse 

da teoria freudiana em torno da composição do pensamento humano a respeito da constituição 

do sujeito reafirmando a atualidade das mesmas sendo possível observando o histórico da 

relação corpo-psique, ao ingressar no século XX, Desempenhando uma abordagem a partir da 

observação de patologias, ou seja, por aquilo que retrata o desequilíbrio do conjunto 

psicofísico. Consequentemente através desse viés que se procurou a compreensão da relação 

corpo-psique. E a possibilidade de por esse caminho facultar um dimensionamento eficaz em 

relação a significação do sujeito. Deste modo a psicanalise parece oferecer um sentido teórico 

necessário as evoluções dessa apreciação, resguardadas em suas origens de ciências 

renovadoras de saberes. Para essa compreensão, na medida em que o soma e a psique revelam 

uma relação de composição, as teorias apontadas veem o sujeito como um todo, não 

priorizando apenas a doença. Assim de acordo com que o constitui o sujeito, partem então de 

seu dinamismo psiquiquico e de toda a extensão envolvida, inclusive seu corpo - este através 

de suas relações de interação/integração com a psique e, em decorrência, com o enredo de 

significações pessoais, familiares e culturais. 
 

O breve histórico aqui apresentado implanta uma base introdutória para o 

desenvolvimento deste trabalho. Em torno das possibilidades oferecidas pelas teorias originais 

de Freud (1856-1939 apud NASSER, 2008, p.52) com o intuito de vislumbrar a compreensão 

da relação corpo-psique como uma identidade somatopsíquica - tanto no molde de uma 

dualidade interacional como compondo uma unidade psicofísica - de acordo com que cada 

teoria possa expressar. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

O CORPO NA DESCOBERTA FREUDIANA 
 
 

 

Ao fazer uma análise do processo no qual envolve o nascimento da clínica psicanalítica, 

torna-se necessário examinar as inovações epistemológicas do século XIX em relação ao 

tratamento da histeria. Nas formulações teóricas e atravessamentos clínicos revelados na obra de 

Freud 1996. É visível a importância da teoria de Jean-Martin Charcot para a constituição da 

psicanalise e para a história da histeria. As manifestações do fenômeno histérico no qual era 

defendida por Charcot continham semelhança a patologias neurológicas, desta forma as 

investigações clinicas em relação ao tratamento da histeria eram estabelecidas elevando ao nível 

de interesse acadêmico de toda e qualquer doença neurológica como paralisias, convulsões, 

espasmos e anestesias. Dentro de todas essas investigações, o método Charcotiano retira os 

histéricos dos estigmas de “simuladores” a partir de que é atravessado por um estilo descritivo, que 

se dedica ao estudo e classificação das doenças (nosológicos), segundo o modelo que é empregado 

nas investigações das doenças neurológicas. Diante dessas observações as bases para o diagnóstico 

da histeria não eram estabelecidas pela etiologia, mas sim pelo tipo previamente estabelecido e 

descrito por esse método, mesmo com a desconsideração da importância dos fatores etiológicos 

para a classificação diagnostica dos fenômenos histéricos foram fundamentais para o entendimento 

dos mecanismos da histeria e, mais além, para a constituição de novos métodos de tratamento para 

histeria. 

 

 

Sendo assim Freud começa a estabelecer conceitos sustentado de uma nova metodologia 

que, no entanto, inaugura o tratamento psicanalítico. Durante esse período era usado a terapêutica 

da hipnose, ou seja, era uma forma de possibilitar a escuta de relatos dos sujeitos em relação a sua 

história e de seu sintoma. Os médicos na SALPETRIERE na época ficavam admirados com as 

demonstrações do “hipnotismo”, e desta forma Freud era motivado na escolha dos fenômenos da 

hipnose e da histeria traumática tendo como ponto de partida de sua investigação clínica. Em 1880 

Freud utilizava com seus pacientes o método hipnótico e associava as massagens, aos regimes 

alimentares e á eletroterapia, como conduta terapeuta 
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orientada por Breuer em “ A história do movimento psicanalítico”, onde é resumido por Freud 

a evolução de suas práticas clinicas (FREUD, S. [1914] 1996: 20 apud BURSZTYN, p.8 2007). 

De acordo com dados históricos (TRILLAT; 1995:223 apud BURSZTYN, 2007 p.8) Freud se 

recusou a oposição psico-fisiologica, pois os tipos clínicos apontados por Charcot 

negligenciavam fatores psicofisiologicos, mas continuou sustentando a necessidade de 

estabelecer com objetividade a sintomatologia histérica para que a histeria fosse concebida 

como doença naquele cenário cientifico. Em o “O Método Psicanalítico” de Freud 1904 
 
([1903]/1987, p.234 apud JORGE, 2007, p.11] é explicado pelo autor: 
 
 

 

O método catártico já havia renunciado à sugestão, e Freud deu o 
passo seguinte, abandonando também a hipnose. Atualmente, trata 

seus enfermos da seguinte maneira: sem exercer nenhum outro tipo 
de influência, convida-os a se deitarem de costas num sofá, 
comodamente, enquanto ele próprio senta-se numa cadeira por trás 
deles, fora de seu campo visual. Tampouco exige que fechem os 

olhos e evita qualquer contato, bem como qualquer outro 
procedimento que possa fazer lembrar a hipnose. Assim a sessão 
prossegue como uma conversa entre duas pessoas igualmente 
despertas (...) (FREUD, 1904 [1903]/1987, apud JORGE, 2007, 
p.11). 

 

 

. Neste sentido por meio do método catártico, Freud percebeu a possibilidade de re-

introduzir no campo da consciência experiências consequentes aos sintomas e deu início as suas 

investigações psicanalíticas, trazendo, no entanto, o conceito de recalque, para fundamentar os 

acontecimentos esquecidos pelo sujeito histéricos, conceito no qual é fundamental na teoria 

freudiana. Em seu texto Freud. S. (1914 apud BURSZTYN, 2007, p.9) é relatado que o recalque 

seria uma transformação das pulsões, uma resistência no qual tende a tornar a pulsão inoperante, 

ressalta ainda que o recalque só ocorre quando se estabeleceu uma ruptura entre a consciência e o 

inconsciente, de modo que sua finalidade seria manter alguns conteúdos da mente inconscientes. 

Em relação a amnesia histérica, a dificuldade para Freud era a constatação de que existia um 

mecanismo impeditivo para as lembranças se tornarem conscientes. Já no processo psíquico da 

histeria, Freud supôs a presença de uma certa 
 

“resistência”, que de certo modo testemunharia a existência de um evento traumático, e que 

desta forma se opõe a reintegração das lembranças no campo da consciência, provocando um 

estado de esquecimento de incidentes patogênicos que foram recalcados no inconsciente. Em 

relação a hipnose, ela ao passar diretamente por cima da resistência e ao induzir o paciente a 
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revelar os elementos inconscientes recalcados não lhe permitia captar essa resistência nem, 

tampouco reintegrar a história de sua doença as representações psíquicas que surgiram em estado 

hipnótico. Em “Estudos sobre a Histeria” é observado pelos autores Breuer e Freud diversos casos 

de sujeitos hipoteticamente histéricos e notaram que nem sempre o paciente em questão conseguia 

se lembrar do momento em que o sintoma foi desencadeado, assim constataram a importância da 

hipnose, utilizada com a finalidade emergir as recordações ligadas a manifestação sintomática. 

Desta forma Freud advertiu que “o uso da hipnose ocultava a resistência “ (FREUD, S[1914{op.cit 

apud BURSZTYN, 2007, p.9), marcando o início da história da psicanalise a partir de uma 

introdução de uma inovação metodológica que constituiu o abandono da hipnose como 

procedimento clinico para o tratamento da histeria. 

 

 

Freud diante do tratamento de suas pacientes histéricas, ao notar que algumas delas não 

podiam ser hipnotizadas substituiu o método da hipnose pelo da associação livre, cujo finalidade 

consistia em fazer com que a paciente dissesse tudo o que lhe viesse à cabeça, em estado de intenso 

relaxamento, com objetivo de chegar ao ponto traumático situado a nível inconsciente. (BREUER; 

FREUD,1969 apud BURSZTYN, 2007, p.11). A partir dessa reformulação teórica, Freud 

renunciou a hipnose, fiando-se simplesmente nas associações livres do sujeito, intitulada por ele 

como a regra fundamental da psicanalise. Sendo assim essa regra pode ser dita pelo compromisso 

assumido pelo paciente de comunicar ao analista todas as coisas que lhes vierem à mente, 

independente de inibições ou até mesmo pelo fato de achalas insignificantes ou não. Feito isso, o 

método da associação livre evidenciou a aposta de Freud, no qual o papel é desempenhado pelo 

paciente na direção de seu tratamento. Desta forma com a renúncia da hipnose, Freud funda o 

método analítico cuja regra seria a de convocar seus pacientes a associarem livremente, 

encontrando assim uma via de acesso ao inconsciente e ao mesmo tempo a relação que o sujeito 

do inconsciente estabelece com a palavra falada. Havia, no entanto, a suposição que algum saber 

havia do lado do sujeito e que os elementos inconscientes que constituem esse saber, emergidos na 

fala do analisante, também supõem o sujeito por eles representado. Neste sentido ao instituir a 

associação livre, Freud apostou no saber que o sujeito atribui sobre o sintoma e suas causas e 

observou uma nova direção clínica para o tratamento da histeria, desta forma levou seus pacientes 

no caminho que as associações 
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livres indicavam, inaugurando um método que definiu a descoberta da psicanalise. (FREUD, 

(1893-1895) 1996: p.107 apud BURSZTYN, 2007, p.10). 

 
 

A partir deste novo método pode se perceber que os sintomas apresentados na histeria 

tomam forma e conteúdo de acordo com o fator desencadeante, ou seja, com as lembranças iniciais 

relacionadas ao trauma. O sintoma para Freud seria então uma consequência do processo de 

recalque, ou seja, quando alguma satisfação instintual não conseguiu emergir do estado 

inconsciente, sendo colocado em seu lugar um substituto que seria o sintoma propriamente dito. 

Por exemplo quando uma criança é assolada por algo que é da ordem do encontro com o conteúdo 

sexual, esta não encontra significação suficiente para o ocorrido, transportando tal representação 

para um nível inconsciente, bem como a investindo de um afeto extremo e com isto situando neste 

ponto a fonte do sintoma histérico. A Histeria, no entanto, seria provocada pela inabilidade com 

que o ego pretende neutralizar o trauma sexual que para ele foi intolerável, passando assim a isolar 

está representação sexual de todas as outras representações, fazendo isto de modo exaustivo, o que 

acabaria por torná-la cada vez mais insuportável para o aparelho psíquico. NASIO (1991 apud 

BIANCHI, 2012 p. 1). 

 

 

Desta forma a conversão que seria a passagem da libido de um estado primário para um 

estado secundário ocorre a partir daí isto é, deixaria de ser a sobrecarga de uma representação 

intolerável a nível inconsciente para constituir-se em sofrimento corporal. De acordo com a 

primeira teoria de Freud acerca da conversão, era proposto por ele que o sintoma seria decorrente 

de um trauma real e datável que assolava o sujeito, mas acabou percebendo que na maioria das 

vezes o que ocorria era uma fantasia de sedução e não o fato em si. Sendo assim é possível constatar 

que as fantasias infantis equivaleriam a traumas e que tais fantasias se situariam na origem da 

histeria. A partir desse processo, resultaria um duplo efeito clínico: uma excitação que envolveria 

o corpo de maneira global e ao mesmo tempo uma inibição da região genital. Para Lacan o sintoma 

não é definido senão pelo modo como cada um goza de seu inconsciente, na medida em que o 

inconsciente determina; diante dessa concepção o sujeito é patológico por definição e obedece, na 

neurose, a lógica dos significantes. O real se articula com o sintoma de modo que o sintoma se 

produz no campo do real. Freud defendia a ideia de que o acomodamento do ser humano a 

civilização exige renúncia a um gozo, pois é necessário 
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que o indivíduo se adapte a realidade externa; para Lacan este acomodamento é impedido pela 

ação do real. 

 
 

De acordo com a psicanálise é postulado que um dos efeitos da linguagem é o da 

separação do sujeito e corpo; do ponto de vista do inconsciente é preciso constituir-se um 

corpo, pois não se nasce com ele, ou seja, o corpo só se constrói a posterior no psiquismo e é 

efeito da palavra. Porem nem sempre tudo pode ser representado pela linguagem na qual 

constitui o campo do simbólico, de modo que na histeria a história do sujeito é escrita nos 

sintomas corporais que muitas vezes tem por finalidade fazer borda e constituir este corpo que 

por algum motivo não pôde ser mapeado a nível inconsciente. 
 

O corpo para advir necessita de um trabalho psíquico que o sujeito executa no campo 

dos três registros: imaginário, real e simbólico. Assim a partir da imagem o homem se vê 

enquanto corpo, o que ocorre no momento em que o Outro lhe aponta este corpo no estádio do 

espelho; no campo do imaginário o sujeito e seu corpo estarão para sempre parcialmente 

alienados ao Outro. No campo do real trata-se do gozo que vem dizer de algo da ordem do 

impossível, remetendo á pulsão, ao gozo do Outro que é gozo do corpo e, portanto, não-todo, 

estando fora do registro da linguagem; neste campo o corpo goza na superfície e nas bordas 

das chamadas zonas erógenas. No simbólico que traz em seu cerne a linguagem podemos 

encontrar uma via possível de esvaziamento do gozo acumulado no corpo, fonte do sintoma 

conversivo. 

 

 

Desta maneira os autores afirmam a importância do tratamento recém descoberto e que 

os estudos que seguem lançam luz sobre o mecanismo da histeria em prol de sua etiologia. Ao 

percorrer os casos clínicos de Estudos, percebe-se uma evolução gradual das descobertas 

freudianas. Enquanto que no primeiro caso, Anna O., de Breuer, este apenas se limita a 

descrever os sintomas da paciente; é interessante notar o quanto esta se mostra à frente de seu 

próprio médico, cunhando as expressões “talking cure” (cura pela palavra) e “chimney 

sweeping” (limpeza da chaminé); nos casos de Freud, é possível perceber um esforço 

investigativo que ultrapassa a simples eliminação dos sintomas, indo em a busca de suas 

causas. 
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É relatado por Freud Em (Um estudo autobiográfico 1925/1969 apud FARINHA, 2009, 

p. 4) como se deu sua escolha profissional e consequentemente ao encontro com a clínica das 

neuroses. Enquanto estudante de medicina o interesse de Freud era voltado as questões 

orgânicas, investindo seu tempo em pesquisas fisiológicas. Mas diante de uma situação 

financeira precária, decidiu trabalhar no hospital como clínico, modo no qual poderia custear 

seus estudos. Em 1882, deu início a sua prática no Hospital Geral sob a orientação de Meynert, 

experiente psiquiatra, o qual Freud já admirava enquanto estudante. Curioso por natureza, 

Freud passa então a ter interesse por um campo de estudo, ao qual antes não dava muita 

atenção. Evidenciado pelo seu interesse em Charcot, que, na época, causava frisson na Europa 

por suas descobertas e experimentos com pacientes histéricas (FREUD, 1925/1969 apud 

FARINHA, 2009, p. 4). 

 

 

No ano de 1885 Freud consegue ir para Paris estudar na Salpêtrière com Charcot, onde se 

ofereceu a traduzir os textos de seu mestre para o alemão. Com essa aproximação entrou para o 

círculo de Charcot. Para Charcot a histeria era pensada como uma doença que seria produzida por 

uma representação carregada intensamente de afeto, sendo que a força deste atravessava o corpo; 

tendo a partir daí a formação do sintoma somático. Sendo assim, provava e demonstrava sua ideia 

produzindo sintomas através da sugestão hipnótica (FREUD, 1925/1969 apud FARINHA, 2009, 

p. 4)). Na época, outro pesquisador que também causou grande impacto em Freud foi Bernheim, 

quando em 1889 Freud visitou a Nancy, onde pode testemunhar os experimentos de Bernheim com 

a sugestão hipnótica. Entretanto, um importante médico vienense já havia causado forte impressão 

em Freud, além de conquistarlhe a amizade, colaborando intelectual e por vezes, financeiramente 

com o jovem amigo: Josef Breuer. No início da década de 1880, eles travaram conhecimento, assim 

Breuer lhe relatara alguns de seus casos, entre eles, um caso que seria o marco inicial da 

Psicanálise, o caso Anna O., Por conseguinte, Breuer dissera a Freud como lidara com o caso da 

jovem histérica, no qual o impacto da doença do pai e os cuidados dispensados a ele a haviam 

esgotado, de modo a precipitar fortes sintomas corporais. Consequentemente a sugestão hipnótica 

foi utilizada por Breuer, de modo a aliviar de seu sofrimento e descobrindo o poder de cura pela 

palavra. Assim quando Pierre Janet (que compartilhava de algumas ideias de Charcot, como ser a 

histeria uma doença representacional, e outras ideias similares às de Breuer e Freud, como o 

princípio da 
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divisão psíquica) publicou seus estudos, Breuer foi pressionado por Freud a fazer o mesmo, 

agrupando suas descobertas em conjunto e seus casos no livro Estudos sobre a histeria 
 

(FREUD-BREUER,1895-1969 apud FARINHA, 2009, p. 5). Este trabalho marcou início do 

fim da parceira Freud-Breuer, já que o segundo já idoso e absorvido pelo trabalho clínico, não 

acompanhava a ambição científica do companheiro mais jovem. Ainda no prefácio de Estudos 

outro ponto de discordância é debatido, pois Breuer não aceitava a ideia de Freud de uma 

etiologia sexual da histeria, apoiava o amigo em palestras e conferências, porem discordava 

desta hipótese. 

 

 

Ainda em Estudos sobre a histeria (1895/1969 apud FARINHA, 2009, p. 5), por Freud 

e Breuer são introduzidas ideias sobre a doença a qual teria origem de uma fonte onde os 

pacientes resistem em falar ou mesmo não conseguem diferenciar sua origem. Origem essa 

que seria encontrada em um trauma psíquico ocorrido na infância, onde uma representação 

atrelada a um afeto aflitivo teria sido isolada do circuito consciente de ideias, sendo o afeto 

dissociado desta e descarregado no corpo. Sendo assim através da hipnose, os pacientes 

conseguiam reencontrar a lembrança traumática, tendo a oportunidade de reagir a esta por suas 

palavras, aliviando seus sintomas. Diante disso os autores denominam o isolamento das ideias 

de recalcamento, local onde estas estariam escondidas, funcionando como uma espécie de 

segunda consciência, subordinada à consciência normal, na qual tais ideias estariam 

entrelaçadas numa forma associativa. A conversão seria definida pelos autores como 

mecanismo de transformação dos afetos em sintomas somáticos, sendo o recalcamento a defesa 

usada contra as representações. O tratamento é chamado de método catártico, pois através da 

rememoração das representações isoladas tais afetos são ab-reagidos (descarregados), 

causando alívio e a eliminação dos sintomas. 

 

 

Como dito anteriormente Freud teorizou de início a origem traumática da histeria com 

base nas declarações de pacientes que atribuíam o desencadeamento dos sintomas as 

experiências sexuais originarias da sedução de adultos nos primeiros anos de infância. Já no 

final do século XIX, a teoria freudiana dos fatores etiológicos da histeria apresentava avanços 

e modificações significativas, dentre os quais a mais decisiva constituiu dando a ideia de 

conteúdo sexual como gerador do sintoma histérico. A primeira teoria freudiana sobre a 
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formação de um sintoma histérico conduziu a afirmativa de que uma neurose histérica, era 
 

“provocada pela ação patogênica de uma representação psíquica inconsciente carregada de 

afeto” LAPLANCHE & PONTALIS, (1998:216 apud BURSZTYN, 2007, p.11). Neste 

sentido a violência do trauma provocava a emergência de uma carga de afeto sexual, não 

recebida de forma consciente, mas inconscientemente. E a partir desse momento se instalava 

no inconsciente um excesso de tensão inassimilável e errante, que passaria a substituir como 

um sintoma histérico, sob forma de uma representação inconsciente sobrecarregada de energia 

sexual e fonte de uma dor psíquica intolerável pelo sujeito. 

 

 

Nos anos de 1905-1906 em “ Minhas teses sobre o papel da sexualidade na etiologia das 

neuroses” Freud apresenta modificações em relação a sua teoria sobre o trauma sexual diante da 

nova concepção no qual afirmava a origem da neurose histérica a partir de uma fantasia 

inconsciente, desconsiderando então o desencadeamento de um sintoma provocado por um evento 

traumático real na história do sujeito. Neste sentido a partir dessa reformulação teórica o termo 

trauma já não se referia a um evento externo, mas sim um acontecimento psíquico carregado de 

afeto como se fosse a ficção de uma cena traumática, nomeada por fantasia na obra freudiana 

(FREUD, (1908a) 1996: 151 apud BURSZTYN, 2007, p.12). 
 

Ainda em relação a teoria freudiana sobre o sintoma histérico, são esclarecidos pontos 

relevantes a respeito da conversão histérica. O primeiro diz a respeito que o sintoma é de ordem 

da linguagem, e o segundo que as partes do corpo desempenham um papel de zona erógena 

para o qual não foram destinados. Onde é esclarecida a ideia de que uma cena traumática deixa 

uma marca mnêmica impressa no corpo histérico através de uma representação simbólica 

recalcada, a teoria freudiana possibilita considerar a função orgânica do corpo como submetida 

ao campo de linguagem: quando algo “não anda” ao nível do pensamento inconsciente, o 

sujeito histérico não consegue mais dar um passo com suas pernas. Assim se dá a explicação 

de que uma cena traumática deixa uma marca de lembrança impressa no corpo histérico, 

através de uma representação simbólica recalcada, que, portanto, possibilita considerar a 

função orgânica do corpo submetida ao campo da linguagem. 

 

 

A contribuição freudiana relaciona-se com a importância da escuta analítica no 

tratamento da histeria, e é descartada quando a clínica medica reduz o sentido das falas do 
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sujeito. Desta forma o que é enunciado pelo sujeito é transformado em signos para a psiquiatria, 

já que visa a identidade diagnostica e prejudica o que o sintoma tem a revelar. Em meio a tudo 

isso, é visto que a psicanálise nasce do encontro de Freud com a histérica, portanto desde o seu 

nascimento, o corpo e o que o afeta participam de sua história. A referência ao corpo está 

presente desde as origens anteriores da palavra histeria, como sendo um “objeto nao 

identificado”, “um objeto que estaria sempre oculto e que utiliza do corpo para manifestação 

de sua presença”. É a partir das questões teórico-clínicas sobre as manifestações somáticas que 

Freud, no seu texto Estudos sobre a histeria (Freud & Breuer, 1895/1996 apud BURSZTYN, 

2007, p.18) em torno dessas questões sobre histeria, incluindo sintomas de conversão que 

descobre então um corpo além das leis da anatomia, um corpo que se submete ao olhar e 

descrição da medicina, pois nesse período a medicina não tinha respostas em relação as queixas 

histéricas sobre quais Freud se debruçou. 

 

 

A definição de conversão histérica sugerida por Freud seria como uma “soma de 

excitação”, que se desligada de certa representação, é deslocada ao corporal. Essa definição 

parte da suposição de que, na histeria, ocorre um afastamento entre o afeto, a soma de excitação 

e a representação. Assim a representação desligada de seu afeto correspondente torna-se 

inconsciente, e, portanto, o afeto é transferido para o corporal, resultando no sintoma histérico, 

ou seja, transformação da excitação psíquica em sintomas (BREUER; FREUD, 1893-95 apud 

BURSZTYN, 2007, p.18). 

 

 

Um corpo singular era colocado em questão, referido a fantasias inconscientes ou, até 

mesmo por outro modo, relacionado a uma trama simbólica, qual seja, a determinação simbólica 

sobre o corpo. Freud, então aponta que a histeria é uma neurose, onde não se encontram alterações 

relacionadas ao sistema nervoso não apenas por deficiência das técnicas anatômicas, mas sim 

porque realmente não é possível encontra-las. Freud faz uma distinção em relação a histeria na qual 

o sintoma histérico, encontra na fantasia objetos investidos libidinalmente, e desse modo, a 

histérica mantém a libido ligada aos objetos do mundo. Neste sentido a histérica traz um 

ensinamento sobre o corpo em relação ao campo pulsional entre o somático e o psíquico, que se 

impõe como exigência de trabalho. Desta forma não há objeto predeterminado, e nem tampouco 

adequado. O objeto será, portanto, parcial, segundo Freud, 
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qualquer parte do corpo do sujeito pode ser erogeneizada, incluindo-se os órgãos internos. 

Temos, portanto, um corpo vivenciado pela pulsão; no qual é efeito da incidência, na carne, do 

significante, submetido à ordem do sexual. 
 

Em relação aos sintomas histéricos de conversão o mesmo nos oferece exemplos sob 

o modo no qual o corpo é considerado por Freud tanto no aspecto orgânico e biológico, ou 

em seu aspecto simbólico e imaginário, ou seja, como organismo e sujeito. 
 

Particularmente por causa dos trabalhos de Charcot no final do século XIX, o problema 

apresentado pela histeria a medicina, sob método anatomoclínico estava em pauta. Diante 

desse contexto a histeria se caracterizava por sintomas somáticos como por exemplo 

nevralgias, anestesias e paralisias, convulsões, vômitos, anorexia etc., tendo ponto em 

comum a impossibilidade de encontrar uma etiologia orgânica — desta forma, alguns 

consideravam tratar-se de simulação. 

 

 

Ainda em relação aos sintomas histéricos, para Freud, eles deveriam ser 

considerados como expressão simbólica de um conflito, no qual as raízes estariam na 

história do sujeito tendo como efeito sintomas corporais resultantes de processos psíquicos 

e, como tais, teriam se tornado palavra, mais do que matéria. Desta forma o que descreveria 

os sintomas de conversão estaria descrito sob seu caráter altamente simbólico, pois utilizam 

o corpo para manifestar significações. Diante disso observa-se como a palavra “sintoma” 

ganha, para Freud, um sentido um tanto quanto diverso da medicina, na medida em que é 

entendido como pantomima do desejo inconsciente, expressão do recalcado. Importante 

ressaltar que se inicialmente o sintoma histérico de conversão era visto como a 

representação de um trauma, adiante ele será definido como a expressão de uma realização 

de desejo conflituosa e de um fantasma inconsciente. 
 

Esquematicamente, é apresentada as seguintes características em relação aos 

sintomas histéricos: 
 

1) A anatomia à qual a histérica se refere quando fala das partes “lesadas” de seu 
 

corpo é a de uma consciência e uma linguagem ingênuas e corriqueiras sem nenhuma relação 
 

com conexões fisiológicas ou neurológicas reais. 
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2) por não ter nenhuma relação com lesões anatômicas, o sintoma assume uma 

dimensão simbólica que toma vida na palavra da histérica: o sentido do sintoma só pode ser 

interpretado relativamente ao processo psíquico que ele expressa e manifesta. 
 

3) é assumida pelo corpo uma função imaginária de modo relativamente independente 

de sua realidade material, já que não há lesão ou afecção física diagnosticável. 
 

Em outras palavras, é demonstrado por Freud que por mais manifestos que sejam, os 

sintomas corporais histéricos não encontram seu princípio de inteligibilidade na 

configuração anatômica das partes ou nos segmentos do corpo, nem em uma correlação 

funcional de ordem fisiológica. Desta forma o corpo na histeria é um corpo fantasmático, 

no qual existência se deve à função imaginária, cujo a histérica retira suas referências à 

anatomia. Aspirado pelo simbólico, o corpo constitui-se como signo e é decalcado sobre o 

corpo-organismo, que, a partir daí, transforma-se em expressão. 

 

 

Ainda assim, embora expressivo e tornado palavra em verdade, o sintoma histérico une 

dois corpos: o corpo material, biológico e orgânico, sobre o qual são inscritas significações 

diversas, e o corpo que é assim fabricado como expressão do conflito inconsciente. Ligação está 

operada pelo sintoma conversivo é representada pela ideia freudiana, pouco aprofundada pelos 

comentadores de sua teoria, de complacência somática. Neste sentido trata-se da noção de que 

cada corpo, em sua constituição biológica e orgânica, apresenta pontos de fragilidade por meio 

dos quais os processos psíquicos tendem a se manifestar: o corpo ou um órgão específico facilita 

a expressão simbólica do conflito inconsciente (CERCHIARI, 2000 apud WINOGRAD 

MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA p.10, 2009). Diante deste entendimento, ao 

introduzir essa noção Freud (2006c) traz uma problematização de modo polêmico em relação a 

origem dos sintomas histéricos, onde questiona paradoxalmente sua determinação puramente 

psíquica e introduz o fator somático também como fator determinante. É que, para o psicólogo, 

a metapsicologia, a questão da origem dos sintomas conversivos não permanece na escolha entre 

uma etiologia puramente psíquica e outra somática, pois “[...] todo sintoma histérico requer a 

participação de ambos. Não pode ocorrer sem a presença de uma complacência somática 

fornecida por algum processo normal ou patológico no interior de um órgão do corpo ou com 

ele relacionado” (FREUD, 2006c, p. 47- apud WINOGRAD MONAH; MENDES, LARRISSA 
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DA COSTA p.10 2009). Onde mesmo no caso da sintomatologia conversiva, jamais foi 

questão de decidir por uma causa unicamente determinante: ainda que os sintomas histéricos 

corporais manifestem, representam e expressam processos psíquicos, eles também são 

expressão de aspectos físicos, biológicos ou orgânicos do corpo no qual se apresentam.  

 
 
 
 

Em o “Corpo e Escrita”: Relações entre memória e transmissão da Experiência, é apontado 

por Ana Costa que o corpo não apresenta apoio na forma como o percebemos, ele tem apoio nas 

bordas. Onde toda e qualquer troca com o Outro se produziriam nas bordas, afinal, quando faltam 

as palavras ou estas apontam para o furo significante, restam-nos as bordas orificiais do corpo a 

nos falar com sua linguagem própria...a ruborização pode é um belo exemplo disso. É verificado 

na histeria que os sujeitos apresentam uma questão bastante evidenciada com a corporalidade, isso 

pelo fato de fazer de seu corpo um palco para representar e en- cenar a Outra cena, que é recalcada 

e tem relação com conteúdo de ordem sexual, buscando, com isto responder a si mesmo a seguinte 

questão: “Sou homem ou sou Mulher? ” 

 

 

Existem hipóteses de que existem algumas diferenças sintomatológicas entre a histeria de 

um século atrás e a histeria de hoje pelo modo e função dos discursos vigentes a cada época. A 

religião no século passado ocupava o lugar do discurso do mestre, baseados em recursos como 

culpa e punição como modo de regular a vida dos sujeitos de sua época; de modo literal a religião 

queria tapar todos os orifícios corporais do sujeito, impedindo que este falasse, ouvisse, sentisse, 

penetrasse ou fosse penetrado...enfim, se valesse das bordas e furos de seu corpo da maneira como 

bem lhe aprouvesse. A histérica então desbancava o mestre e seu discurso apontando que ninguém 

pode fazer calar o desejo e que este fala não só a partir das construções significantes, mas sobretudo 

através da linguagem muda e ao mesmo tempo eloquente de um corpo que é palavra, palavra viva 

de conteúdo sexual; Apresentavam surpreendentes sintomas conversivos como, por exemplo, o 

arco histérico (tão minuciosamente descrito por Charcot), assim como as frequentes paralisias 

parciais e totais que deixavam tais sujeitos imobilizados, entre outras manifestações igualmente 

graves. Era demostrado então 
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por estas mulheres que escreviam nas bordas de seu corpo a impossibilidade da relação sexual ao 

mesmo tempo em que denunciavam o discurso vigente (do mestre) como o responsável por este 

impossível. Já na atualidade, a ciência representa o discurso do mestre, que ao contrário da religião, 

desresponsabiliza o sujeito de tudo o que se passa com ele onde indicam fatores externos que 

possam ser medidos e comprovados cientificamente como os únicos responsáveis por tudo o que 

se refere ao sujeito. O corpo é virado do avesso juntamente com a proposta de que todos orifícios 

e bordas sejam investigados e manipulados, de modo a descobrir de que sofre este corpo no 

discurso do “mestre ciência”. Porem esse corpo/objeto que a ciência manipula é um corpo morto, 

que já se calou há muito tempo pois o sujeito que habita nele foi eliminado pois em tempos de 

discurso da ciência não há mais espaço para a subjetividade e por isso todos os corpos, orifícios e 

bordas são vistos como iguais, se tornando homogeneizada enquadrada em uma categoria 

nosológica de DSM e por esta razão está apta a ser medicalizada. Sendo assim o sujeito histérico 

que reivindica um saber a mais a respeito do seu corpo, de si, seu gozo e sua sexualidade, foi extinto 

destes supostos manuais. No discurso atual do mestre todos aqueles que não estão dispostos a se 

“enquadrar” são eliminados e neste sentido parece ter havido poucas mudanças com relação ao 

antigo discurso que ocupava esta posição, a saber, a religião. Diante disso é possível observar que 

tanto a religião quanto a ciência oferecem a mesma proposta: Barrar o sujeito do inconsciente. Tais 

mudanças referentes a articulação do discurso do mestre podem ter causado alterações 

significativas nos sintomas histéricos, pois hoje estes sujeitos não entregam mais seus corpos como 

enigma para a religião, e sim para o 

 

“Deus ciência”, e isto faz toda a diferença. 
 
 
 

O corpo desde os primeiros momentos da Psicanálise, sobretudo na diversidade de 

formas dos sintomas histéricos, se apresenta como um desafio clínico fundador (ver Cukiert, 

M., 2000 apud CSILLAG, p 1, 2009). Tendo a histeria permanecendo como doença princeps, 

a própria construção da clínica psicanalítica. De acordo com formulações Charcot concedeu à 

histeria o estatuto de doença, e a retira do campo da simulação. Mas de fato Freud que em 

busca de respostas para manifestações histéricas que não conseguiam ser explicadas em uma 

lógica médica, implica finalmente o sujeito em suas queixas e sintomas diante de uma etiologia 

onde estavam envolvidos de início elementos traumáticos para em seguida colocar em cena 

um jogo defensivo sob o conflito psíquico, o recalque dos afetos e uma solução de 
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compromisso, ainda hoje o termo conversão permanece como referência no campo 

psicanalítico para explicar o que está em jogo na histeria. 
 

Desta forma no paradigma freudiano da histeria, há um recalcamento paradigmático em 

relação as ideias de caráter sexual e da genitalidade. Assim, do ponto de vista da psicanalise a 

conversão continua em plena cena tanto em suas apresentações mais familiares ou nas mais 

pós-modernas, sendo os fenômenos conversivos aparecendo em novas e diversas síndromes 

como por exemplo: (pânico), nas dores generalizadas (fibromialgias), tremores, na ansiedade 

maciça, desmaios, em pseudocrises e nas diversas formas de somatização que tomam conta do 

corpo. 
 

Em meio as transformações contemporâneas, econômicas e sociais, e também pelo impacto 

de uma cultura midiática no qual tem no culto ao corpo e na valorização da boa forma seus ícones, 

demonstrado também os transtornos relacionados ao corpo a qual se manifestam nos distúrbios 

alimentares e na recorrência compulsiva a dietas, cirurgias, ginásticas e tratamentos estéticos. De 

certo modo importante ressaltar que alguns desses sintomas são histéricos e outros não, tornando-

se necessária uma escuta a qual considere a especificidade das estruturas presentes em cada caso. 

Estandarte de um ideal de perfeição que a retorica da beleza e estética não cansam de preconizar, 

o corpo hoje é hiperinvestido sobretudo para além das promessas de felicidade e completude da 

mídia, entretanto, é referido na clínica sendo como fonte de frustração, insatisfação e sofrimento. 

Desta forma a histeria tanto em suas novas e velhas formas, plástica e mutável, não pode ser 

pensada fora de seu contexto histórico e cultural. Ainda hoje a histeria suscita no meio médico e 

nos pacientes alguma recusa. Ao mesmo tempo, sub-diagnósticos implicam em cirurgias e 

medicações desnecessárias (CUKIERT, M., 2003 apud CSILLAG, p.2, 2009). Nos consultórios 

dos ginecologistas, cardiologistas e reumatologistas, a queixa histérica aparece e em geral é 

medicada com antidepressivos. O que Freud insistiu em fazer falar, outros preferem calar. A 

abordagem cientificista dos sintomas histéricos tenta excluir de seu campo a causalidade psíquica, 

mas “o inconsciente ressurge através do corpo” (ROUDINESCO 2000, p.18 apud CSILLAG pag.2 
 

2009). Embora a lógica histérica esteja viva para a Psicanálise, recentemente, a morte da 

histeria vem sendo cogitada. 
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A histeria seria então uma doença vitoriana, cujo surgimento deriva-se sob a reação das 

mulheres do século XIX na qual limitações eram impostas pela moral da época, portanto, sendo 

supostamente desaparecido com a liberação sexual, ao mesmo tempo o termo histeria caiu em 

desuso nas classificações psiquiátricas mais recentes. A medida com que o discurso Psiquiátrico 

se distancia da Psicanálise, nas classificações do DSM-III, IV e nas modificações do CID-10 que 

acompanharam essas mudanças a palavra histeria (e neurose) foi retirada e substituída por 

transtornos (somatoformes, sexuais, dissociativos, etc.). Questões econômicas importantes 

envolvidas nas mudanças colocam em dúvida o discurso psicopatológico atual e se explicitam a 

partir do ponto em que a psiquiatria biológica, com ênfase farmacológica, passou a apoiar-se nas 

Neurociências e os interesses dos laboratórios internacionais colocaram suas peças no “tabuleiro 

diabólico do poder dos saberes” (BIRMAN, 2001 apud CSILLAG pag.3 2009). Embora ainda se 

tenha psiquiatras comprometidos com uma posição de escuta do sofrimento de seus pacientes trata-

se de destacar consequências teóricas e epistemológicas significativas a partir das mudanças 

citadas. 
 

De algum modo, a abordagem organicista do sintoma, onde para cada queixa 

prescrevese um medicamento, retira do dispositivo de cura o saber do sujeito sobre o seu 

sofrimento. Como afirma Birman (2001, p.24), “no silenciamento do enfermo opera-se o 

esvaziamento de uma história (...) e a enfermidade perde sua inscrição no registro da 

linguagem”. Ou seja, a noção de histeria é retirada, excluindo o conflito, a etiologia sexual e 

até mesmo a ideia de transferência. 

 
 

Quinet (2001, p.73 apud CISILAG pag.4 2009) esclarece: 
 

 

“Enquanto os critérios de diagnóstico têm variado e se ampliado na 
psiquiatria contemporânea, a psicanálise tem lidado praticamente 
com as mesmas referências diagnósticas empregadas por Freud. Ao 
passo que as formas dos sintomas mudam de acordo com o discurso 
dominante na civilização, as estruturas clínicas permanecem as 
mesmas, e se declinam para a psicanálise em neurose, perversão e 
psicose, ou seja, a maneira de o sujeito lidar com a falta inscrita na 
subjetividade, que condiciona a modalidade de cada um se haver com 
o sexo, o desejo, a lei, a angústia e a morte”. 

 

Afirmando ainda “a nosografia psiquiátrica, em constante mutação, com sua série de 
 

DSMs, se diferencia da nosografia psicanalítica das estruturas clínicas neurose, psicose e 
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perversão, diante da qual o analista não deve recuar” (p.73). Lacan na Conferência Propôs sur 

l’hysterie, perguntava “para onde foram aquelas mulheres maravilhosas, as Annas O. e as 

Doras? ”. Em 1977, já constatando o desaparecimento das crises histéricas à moda vienense. 
 

Embora Lacan sempre afirmasse que a Psicanálise seguia como disciplina comprometida com o 

tratamento do sofrimento histérico. A noção de histeria em sua releitura, avança sendo pensada 

como estrutura e como discurso. Tendo a noção de falo, em sua dimensão imaginária, simbólica e 

real também dando possibilidades a repensar as configurações histéricas. 
 

Em um contexto contemporâneo, a repressão e a vergonha anteriormente ligadas à 

esfera sexual parecem ter cedido terreno a um “apelo incessante para gozar” (...) (MEZAN, 

p.362 apud CSILLAG, pag. 4, 2009) e a uma “busca frenética pela excitação”. 

 

 

Convém então nos perguntar, como faz Soler (2003 apud CSILLAG, pag. 5, 2009): 
 
 
 

“Em que se transformou a histeria, uns cem anos depois de Freud ter aceito o desafio, 

depois de a Psicanálise ter surgido na ciência para se encarregar de sua solicitação, tanto na 

prática quanto na teoria, e de haver conseguido inscrever o enclave de sua prática no discurso 

dominante. É a histeria na ciência, portanto, mas depois de um século de psicanálise que 

interrogamos”. (p.122) 
 

Afirmando que “a psicanálise é realmente [ainda hoje] o que convém à histérica” 

(p.125) ela desenha “novas figuras da mulher” agora que “a instituição familiar, os semblantes 

e o discurso referente ao gozo sexual já não são o que eram há décadas” (p.128). 
 

Não há hoje campo ao qual as mulheres não tenham acesso. Atualmente, ao lado do 

casamento e da maternidade, abriu-se para a mulher, “todo o campo do que Lacan chama de 

as “realizações mais eficazes (...) os bens, o saber, o poder, etc.” (p.124). Mas agora que as 

conquistas fálicas são “ unissex” (p.123), tudo se mistura e isso produz fantasias e sintomas 

inéditos. (P132) 

 

 

Ainda é citado por Soler imagens clínicas como: “a forma banalizada de uma tensão entre 

os sucessos profissionais e a chamada vida afetiva” (p.133), a recorrência a uma sucessão de 

amantes (que só satisfazem o que é da ordem do gozo em detrimento do amor), a mulher que 

retardou a maternidade e se queixa de não conseguir encontrar um homem à altura de suas 
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exigências e as “novas inibições femininas”, nas quais as mulheres hesitam frente a decisões 

fundamentais: compromissos definitivos, casar-se ou não, ter ou não ter um filho, etc. 

Acrescenta-se ainda a queixa da mulher que busca o divã, pois não consegue engravidar (seria 

o stress?) Ou a angústia ligada ao conflito nem sempre consciente entre ser uma mulher 

tradicional ou moderna. Diante desse contexto, de acordo com o passar dos anos, observa se o 

que os pacientes histéricos não possuem a mesma psicodinâmica daqueles do século XIX, 

embora possam ter essencialmente os mesmos conflitos psíquicos e o sintoma seja instaurado 

na ocasião do trauma (BEZERRA, 2004 apud MENDES p.22, 2014). Desse modo entende-se 

que na histeria uma de suas características principais seria expressada pelo fingimento 

(histrionismo) e a imitação. O histérico manipula o ambiente e as pessoas na qual ele convive 

e não consegue manter uma relação de afetividade com o objetivo. (BEZERRA, 2004 apud 

MENDES p.22, 2014). No desenvolvimento da psicopatologia histérica, a idade encontra-se 

entre os 3 e os 13 anos de idade, pois o desenvolvimento da libido a histeria vai depender de 

como é vivenciado o complexo de édipo, ou seja, a fase genital, e de que forma é estruturado 

o período de latência posterior a vivência edípica. Onde a fantasia e a sexualidade genital são 

fenômenos ambivalentes sendo o próprio corpo visto com repulsa, predominando então a 

fantasia: Palco de sofrimento, o corpo histérico o corpo-dor que simboliza não só a divisão do 

sujeito em relação ao sexo homem/mulher, como também a impotência do prazer absoluto, a 

paralisia diante do desejo do Outro, as cicatrizes do gozo deixado pelos traumas, as marcas de 

saudade do prazer total que nunca aconteceu. 

 

 

O histérico chama a ser decifrado. Solicitando que o outro fale dele. (BEZERRA, 2004, 

p.20 apud MENDES p.23, 2014). A histeria tendo como objeto de representação o corpo, e ainda 

levando em consideração a fantasia e a sugestionabilidade, hoje em dia tem-se um paciente 

histérico que busca a perfeição do corpo e quando essa perfeição não é alcançada torna-se uma 

pessoa deprimida, remetendo a outro traço de personalidade contemporâneo: a depressão. 

(BEZERRA, 2004 apud MENDES p.23, 2014). No contexto atual dificilmente se encontra aquelas 

histéricas reprimidas do século XIX, fato este de já não existir a repressão da cultura patriarcal, 

onde a mulher e principalmente seu corpo eram totalmente sobrepujados. Hoje em dia, pelo 

contrário, e principalmente após o movimento feminista no fim da década de 1960, se tem uma 

acentuação do corpo e do desejo da mulher. Ataques histéricos seguidos 
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de desmaios porem ainda existem naquelas mulheres que por exemplo ao contar para família 

que estão gravidas desmaiam, pois ainda há resquícios de uma cultura onde a virgindade e a 

maternidade são coisas sagradas em relação a figura feminina. (BEZERRA, 2004 apud 

MENDES p22, 2014). Existe ainda uma forte característica da histeria clássica nas formas de 

histeria contemporânea, que a característica de utilizar o corpo como meio de expressão a 

sentimentos e desejos. (BEZERRA, 2004 apud MENDES p.22, 2014). Antes eram as paralisias 

e as analgesias, hoje há a anorexia, como busca de aceitação que um sujeito faz por um ideal 

de beleza proposto pelo capitalismo e atravessado por ideais morais que veem na magreza o 

autocontrole sobre os desejos. O indivíduo histérico se adapta aos diversos tipos de ambientes 

e por essa adaptação não ser completa é que surge o sintoma. 
 

O modo habitual de conduta do histérico é a personalidade tendo sua adaptação 

relativamente bem-sucedida ao seu entorno. Na histeria, a psicoplasticidade permite-lhe 

mimetizar não somente gestos, vestimentas, jeitos de falar ou de se comportar, como também 

sintomas de ordem física e psíquica. Tais sintomas, entretanto, exteriorizam o fracasso dessa 

adaptação e se expressam fundamentalmente, mas não exclusivamente, por meio do corpo. 

(ÁVILA; TERRA, 2010, 334 apud MENDES p.24, 2014). Nesse sentido torna-se necessário, 

abordar mudanças que ocorreram nesses anos como por exemplo: a figura da mulher através 

do feminismo; a libertação sexual; transformações da composição familiar; a flexibilidade da 

autoridade e das hierarquias; as novas formas de relação entre adulto e criança e jovem e 

adultos; e a nomenclatura, pois hoje se classifica a histeria de uma forma diferente. (KEHL, 

2009b apud MENDES p.24, 2014). Seria necessário também abordar o porquê de tais 

mudanças. Como já foi discorrido mudou-se porque antigamente a histeria era vista como um 

problema cultural diante e devido a uma devido a uma forte repressão sexual da sociedade 

vitoriana que superada nos séculos XX e XXI. De acordo com alguns historiadores, eles 

expressam que antes havia nas pessoas uma disposição maior para que os sintomas físicos 

fossem expressados, já que conheciam pouco sobre as questões psicológicas, diferentemente 

do que ocorre na contemporaneidade "onde conceitos de motivação inconsciente e de doenças 

psicossomáticas encontram-se bastante difundidos". (ÁVILA; TERRA, 2010, p. 338 apud 

MENDES p.24, 2014). Conclui-se então que na medida em que apareçam mais essas 

transformações não se tornam somente boas ao indivíduo e à sociedade, pois hoje, pelo 

contrário, o gozo é exigido que seja vivenciado. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

DERIVAÇÕES DO DEBATE PSICANALÍTICO SOBRE O CORPO 
 
 

 

É observado em diversas literaturas uma confusão terminológica para tentar dar conta do 

que chamamos o corpo e suas manifestações em relação a teoria psicanalítica. Por consequência, 

muitas vezes o corpo pode ser compreendido a partir de noções como: imagem do corpo, imagem 

inconsciente do corpo, pacientes psicossomáticos, manifestações psicossomáticas, ou fenômenos 

psicossomáticos, diversas noções que nos distanciam da proposta freudiana em relação ao que se 

diz a respeito do corpo. Diante disso em relação a teoria psicanalítica o corpo foi objeto de 

divergências teóricas e debates. Em relação a esse empasse a posição freudiana é que o corpo não 

se reduz ao puramente orgânico, nem se desfaz de seus engajamentos como propõe a 

“psicossomática”. Segundo ele, o corpo é o lugar do qual o pulsional é emergido e seu meio de 

chegar à satisfação, seja ela no prazer ou no desprazer. 
 

No decorrer da obra Freudiana o corpo é visto de diferentes formas, na conversão 

histérica o corpo erógeno, o corpo pulsional, o corpo do narcisismo e o Eu corporal, no qual 

testemunham função central na elaboração do aparelho psíquico, guardando uma coreografia 

(Lindenmeyer, 2010 apud WINOGRAD MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA) que 

evolui ao longo da elaboração teórica, e referente a esses aspectos o corpo possui grande 

importância e lugar na obra freudiana. 

 

 

Objeto de vários campos do saber, o corpo se torna um problema abarcando lugar de 

encontro e múltiplos entendimentos. “Corpo” esse que pode indicar substancia material qual 

se apresenta a noção de um grupo permanente e estável de qualidades, livre do sujeito que 

percebe. Portanto torna-se objeto admitindo entre suas partes e entre ele mesmo e os outros 

objetos apenas relações exteriores e mecânicas, assim como o corpo-organismo estudado pela 

fisiologia, pelo, pelo biólogo, entre outros. Designa também o centro da existência do indivíduo 

tal como sua potência de perceber, pensar e agir, onde é definido o modo no qual o sujeito se 

insere no mundo. Possui também um lado histórico, social, no qual é tecido pela cultura através 

dos tempos estudado pela sociologia, pela antropologia, pela psicologia social etc., de outro 

lado temos o fator individual, representado simbólica e imaginariamente, 



 

 

38 
 
 

absorvido e transformado pela representação, marcando e constituindo a história singular de 

cada um: corpo-sujeito. Diante dessas questões nos esbarramos com a teoria freudiana, de qual 

corpo se trata? Ora, o corpo não pertence ao edifício conceitual construído por Freud do mesmo 

modo que, por exemplo, os conceitos de inconsciente, libido, transferência ou aparato psíquico, 

como atesta a escassez de artigos ou comentários sobre a noção de corpo nos vocabulários e 

dicionários de psicanálise. 

 

 

No dicionário internacional da psicanálise (MIJOLLA 2002, apud WINOGRAD, 

MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA p.212, 2009) traz um verbete a respeito, onde inclui 

entradas e noções variadas não pertencentes necessariamente ao campo psicanalítico, tais como 

“crença”, “deusa-mãe”, entre outras. Fato esse que poderia ser explicado pela afirmação de que a 

psicanálise é como uma psico-análise, ou seja, uma análise da “alma” ou do psiquismo1, e 

investigar os lugares do corpo na teoria freudiana (psicanalítica) seria investigar a função do corpo, 

como conceito e realidade, numa disciplina que se dirigiria inteiramente para a investigação do 

psiquismo humano. Ou seja, desta forma o problema do corpo na teoria freudiana teria equivalência 

ao problema do corpo numa doutrina filosófica dualista, tal como a cartesiana: de um lado, a res 

extensa e, de outro, a res cogitans, substâncias autônomas e independentes – o que absolutamente 

não é o caso. Ainda que a psicanálise seja definida como uma análise do psiquismo e que Freud 

não tenha se preocupado em estabelecer fundamentos específicos das relações que envolvem 

psiquismo e corpo, sendo o corpo pertencente ao ambiente empírico e nocional posto em jogo pela 

psicanálise. Neste sentido se o corpo (organismo e sujeito) não é um conceito técnico do freudismo, 

ele é, todavia, onipresente, mesmo implicitamente, raramente abordado por si mesmo e em si 

mesmo na metapsicogia freudiana. Diante dessas questões o campo psicanalítico se dedicou a 

firmemente a essa problemática demonstrado em seus estudos, quer especificamente sobre o 

problema do corpo em Freud, quer articulando essa questão a outras, tais como a transferência ou 

os sintomas psicossomáticos (LAZZARINI; VIANA, 2006; FERRAZ, 2007; FONSECA, 2007; 

DIAS et al., 2008; BERGÈS, 2008; VILLA, 2008; LIONÇO, 2008; apud WINOGRAD MONAH; 

MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 213, 2009). 
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Assim o objetivo deste trabalho é especificamente sobre o corpo histérico em jogo na 

teoria freudiana e sua constituição onde serão investigados particularmente seus escritos e as 

formulações nos auxiliando no desdobrar a essa problemática. 
 

A temática da questão do corpo em Freud se tornou o problema em uma pesquisa que 

vinha contra as teorias neurológicas e viam nas lesões orgânicas a etiologia exclusiva das 

chamadas “doenças da alma”, em particular a histeria. É relembrado por Freud (2006j, p. 239 

apud WINOGRAD MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 213, 2009), que os 

 

neurologistas do final do século XIX [...] não sabiam o que fazer em torno do fator psíquico, 

desta forma não podiam entendê-lo. O corpo histérico não estava sujeito a uma aproximação 

puramente fisicalista, desta forma revelando ser mais do que somente orgânico e biológico no 

qual exigia considerações a partir de outro ponto de vista. Freud ao apontar que os problemas 

somáticos observados em seus pacientes histéricos teriam origem por processos psíquicos 

(inconscientes), esse corpo mencionado por ele não seria o mesmo que os da fala dos 

neurologistas ou fisiologistas. Mas também não se trata de libertar o psiquismo a uma redução 

fisicalista para impô-lo, em um movimento reverso igualmente reducionista, ao corpo – corpo 

esse onde os sintomas histéricos se manifestam, não mais entendido como origem, causa ou 

natureza, mesmo já se tornado palavra, signo e expressão. Desta maneira o entendimento de 

corpo suposto em Freud é mais abrangente do que a de um corpo-objeto particularizado em 

um corpo-organismo, pois é também sujeito (BIRMAN,2005 apud WINOGRAD, MONAH; 

MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 214, 2009), o que não significa que o corpo, em sua 

materialidade biológica e orgânica, esteja, por isso, necessariamente excluído como um fator 

determinante dos processos psíquicos. 

 

 

Diante dessa questão constata se que parte do campo psicanalítico, incluindo a que sofreu 

forte influência da escola francesa (cf. MILÁN-RAMOS,2007; BURGARELLI, 2007 apud 

WINOGRAD MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 214, 2009), é marcada pela 

fetichização teórica e clínica do aspecto simbólico e imaginário do corpo, esquecendo o quanto sua 

natureza orgânica e biológica é participante de modo determinante da configuração, da ocorrência 

e dos destinos dos processos psíquicos. A vista disso, torna-se importante apontar que isso tem e 

vem mudando nos últimos tempos (cf. CUKIERT, 2004; FERREIRA, 2008 apud WINOGRAD 

MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 214, 2009). O corpo em 
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Freud não era considerado apenas em seu aspecto simbólico e imaginário, levando em conta o fato 

de que. Para essa questão é relevante investigar três temáticas que nos permitem perceber como o 

corpo é tratado na teoria freudiana. (1) o conceito de pulsão, No qual destaca um ponto de que nao 

se pode separar entre o corpo-organismo e o corpo-sujeito; (2) a constituição do Eu, onde permite 

perceber como o corpo é a base sobre a qual o psiquismo se constitui, como ele determina essa 

mesma constituição e, ainda, como ele se torna corpo-próprio ao ser representado psiquicamente; 

e (3) os sintomas histéricos e a noção de complacência somática, a qual introduz a consideração da 

materialidade orgânica e biológica do corpo nas formulações sobre a etiologia dos sintomas 

conversivos revelando o corpo-organismo no corpo-sujeito. Em termos metapsicológicos 

conhecido como “[...] um conceito fronteiriço [Grenzbegriff] entre o anímico e o somático, como 

um representante psíquico dos estímulos que provêm do interior do corpo e alcançam a alma” 

(FREUD, 2006h, p. 117, apud WINOGRAD MONAH; 
 
MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 214, 2009) 2, o conceito de pulsão nos ajuda a entender 

como o corpo se apresenta nas formulações freudianas. Grenz em alemão significa fronteira ou 

limite, e Begriff quer dizer “conceito”. Se analisados em termos geográficos, uma fronteira 
 

é a parte de um território que entesta com outro território, uma linha divisória não necessariamente 

fina. Nos trechos em que é vigiada e controlada, uma fronteira é uma faixa de terra de largura 

extensa, pertencente simultaneamente a ambos os territórios. Assim a pulsão, seria um 

Grenzbegriff, pode ser visualizada como essa faixa de terra de largura extensa, pertencente 

simultaneamente ao anímico e ao somático. A pulsão que tem sua origem no interior do organismo 

e exerce uma ação constante sobre o psiquismo, da qual é impossível se furtar. Conhecida por 

Freud (2006h, p. 142 apud WINOGRAD MONAH; MENDES, 
 

LARRISSA DA COSTA), “[...] como o representante psíquico dos estímulos que se originam 

dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à mente no 

sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo”. Nas obras completas de 

Freud na tradução brasileira, o termo Trieb é traduzido por instinto, dando margem a uma 

indistinção semântica entre as pulsões e as funções orgânicas. 

 

 

Deste modo as pulsões sexuais, segundo as formulações de Freud (2006f) estariam 

apoiadas inicialmente nas funções vitais (pulsões de autoconservação) e só secundariamente 

se tornariam independentes (LAPLANCHE; PONTALIS, 2004 WINOGRAD MONAH; 
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MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 215 2009). O exemplo mais notável a tal relação é a 

atividade oral do bebê, associada inicialmente a satisfação da zona erógena oral e a satisfação da 

necessidade de se alimentar do leite materno. Neste exemplo é mostrado como objeto buscado para 

a satisfação da necessidade de nutrição é o seio, mas o prazer obtido é irredutível à satisfação da 

fome, e, muito rapidamente, a necessidade de repetir a satisfação erógena se torna independente da 

nutrição. O auge desse processo se dá com o abandono do objeto exterior 
 

– também fonte de satisfação da pulsão de autoconservação – como fonte de prazer erógeno 

em prol de uma satisfação em zonas do próprio corpo. Por exemplo, ao sugar o dedo a 

criança buscaria o prazer obtido anteriormente afastando-se da necessidade de alimentação. 

Diante disso o apoio inicial da pulsão nas necessidades vitais, sobretudo a nutrição, torna as 

experiências tanto de satisfação da necessidade quanto de prazer sexual inicialmente 

coincidentes (GARCIAROZA,2004 apud WINOGRAD, MONAH; MENDES, LARRISSA 

DA COSTA p. 215, 2009). Logo pode-se deduzir que não há separação ou intervalo inicial 

entre o pulsional e o biológico, ou seja, eles se implicam, se sustentam e se garantem 

mutuamente. Podemos observar que tanto a vida pulsional depende da vida biológica quanto 

a vida biológica é assegurada pela vida pulsional: instâncias contínuas e coextensivas 

(ANDRADE, 2003b apud WINOGRAD, MONAH; MENDES, LARRISSA 
 

DA COSTA p. 215, 2009). Quando apresentado suas formulações em torno da noção de apoio e o 

conceito de pulsão, Freud (2006f, p. 125 apud WINOGRAD, MONAH; MENDES, LARRISSA 

DA COSTA p. 215, 2009) indicava para as fronteiras, os pontos de conjunção e de disjunção entre 

os campos da biologia e da psicanálise. Diante dessas ideias é acrescentado por Freud algumas 

especificações onde: a pulsão é um estímulo provindo do interior do corpo no qual atua como força 

constante incoercível por ações de fuga destacando quatro elementos: 
 

(1) a pressão: a soma da força ou a medida da exigência de trabalho para o psiquismo; (2) a 

fonte: o corpo e seus órgãos em seus ritmos e composições materiais diferenciados; (3) o 

objeto: variável ao infinito, por meio do qual a pulsão encontra sua satisfação; e (4) o alvo ou 

a meta: a satisfação pela descarga conforme o modelo do arco-reflexo. Pressão, fonte, objeto e 

alvo: Não importando a ordem das pulsões, serão sempre esses os elementos fundamentais do 

conceito freudiano de pulsão. 



 

 

42 
 
 

Entretanto, se a fonte da pulsão é o corpo biológico, seus órgãos e seus processos orgânicos, 

seus destinos envolvem os processos psíquicos que, por sua vez, retornam diretamente sobre esse 

corpo, agindo sobre ele e transformando-o. Sendo a pulsão derivada do corpo, a mesma retorna 

sobre ele e faz dele, ao mesmo tempo, origem e destino. É identificado em Freud 2006c há quatro 

destinos da pulsão: a reversão ao seu oposto, o retorno sobre a própria pessoa, o recalque e a 

sublimação. O primeiro consiste em uma mudança da atividade para a passividade afetando apenas 

a finalidade da pulsão, sendo o modo ativo de obtenção da descarga substituído pelo modo passivo. 

O (self) retorno sobre si mesmo consiste no direcionamento do investimento pulsional para o 

próprio indivíduo, em vez dos objetos externos, coincidindo em parte com o processo de reversão 

ao seu oposto. Outro possível destino da pulsão é encontrar resistências à sua satisfação por meio 

do mecanismo do recalcamento, pois, ainda que a satisfação da pulsão seja em si mesma prazerosa, 

a descarga pode ser incompatível com as exigências feitas por uma das instâncias psíquicas, 

causando um desprazer cuja magnitude supera o prazer da satisfação. Em relação ao quarto destino 

da pulsão, a sublimação, Freud 2006g, p. 101 traz uma definição no texto Uma introdução ao 

narcisismo: “A sublimação é um processo que diz respeito à libido de objeto e consiste em que a 

pulsão se volta para outra meta, distante da satisfação sexual; o acento recai então no desvio em 

relação ao sexual”. A sublimação consiste na modificação do alvo e na mudança do objeto. 
 

Estes destinos pulsionais fazem referência exclusivamente à pulsão sexual e foram formulados 

no âmbito da primeira teoria pulsional opunha pulsões sexuais e pulsões de autoconservação, 

mesmo podendo ser estendidos para a segunda teoria pulsional. 

 

 

No texto de 1920 Para além do princípio do prazer, a teoria será definitivamente 

substituída por uma nova oposição, a saber, entre pulsões de vida e pulsões de morte. Deste modo 

as pulsões sexuais e de autoconservação passam a integrar às pulsões de vida sendo pensadas 

como responsáveis pelo estabelecimento de vínculos. Já no que diz respeito às pulsões de morte 

tendem para a redução completa das tensões. Inicialmente voltadas para o interior e tendendo a 

autodestruição, elas seriam secundariamente dirigidas para o exterior, manifestando-se por meio 

da agressão ou de movimentos destrutivos (LAPLANCHE; PONTALIS, 2004 apud 

WINOGRAD MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 217, 
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2009). De tal modo representam a disjunção e a possibilidade de dar lugar à emergência de 

novas formas, impedindo a cronificação das totalidades constituídas (GARCIA-ROZA, 2004 

apud WINOGRAD MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 217, 
 

2009). Independente da teoria pulsional em causa, ao se considerarem a fonte corporal da 

pulsão e a exigência de trabalho que ela representa, pode-se afirmar ser por meio de sua 

apreensão pelo psiquismo que a inscrição de traços simultaneamente psíquicos e corporais 

pode se dar. Ou seja, tendo como origem o corpo biológico, o corpo pulsional será aos poucos 

moldado e inscrito no registro da representação – o que, de resto, absolutamente não o esgota, 

já que a pulsão renasce incessantemente como força que pressiona e exige satisfação. Assim, 

de um lado, o corpo considerado como fonte da pulsão não é da mesma ordem que o corpo 

simbólico e imaginário, como o da histérica por exemplo, pois não foi ainda representado nem 

aspirado ou atravessado pela linguagem. 

 

 

Desta forma conclui-se que a origem corporal do Eu o corpo próprio não é um dado 

natural e originário, sendo inicialmente apenas um estranho que será preciso subjetivar e do 

qual o sujeito deve se apropriar. É construído e assumido como próprio pelo sujeito 

secundariamente e se constitui gradativamente por meio do investimento das pulsões 

(ANDRADE, 2003a apud WINOGRAD MONAH; MENDES, LARRISSA DA COSTA p. 

217, 2009). Ao mesmo tempo é objeto externo, a partir do ponto em que é percebido como 

uma unidade, como algo que está no mundo, e objeto interno, construído psiquicamente e 

que recebe estímulos de dentro do próprio corpo. Nesse sentido, é simultaneamente matéria e 

representação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As reflexões introduzidas nesse trabalho sobre a relação corpo-psique nos permitiram 

perceber a importância em primeiro lugar, da contextualização histórica dos acontecimentos para 

a compreensão do mesmo. Sendo assim com intuito de analisar nossa questão, procuramos relatar 

as mudanças que ocorridas nos campos científicos na virada do século XIX para o século XX. A 

partir dessas informações tornou-se possível compreender o território onde a psicanálise foi 

fundada. Deste modo, a partir daí, surgiram novas abordagens a respeito da relação corpo-psique. 

As teorias de Freud nos permitiram uma reflexão da relação corpo-psique em variadas opções 

introduzidas neste trabalho, com intuito na priorização de uma identidade. Além disso, consentem 

que o caráter dessa identidade possa vir a ser compreendido por outros olhares do pensamento 

humano. Nesse sentido, não deve ser ditado como uma compreensão pertencente apenas aos 

campos da psicanalise e suas ramificações, diante disso mostra-se novamente, a importância do 

intercambio dos conhecimentos que dê início ao processo de transdisciplinaridade. A partir desses 

aspectos, neste trabalho procuramos eleger alguns conceitos nas teorias de Freud que 

fundamentassem a identidade corpo-psique. Em resumo: Em Freud temos o entendimento do 

mecanismo da conversão histérica tendo a questão corpo-psique como foco, propiciando o 

desenvolvimento da mesma ao se interessar pela questão sintomatológica apresentada pelas 

histéricas. Desta forma seus estudos acabaram por formular a ideia de que corpo e psique possuem 

uma relação que pode ser entendida como uma identidade, funcionando como dualidade 

interacional. 

 

 

Dito isto, esse percurso nos leva a constatar que ao longo da história o corpo histérico 

já foi visto por diversos ângulos e diferentes formas, no entanto sempre se “mostrando” 

conforme o olhar de onde se percebia olhado. Se no passado o discurso do mestre mostrava 

um olhar atento a corpos que se contorciam revelando a cena sexual impossível de ser dita. La 

estava o corpo histérico pronto para re-velar, para mostrar o que este mesmo discurso 

(religioso) se propunha a manter velado. Se, na atualidade o discurso vigente da (ciência) 

propõem um interesse por corpos enigmáticos, esquálidos, doloridos, com a finalidade de 

poder medicá-los e assim fazer girar a grande engrenagem capitalista... O corpo histérico se 
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entrega a esta proposta e trazendo para cena novos sintomas colocando suas bordas corporais em 

evidência e seu enigma em discussão... Entretanto, há algo que mesmo com o passar do tempo e 

com todas as mudanças discursivas que isto acarreta, a histérica nunca deixou de gritar: 
 

“  Nós  podemos  ser  um  corpo,  mas  um  corpo  dificilmente  é  tudo  o  que  somos”. 
 

(APPIGNANESI, apud Bianchi 2008, p.6). 
 

Concluindo é necessário enfatizar que o conceito de corpo, em psicanálise, nasceu dessa 

percepção de Freud quanto à histeria. Isto significa, como já esclarecido, que o corpo em 

psicanálise é um corpo que tem uma expressão psíquica, quaisquer que sejam os âmbitos de 

análise sobre o mesmo. 
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