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RESUMO 

 

O presente estudo deseja compreender a relação entre as descobertas clínicas do século XIX 

para o tratamento clínico da neurose histérica. Diante do sofrimento mental de alguns 

pacientes, Sigmund Freud com o apoio de outros médicos desenvolveram a Psicanálise como 

método de investigação dos fatores etiológicos envolvidos nos processos de adoecimento. 

Desta forma, foram encontrados nos processos de desenvolvimento psicossexual infantil 

fatores de causalidade psíquica que produziam doenças no corpo, como sintomas conversivos 

e somatizações, caracterizando os estudos sobre histeria a partir da descoberta do 

inconsciente. Conclui-se que, a estrutura da histeria ensina um percurso clínico 

desmedicalizado, que se orienta pelos processos subjetivos e produz a dissolução dos 

sintomas pela elaboração do discurso cada sujeito sobre seu sintoma. 

 

Palavras-chave: Histeria, Desenvolvimento Psicossexual, Psicanálise, Percurso Clínico. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study wishes to understand the relationship between the clinical findings of the 

19th century for the clinical treatment of hysterical neurosis. Faced with the mental suffering 

of some patients, Sigmund Freud with the support of other physicians developed 

psychoanalysis as a method of investigating the etiological factors involved in the illness 

processes. In this way, they were found in the processes of development psychosexual Infant 

Psychic causality factors that produced diseases in the body. It is concluded that the structure 

of hysteria teaches a new clinical pathway, which is guided by the subjective processes and 

produces the dissolution of the symptoms by elaborating the speech each subject on its 

symptom. 

 

Key words: Hysteria, psychosexual development, psychoanalysis, clinical pathway.  



 

 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

1 A HISTÓRIA DA HISTERIA NO SÉCULO XIX .................................................. 13 

1.1 O ENCONTRO DA HISTERIA COM A PSICANÁLISE .............................. 13 

1.2 A DESCOBERTA DO INCONSCIENTE E A ASSOCIAÇÃO LIVRE ......... 16 

1.3 O DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL ................................................ 19 

1.4 A IDENTIFICAÇÃO E OS ROMANCES FAMILIARES .............................. 22 

2 A CLÍNICA PSICANALÍTICA E O TRATAMENTO DA HISTERIA ............... 26 

2.1 A HISTERIA E A MORAL SEXUAL NA MODERNIDADE ....................... 26 

2.2 HISTERIA, SIMULAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO ........................................ 29 

2.3 O DISCURSO HISTÉRICO ............................................................................. 32 

2.4 A INTERVENÇÃO DO ANALISTA .............................................................. 35 

3 A HISTERIA ENSINANDO O PERCURSO CLÍNICO ........................................ 38 

3.1 O INÍCIO DO TRATAMENTO ....................................................................... 38 

3.2 A CONSTRUÇÃO DAS DEMANDAS DE TRATAMENTO ........................ 39 

3.3 DA IMPLICAÇÃO À RESSIGNIFICAÇÃO .................................................. 41 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 44 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 46 
 
 

 
 
  



11 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Minha escolha pela graduação em Psicologia é decorrente do interesse de 

compreender os fenômenos da vida psíquica, sejam eles referentes à constituição subjetiva ou 

às relações sociais dos sujeitos. Por sua vez, a escolha pela Psicanálise como abordagem 

principal para este trabalho surgiu no meu percurso universitário durante a disciplina de 

Desenvolvimento Psicossexual na qual pude estudar as teorias freudianas sobre o papel 

determinante da infância na constituição da subjetividade.  

No período em que realizei atividades supervisionadas no Serviço de Psicologia 

Aplicada da UFF de Rio das Ostras (SPA/UFF-CURO), pude compor uma equipe que acolhia 

o sofrimento mental e seus atravessamentos cotidianos na vida de crianças, adolescentes e 

adultos. Uma das pacientes que mais me ensinou sobre a prática clínica, por ocasião de suas 

expressivas crises histéricas, me levou ao aprofundamento dos ensinamentos deixados por 

Freud. Deste modo, o caso clínico chamou a atenção de toda a equipe de estagiários e 

demonstrava sua semelhança com os casos de neurose histérica do século XIX que havíamos 

estudado durante a graduação. 

Entre 2016 e 2017, acompanhei por um período de 10 meses esse caso de histeria, cuja 

expressão sintomática se aproxima dos casos descritos pela psiquiatria clássica. Em sua 

recepção, a paciente já se apresentava de modo diferente das outras pessoas e não conseguia 

conter alguns movimentos corporais típicos de quadros dissociativos e conversivos. Ao relatar 

seu sofrimento, a mesma indicava um histórico de desmaios por acessos de ansiedade, 

automutilação e alucinações.  

A jovem mulher, ao relatar alguns assuntos de sua vida cotidiana, demonstrava através 

do aumento na intensidade de seus movimentos corporais os temas que lhe causavam maior 

sofrimento. Além disso, a mesma revelava ter medo do que pessoas desconhecidas poderiam 

lhe fazer, principalmente os homens. Como uma demanda inicial, a paciente destacou um 

pedido de ajuda para “se comportar como uma pessoa normal” e “não atrapalhar mais a vida 

de seus familiares com sua loucura” (SIC). 

Diante dessas demandas, retomei o estudo de teorias psicanalíticas em busca das 

dinâmicas que estabeleciam as manifestações histéricas como modo de enfrentamento das 

tensões sexuais na vida adulta. Deste modo, investigava junto à paciente os aspectos 

constitutivos que se refletiam em seu corpo e os desejos sexuais reprimidos que se 

manifestavam através dos seus sintomas.  
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Seguindo essa direção de tratamento, as experiências clínicas de Freud com a histeria 

o tornaram referência na área das patologias causadas por fatores psíquicos, instigando o 

interesse dos médicos pelo tratamento de doenças que, em sua época, não encontravam 

fundamentos fisiológicos. Desta forma, suas teses nos permitem, até os dias atuais, 

compreender os elementos envolvidos nas manifestações neuróticas. 

Com base em seus estudos que provavam o determinismo dos processos emocionais 

estabelecidos a partir de uma sexualidade existente desde a infância, Freud fundou a 

Psicanálise e deixou suas recomendações aos futuros praticantes da psicanálise. Desta forma, 

o presente trabalho tem como objetivo apresentar a histeria como uma estrutura inaugural que 

fundamenta a clínica psicanalítica. 

No primeiro capítulo, serão apresentadas as primeiras descobertas freudianas que o 

permitiram desenvolver o método da associação livre: às memórias inconscientes, às fases de 

desenvolvimento psicossexual e as pulsões sexuais como elementos etiológicos dos sintomas 

psíquicos. Além disso, serão abordados os conceitos de identificação e a relação de seus 

mecanismos com os romances familiares. 

No segundo capítulo, serão articulados os fatores constitutivos da formação dos 

sintomas histéricos com os obstáculos da moral sexual na modernidade, que dificultavam o 

entendimento sobre a prática psicanalítica e o interesse dos profissionais em sustentar o 

tratamento aos casos de histeria. 

No terceiro capítulo, será apresentada uma vinheta clínica do caso de neurose histérica 

atendido no SPA/UFF-CURO, destacando o manejo clínico aprendido no curso do seu 

tratamento e a eficácia do processo analítico  para a dissolução de sintomas conversivos e 

dissociativos que compunham um estado agudo de sofrimento psíquico.   
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1 A HISTÓRIA DA HISTERIA NO SÉCULO XIX 

 

Durante o século XIX, a Histeria fomentava as fábulas populares e rumores religiosos. 

Muitos acreditavam que o repertório formado pelos pensamentos e atitudes socialmente 

desajustados ou desagradáveis eram particularidades das bruxas, das atrizes teatrais ou de 

mulheres possuídas por demônios.  

Algumas mulheres viviam em constante sofrimento e desenvolviam sintomas físicos 

assemelhados com patologias já reconhecidas pelos médicos. Entretanto, após alguns exames 

essas pacientes passavam a não receber mais a atenção da medicina e retornavam à clínica 

médica repetindo suas queixas.  

As experiências clínicas e acadêmicas de Freud determinaram os fundamentos para a 

descoberta da sexualidade infantil. Assim, o quadro clínico da Histeria, destituído do cenário 

científico de sua época, pôde se estabelecer entre o conjunto das neuroses, consolidando, ao 

mesmo tempo, o discurso do inconsciente como material de desenvolvimento dos conceitos e 

dos métodos de tratamento da Psicanálise.  

 

1.1 O ENCONTRO DA HISTERIA COM A PSICANÁLISE 

 

No início de sua carreira, em 1885, como médico e professor-adjunto de doenças 

nervosas em Viena, Sigmund Freud atendeu a uma solicitação do professor e ginecologista 

Rudolf Chrobak para se dedicar a um caso que ele não estava conseguindo dar a atenção 

necessária. A paciente sofria acessos de ansiedade que não cessavam até que estivesse diante 

do médico. Os sintomas eram atribuídos ao seguinte fato: mesmo casada há dezoito anos, a 

mulher permanecia virgem e seu marido era impotente. 

Em um encontro na casa do médico Jean Charcot, Freud percebeu o espanto de Paul 

Brouardel ao ouvir a história de um outro casal em que uma mulher sofria por uma doença 

grave, além disso, seu esposo era impotente e excessivamente desajeitado nas relações 

sexuais. Deste modo, as patologias da paciente foram atribuídas às circunstâncias de seu leito 

conjugal.  

Alguns anos anteriores a este encontro1, um homem havia relatado que sua esposa se 

comportava de maneira anormal em ambientes sociais, sendo esta uma paciente de Joseph 

Breuer. Entre os médicos da época, era comum relacionar as reações estranhas em algumas 

                                                 
1 (FREUD, S. 1914/1996, p. 24) 
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mulheres com os segredos que guardavam sobre a vida íntima dos casais. Entretanto, além de 

manter o sigilo, os médicos acreditavam que nada poderiam fazer.  

Na obra intitulada “A História do Movimento Psicanalítico”, Freud (1914/1996, p. 23) 

reconhece as contribuições dos ensinamentos de Breuer, Charcot e Chrobak para suas teorias 

que afirmavam a presença de elementos sexuais na etiologia das neuroses.  

A primeira paciente a quem Breuer aplicou seu novo método de tratamento, 

semelhante às experiências de Charcot, era uma jovem histérica de 21 anos que apresentava 

perturbações físicas e psíquicas como paralisias, alterações na visão, “dificuldade de manter a 

cabeça erquida”, “tosse nervosa intensa” (FREUD, S. 1910/1996. p. 28), rejeição aos 

alimentos, impossibilidade de ingerir líquidos, dificuldades na expressão verbal, delírios e 

alterações de personalidade acompanhadas de confusão dos pensamentos.  

A histeria era, então, caracterizada pelo infantilismo sexual de algumas mulheres, mas 

não era considerada como uma ameaça para suas vidas. Diante da dificuldade em encontrar 

motivos fisiológicos para as reações que apareciam no corpo, os sintomas histéricos 

tornavam-se cada vez mais enigmáticos para a medicina. Uma vez que não eram encontrados 

elementos orgânicos que explicassem os sintomas, a clínica médica, não aplicava seu 

interesse. Com efeito, as manifestações inspiravam sátiras e rumores populares, além de 

serem compreendidas como simulações e possessões demoníacas.  

No caso da paciente de Breuer, o mesmo dedicou sua atenção às queixas relacionadas 

ao seu processo de adoecimento, desta forma, percebeu que os sintomas haviam aparecido em 

um período que a paciente necessitou abandonar o tratamento do pai enfermo por não estar, 

ela mesma, em boas condições de saúde para acompanhá-lo. As palavras utilizadas nos relatos 

clínicos da paciente revelavam os pensamentos da jovem, porém, quando apresentava 

alteração de comportamento e confusão mental, a mesma “só falava e entendia inglês” 

(FREUD, S. 1910/1996. p 29).  

Induzindo a jovem ao estado de hipnose, para incentivar que a mesma associasse suas 

próprias ideias, Breuer repetia as palavras que se destacavam dos seus relatos. Notou-se, 

então, que a paciente reproduzia diante dele uma série de fantasias semelhantes às 

experiências de cuidado com o pai doente e relatando suas experiências se sentia aliviada: o 

efeito terapêutico durava muitas horas até o retorno dos “devaneios” (FREUD, 1910/1996, p. 

29). Com isto, a paciente de Breuer denominou seu tratamento de “talking cure” (cura pela 

fala) e “chimney sweeping” (limpando chaminé) (FREUD, 1910/1996, p. 30). 
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A frequência das sessões permitia que as pacientes de Breuer e Freud se lembrassem 

do momento em que o sofrimento havia acontecido ou dos prováveis motivos de seu 

adoecimento. Assim, o tratamento demonstrava que as manifestações histéricas envolviam 

fantasias dos sujeitos e os sintomas desapareciam conforme eles expressavam suas criações 

ou recordações do que havia acontecido. 

Em “Cinco Lições de Psicanálise” (FREUD, S. 1910/1996, p. 31), o autor relata o 

processo de desaparecimento da dificuldade em ingerir líquidos que a jovem paciente de 

Breuer havia adquirido durante seu adoecimento: em uma época de calor intenso em que a 

paciente sentia grande sede, rejeitava beber água e entrava em estado de profunda confusão 

das ideias, aparentava ter se tornado uma hidrófoba. Como tentativa de saciar a sede, a mesma 

se alimentava somente de frutas, repetindo esta situação por um período de seis semanas.  

Durante uma sessão com Breuer a paciente se recordou de uma ocasião em que esteve 

no quarto de sua “dama de companhia’ inglesa, de quem não gostava”(FREUD, S. 1910/1996, 

p. 30). O pequeno cachorro da senhora estava bebendo em um copo de água, a jovem o 

considerava “um animal nojento”(FREUD, S. 1910/1996, p. 30). Conclui-se, com isso, que, 

para manter um comportamento agradável diante daquela situação, a jovem reprimiu suas 

emoções e as descarregou somente diante de seu médico. Após falar tudo o que sentia, a 

paciente “bebeu sem embaraço grande quantidade de água e despertou da hipnose com o copo 

nos lábios” (FREUD, S. 1910/1996, p. 31). A partir deste dia, a mesma conseguia beber água 

e as reações diante desta situação desapareceram definitivamente. 

Ao notar que os sintomas estavam relacionados a vários acontecimentos do período 

em que a paciente se dedicava ao pai doente, Breuer concluiu que essas experiências se uniam 

e formavam conjuntos com várias cenas vivenciadas na vida daquele sujeito, tendo-os 

denominado como “traumas psíquicos”(FREUD, S. 1910/1996. P. 31). Além de um grande 

sofrimento, ocasionavam a impossibilidade de recordar o momento específico em que cada 

perturbação apareceu pela primeira vez. 

Em algumas aplicações do método-catártico desenvolvido por Breuer, Freud 

(1910/1996, p. 33) concluiu que os “neuróticos” se prendiam afetivamente em 

“acontecimentos dolorosos” de seu passado. Os sentimentos e as lembranças que esses 

sujeitos reprimiam, se condensavam formando elementos traumáticos que impulsionavam a 

formação dos sintomas em pacientes histéricas; e “essa fixação da vida psíquica aos traumas 

patogênicos é um dos caracteres mais importantes da neurose e dos que têm maior 

significação prática”. (FREUD, S. 1910/1996, p. 33).  
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As primeiras divergências entre Freud e Breuer surgiram em relação aos conceitos 

sobre a estrutura e o tratamento da histeria. Para Freud (1996, p. 21), como mecanismo de 

defesa, produzia-se uma divisão psíquica provocando o esquecimento dos acontecimentos que 

causavam sofrimento aos sujeitos, denominando posteriormente este mecanismo como 

recalque.  

Breuer, por sua vez, preferia explicar as neuroses pela existência de dois 

agrupamentos mentais que não estabeleciam comunicação entre si: a consciência e os 

“estados hipnóides” (FREUD, S. 1914/1996. p. 21). Desta forma, o mesmo justificava o 

desaparecimento dos sintomas pelas sugestões médicas, as  quais durante a catarse eram 

capazes de produzir o que chamava de “consciência desperta” (FREUD, S. 1914/1996. p. 21), 

ou seja, o retorno das lembranças sem a produção de sintomas. 

Ainda utilizando a hipnose como método de tratamento, Freud (1914/1996, p. 21) 

percebeu que os discursos da paciente “Dora” continham lembranças de sua adolescência, 

retornando, em seguida, aos primeiros anos de sua infância. Durante o processo de 

tratamento, os sintomas aumentavam de frequência e intensidade conforme  a paciente se 

recordava dos sentimentos de quando era mais jovem. Assim, se tornou importante a 

investigação dos conteúdos sobre os quais seus pacientes relatavam a dificuldade em se 

recordar, tomando um direcionamento regressivo para localizar os principais elementos que 

explicavam os sintomas histéricos.  

As revelações dos pacientes em estado hipnótico confirmavam a existência de dois 

agrupamentos de memória: um que lhes era consciente e outro inconsciente. O conteúdo de 

uma das partes era transmitido a outra somente por representações simbólicas que 

respeitavam as características de ambas as partes. Deste modo, as investigações clínicas e a 

possibilidade dos sujeitos em retornar da indução hipnótica se lembrando das sugestões 

médicas demonstravam ação do conteúdo do inconsciente sobre a consciência.  

 

1.2 A DESCOBERTA DO INCONSCIENTE E A ASSOCIAÇÃO LIVRE 

 

Em 1909, Freud teve sua primeira experiência de apresentar o resultado de seus 

estudos que deram origem à Psicanálise na Clark University em Worcester nos Estados 

Unidos. Em sua conferência, Freud (1910/1996, p. 38) relatou que, com base nas experiências 

de Hippolyte Bernheim, conseguia acessar algumas lembranças associadas às manifestações 
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que emergiam sobre o corpo por meio da insistência em interrogar suas pacientes histéricas 

em estado hipnótico. 

Os estudos sobre os “símbolos mnêmicos” (FREUD, S. 1910/1996, p. 33) apoiavam a 

compreensão das dinâmicas presentes na conversão de lembranças emocionais em sintomas, 

processo denominado de somatização. De acordo com Freud (1910/1996, p. 38): 
Bernheim nos havia então mostrado que as pessoas por ele submetidas ao 
sonambulismo hipnótico e que nesse estado tinham executado atos diversos, 
só aparentemente perdiam a lembrança dos fatos ocorridos, sendo possível 
despertar nelas tal lembrança, mesmo no estado normal. Quando interrogadas 
a propósito do que havia acontecido durante o sonambulismo, afirmavam de 
começo nada saber; mas se ele não cedia, insistindo com elas e assegurando-
lhes que era possível lembrar, a recordação vinha sempre de novo à 
consciência.  

 

Desse modo, as observações freudianas acerca do que lhe era apresentado durante as 

sessões de tratamento esclareciam que os conteúdos que os pacientes diziam ter se esquecido 

retornavam associados a outras ideias presentes em seus discursos, estes que, até então, eram 

mantidos no inconsciente.  

Freud percebeu a ação da “resistência” (FREUD, S. 1910/1996, p. 39), como um 

mecanismo que fazia oposição ao retorno das lembranças traumáticas à consciência, ao 

mesmo tempo em que recalcava as emoções dolorosas no inconsciente. 

Em 1909, o autor (FREUD, S. 1910/1996, p. 46) afirma suas dificuldades em utilizar o 

método catártico com alguns pacientes que eram muito resistentes à hipnose ou não 

encontravam os acessos a lembranças da vida infantil. Contudo, Freud apresenta o método da 

associação livre como o método psicanalítico para se “ter um conhecimento rápido e 

provisório dos complexos recalcados” (FREUD, S. 1910/1996, p. 46). Assim, a  análise das 

fantasias apresentadas durante a catarse  deixaram de ser a única maneira de acesso ao 

inconsciente, dando ao relato dos sonhos e dos fenômenos casuais a mesma importância para 

analisar as recordações sobre a infância. 

Segundo Freud (1910/1996, p. 52), os quadros histéricos estavam relacionados ao 

conflito entre um desejo sexual e os padrões éticos ou morais. Ao permitir que os pacientes 

em estado consciente falassem tudo o que lhes viesse ao pensamento, mesmo que lhes 

parecesse desagradável ou sem importância, Freud encontrou acesso às ideias recalcadas que 

se associavam aos sintomas. 

Sobre suas análises dos sonhos das crianças, Freud (1910/1996, p. 47) percebia que 

estes remontavam os desejos que por algum motivo não haviam realizado durante o dia, antes 
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que fossem dormir. Os sonhos dos adultos também colocava em cena seus desejos, entretanto, 

semelhante ao que acontecia no processo de conversão e somatização, apresentavam as 

lembranças após os efeitos da“condensação e do deslocamento” (FREUD, S. 1910/1996, p. 

49). 

 Freud compreendeu a dinâmica da resistência que mediava a comunicação entre o 

inconsciente e a consciência como um produtor de “disfarces” sobre elementos sexuais. Deste 

modo, foi possível confirmar que o método da associação livre permitia, então, a investigação 

das lembranças recalcadas que se manifestavam em sonhos, sintomas ou atitudes 

despercebidas dos pacientes. De acordo com Freud (1910/1996, p. 50): 
Os fenômenos em questão são as pequenas falhas comuns aos indivíduos 
normais e aos neuróticos, fatos aos quais não costumamos ligar importância - 
o esquecimento de coisas que deviam saber e que às vezes sabem realmente 
(por exemplo a fuga temporária dos nomes próprios), os lapsos de linguagem, 
tão freqüentes até mesmo conosco, na escrita ou na leitura em voz alta; 
atrapalhações no executar qualquer coisa, perda ou quebra de objetos etc., 
bagatelas de cujo determinismo psicológico de ordinário não se cuida, que 
passam sem reparo como casualidades, como resultado de distrações, 
desatenções e outras condições semelhantes. 

 

A análise freudiana do conteúdo revelado pelos pacientes em tratamento demonstrava 

a ligação entre o material que colocavam em cena e acontecimentos do passado. Ao analisar a 

maneira como cada sujeito vivenciava as situações cotidianas, Freud (1910/1996, p. 52) 

evidenciou a influência das repressões morais e culturais naquele contexto histórico. Homens 

e mulheres se esquivavam dos detalhes sobre sua intimidade até perceberem o amparo 

científico sob o qual o assunto seria tratado ou estabelecerem uma relação mediada pela 

dinâmica da “transferência” (FREUD, S. 1910/1996, p. 61).  

Os modelos de educação não facilitavam o conhecimento sobre a vida íntima e pessoal 

dos pacientes, entretanto, no século XIX, os médicos percebiam que os pacientes lhes 

direcionavam grandes cargas de afeição ou hostilidade não justificados pelos acontecimentos 

referentes ao curso do tratamento. Desta forma, Freud (1910/1996, p. 62) considerou de 

grande importância o fenômeno da transferência como mediadora da relação entre o analista e 

o paciente:  
Não posso certamente deixar o assunto da transferência sem frisar que este 
fenômeno é decisivo não só para o convencimento do doente mas também do 
médico. Sei que todos os meus adeptos só pela experiência própria sobre a 
transferência se convenceram da exatidão das minhas afirmações referentes à 
patogênese das neuroses; posso perfeitamente compreender que ninguém 
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alcance um modo de julgar tão seguro, enquanto não se faça psicanalista e não 
observe dessa maneira a ação da transferência. 

 

Diante de seus estudos e experiências clínicas, Freud (1910/1996, p. 59) descrevia a 

psicanálise “como simples aperfeiçoamento educativo destinado a vencer os resíduos 

infantis”, destacando assim a associação livre como método de análise sobre as fantasias 

recalcadas que, sob transferência, se apresentavam para o tratamento clínico. 

De acordo com as teorias freudianas, as neuroses passaram a ser designadas pelo 

reavivamento de desejos infantis manifestos tanto em sujeitos acometidos por sintomas como 

por aqueles que não se encontram em estado de sofrimento. Desta forma, Freud pregava o 

determinismo da vida adulta nas circunstâncias do desenvolvimento psicossexual dos sujeitos, 

concluindo assim que o retorno nas energias sexuais eram o principal elemento da 

constituição de manifestações neuróticas. 

 

1.3 O DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL 
 

Em  1909, em sua conferência na Clark University, Freud (1910/1996, p. 52) relatou 

que a escuta clínica de seus pacientes exigia a retroação de acontecimentos relacionados ao 

processo do adoecimento, identificando que os desejos sexuais infantis retornavam à 

consciência convertidos em pensamentos e sintomas.  

Quatro anos antes, em “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” (FREUD, S. 

1905/1996, p. 117),  Freud já havia publicado seus estudos sobre as fases do desenvolvimento 

psicossexual e as vicissitudes pulsionais constitutivas da vida psíquica que se apresentavam 

da infância à fase adulta. 

As primeiras experiências das crianças em busca de prazer sexual envolvem suas 

zonas sensíveis do corpo, as mesmas que teriam funções fisiológicas distintas da reprodução. 

Na tese freudiana, as crianças vivenciavam organizações pré-genitais da libido nas zonas 

labial e anal. Estas partes do corpo eram chamadas de “alvos sexuais preliminares” (FREUD, 

S. 1905/1996, p. 141), esta que teriam a função de intensificar as energias sexuais antes que 

chegassem aos alvos sexuais finais, os órgãos de reprodução. Segundo Freud (1905/1996, p. 

141): 
Mesmo no processo sexual mais normal reconhecem-se os rudimentos 
daquilo que, se desenvolvido, levaria às aberrações descritas como 
perversões. É que certas relações intermediárias com o objeto sexual (a 
caminho do coito), tais como apalpá-lo e contemplá-lo, são reconhecidas 
como alvos sexuais preliminares. Essas atividades, de um lado, trazem prazer 
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em si mesmas, e de outro, intensificam a excitação que deve perdurar até que 
se alcance o alvo sexual definitivo. 
 

Apesar das resistências morais que dificultavam o discurso dos adultos sobre suas 

experiências sexuais, alguns relatos indicavam diferentes práticas que priorizavam a busca 

pelo prazer em partes do corpo desviadas de um padrão de “sexo reprodutivo”.  

As práticas sexuais que se desviavam dos órgãos genitais eram denominadas de 

perversões, inversões ou transgressões anatômicas. Freud (1905/1996, p. 141), tendo em vista 

que algumas mulheres histéricas não priorizavam o estímulo do prazer em seus órgãos 

sexuais, passou a estudar a relação entre o recalcamento de desejos perversos que os sujeitos 

experimentavam nos primeiros anos de vida e os sintomas neuróticos.  

Em suas relações que envolviam os pais ou as pessoas próximas, algumas crianças 

poderiam ser tratadas como “objeto sexual” (FREUD, S. 1905/1996, p. 141). Por isso, Freud 

considerava que os sujeitos poderiam se sentir desde a infância como os responsáveis pela 

satisfação sexual ou pela felicidade de seus cuidadores. De maneira prematura, uma criança 

poderia intensificar a busca pelo prazer sexual antes que ele se desenvolvesse de maneira 

natural em sua relação com o próprio corpo.  

Nessa perspectiva, o “chuchar” ou “sugar com deleite” (FREUD, S. 1905/1996, p. 

169) produzia reações motoras semelhantes a um orgasmo de pessoas adultas, principalmente 

quando os bebês recuavam do peito e caiam no sono com expressões de felicidade. Para Freud 

(1905/1996, p. 171): 
A primeira e mais vital das atividades da criança - mamar no seio materno (ou 
em seus substitutos) - há de tê-la familiarizado com esse prazer. Diríamos que 
os lábios da criança comportaram-se como uma zona erógena, e a estimulação 
pelo fluxo cálido de leite foi sem dúvida a origem da sensação prazerosa. 

 

Considerando a possibilidade de uma condensação entre a pulsão sexual e a pulsão de 

nutrição, Freud (1905/1996, p. 171) inferia que a “significação erógena da zona labial” 

poderia transformar a interação da criança com os lábios em um hábito que as mesmas 

repetiam como forma de autoerotismo ou atividade masturbatória.  

Diante dos ensinamentos e proibições dos pais, ambas as pulsões poderiam ser 

recalcadas até que na fase adulta retornariam como o prazer dos sujeitos no alcoolismo ou 

tabagismo, situando também o fator etiológico dos sintomas histéricos que se referem aos 

lábios, como vômitos ou rejeição a alguns alimentos. 
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Freud (1905/1996, p. 173) destaca a repetição da sucção como uma atitude da criança 

em reproduzir uma sensação de prazer, denominando-a como a primeira fase da masturbação 

infantil. No entanto, observando as crianças que já haviam passado pelas fases de 

amamentação, Freud (1996, p. 173) percebia que as pulsões sexuais podiam se deslocar para 

outras partes do corpo, chamando a atenção para outras zonas erógenas e produzindo as outras 

duas “Fases de Desenvolvimento da Organização Sexual” (FREUD, S. 1905/1996, p. 186). 

Em seus estudos sobre a fase oral, Freud (1905/1996, p. 187) infere que o prazer 

sexual ainda não se separou da saciedade. Assim, o objeto de uma sensação também provoca 

a outra e neste momento de constituição o prazer sexual consiste na “incorporação do objeto”: 

o alimento. Contudo, quando o alimento passa a ser mastigado, as crianças tendem a sentir 

menos prazer na zona labial. Nesse momento,  se estabelece a fase “sádico-anal em que os 

sujeitos se encontram com as sensações geradas na interação com o conteúdo intestinal no 

processo de defecação. 

A atividade prazeroza das crianças em sua relação pele sensível do ânus é mencionada 

por Freud (1905/1996, p. 187) como o encontro dos sujeitos com a orientação “passiva” e 

“ativa”, visto que na relação dos sujeitos com as pessoas que lhe prestam cuidados podem 

gerar impulsos de amor e ódio. As fezes, nesse sentido, podem ser remetidas aos pais como 

algo que os agrada ou lhes causaria malefício. 

Como atividade masturbatória ou como reação de tensão a ambientes que se sentiam 

reprimidas, algumas crianças poderiam desenvolver o hábito de contrair a musculatura do 

ânus com o acumulando as fezes. Diante disto, Freud (1905/1996, p. 176) estabelece uma 

analogia entre esta dinâmica infantil, a busca de alguns pacientes adultos pelo prazer sexual 

na zona anal e os desarranjos intestinais dos sujeitos diante de suas inquietações.  

De acordo com Freud (1905/1996, p. 178), as secreções e as atividades de higiene das 

zonas genitais permitiam que os sujeitos se encontrassem com o prazer em seus órgãos 

sexuais, que deveriam reunir a maior parte das energias elaboradas nas fases anteriores, 

estabelecendo, assim, a fase genital. Desta forma, menciona o “onanismo do lactante” como 

um comportamento masturbatório que poderia permanecer nos sujeitos adultos: se refere ao 

movimento dos músculos que interrompem a ejaculação ao fim de uma relação sexual. 

Por meio da clínica da histeria, Freud (1905/1996, p. 165) compreendeu que as 

resistências atreladas ao recalque eram as mesmas que agiam na infância, produzindo o 

período que denominou de “latência”.  
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A amnésia histérica, que está a serviço do recalcamento, só é explicável pela 
circunstância de que o indivíduo já possui um acervo de traços mnêmicos que 
deixaram de estar à disposição da consciência e que agora, através de uma 
ligação associativa, apoderam-se daquilo sobre o que atuam as forças 
repulsoras do recalcamento. Pode-se dizer que sem a amnésia infantil não 
haveria amnésia histérica. 

 

As obras freudianas evidenciaram a relação do desenvolvimento psicossexual com o 

processo etiológico dos sintomas neuróticos: as experiências sexuais recalcadas retornavam 

na vida adulta sob o efeito da condensação e do deslocamento, caracterizando as principais 

dinâmicas da conversão histérica. As experiências infantis com aqueles que lhe prestavam 

cuidados retornavam convertidos em sintomas no corpo que, em geral, se associavam aos 

pensamentos ou comportamentos que se repetiam na vida adulta diante de suas escolhas 

amorosas mais recentes.  

 

1.4 A IDENTIFICAÇÃO E OS ROMANCES FAMILIARES 
 

Nos primeiros anos de vida, as crianças estabelecem fortes vínculos emocionais com 

seus pais e com as pessoas que estão em sua volta. As interações dos bebês com os alimentos 

já eram mencionadas como um fator que predispõe os modelos de identificação. 

Freud(1905/1996, p. 187) afirma que, na fase oral, o prazer ou “alvo sexual consiste na 

incorporação do objeto - modelo do que mais tarde irá desempenhar, sob a forma da 

identificação”. 

Durante as fases pré-genitas da libido, as crianças demonstravam seu interesse 

especial por uma pessoa adulta que elas enxergavam como uma referência, alguém que 

gostariam de se tornar mais parecidas. Desta forma, Freud(1921/1996, p. 115) demonstra a 

identificação dos meninos com seus pais e das meninas com suas mães.  

Neste período, a criança ainda está se adaptando com as sensações geradas em seu 

órgão genital, assim, as incontinências noturnas direcionam a atenção da mesma e de seus 

pais sobre esta zona erógena e, deste modo, se constroem algumas fantasias relacionadas ao 

prazer sexual. Contudo, quando o interesse do menino “se volta para os seus órgãos genitais, 

ele revela o fato manipulando-os frequentemente, e então descobre que os adultos não 

aprovam esse comportamento”(FREUD, S. 1924/1996, p. 194).  

O clitóris das meninas se apresenta do mesmo modo, atraindo para si as energias 

sexuais. No entanto, segundo Freud(1924/1996, p. 197), uma menina, ao satisfazer sua 
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curiosidade e realizar comparações com o sexo oposto “percebe que ‘se saiu mal’ e sente isso 

como uma injustiça feita a ela e como fundamento para inferioridade”.  

Em seus “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” (FREUD, S. 1905/1996, p. 

183), o autor já observava as teorias infantis criadas a partir do encontro com os órgãos 

sexuais do sexo oposto. Os meninos podiam pensar que o sexo feminino havia sido castrado, 

enquanto, as meninas entendiam a castração como uma etapa que já haviam passado e não 

sofriam com esta ameaça. Contudo, as atitudes dos adultos que reprimiam o conhecimento 

sexual na infância eram apresentadas como elemento de gênese das fantasias denominadas de 

“Complexo de Castração” e “Inveja do Pênis”(FREUD, S. 1905/1996, p. 184). Algumas 

fantasias das pacientes de Freud retornavam deste momento da infância.  

Uma vez que, as meninas podiam se deparar com a falta de um órgão genital igual ao 

do sexo masculino, quando adultas, era possível que algumas carregassem um desejo de 

compensação ou considerar que seu corpo nunca estaria completo Neste mesmo sentido, 

Freud(1921/1996, p. 198) comenta o Complexo de Édipo feminino:  
Seu complexo de Édipo culmina em um desejo, mantido por muito tempo, de 
receber do pai um bebê como presente - dar-lhe um filho. Tem-se a impressão 
de que o complexo de Édipo é então gradativamente abandonado de vez que 
esse desejo jamais se realiza. Os dois desejos - possuir um pênis e um filho - 
permanecem fortemente catexizados no inconsciente e ajudam a preparar a 
criatura do sexo feminino para seu papel posterior.  
 

Em seu artigo nomeado como “Romances Familiares” (FREUD, S. 1909/1996, p. 

219), o mesmo autor descreve como as primeiras experiências amorosas das crianças as 

ensinam duas maneiras distintas de se relacionar com seus objetos de amor: uma em que elas 

tomam um dos cuidadores como exemplo a ser copiado e outra em que os posicionam como 

sua primeira escolha de objeto sexual.  

Alguns anos antes desta publicação, Freud(1996, p. 149) considerava desejos sádicos e 

masoquistas em crianças, estes que estavam relacionados ao seu processo de aprendizado do 

próprio prazer sexual e determinavam o modo que sujeitos se posicionavam diante seus 

cuidadores como primeira escolha objetal, agindo de maneira passiva ou ativa. Meninos ou 

meninas podiam direcionar suas fantasias de organização sexual para a mãe, se colocando no 

lugar do pai, ou desejar se relacionar com o pai, tomando o lugar da mãe.  

Freud(1905/1996, p. 136)  já considerava as possibilidades de inversão dos cuidadores 

na Identificação e no Complexo de Édipo. Se uma criança podia substituir os pais por outros 

cuidadores que cumprissem a função dos mesmos na constituição das fantasias, pessoas que, 
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por algum motivo, se tornaram mais próximas ou se transformaram em alvo de maior 

admiração, também poderiam ser escolhidas como substitutos das referências parentais na 

experiência amorosa.  

Em seu artigo sobre a “Dissolução do Complexo de Édipo” (FREUD, S. 1924/1996, p. 

193) o autor demonstrou a participação das fantasias de identificação e dos romances 

familiares no processo de distinção dos agrupamentos mentais dos sujeitos: o recalque das 

energias e representações simbólicas presentes no Ego formava o Id, o agrupamento 

inconsciente. 

Para Freud, o Ego representava a consciência simbólica dos sujeitos, introjetado a este 

agrupamento, se localizavam os conceitos morais e culturais que as crianças aprendiam com 

os adultos, estes que se estabeleciam como dinâmicas mediadoras do conteúdo que se 

apresentava no inconsciente e na consciência. Desta forma, Freud (1924/1996, p. 196) inferia 

que: 
A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e aí forma o núcleo do 
superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste contra 
o incesto, defendendo assim o ego do retorno da catexia libidinal. As 
tendências libidinais pertencentes ao complexo de Édipo são em parte 
dessexualizadas e sublimadas (coisa que provavelmente acontece com toda 
transformação em uma identificação) e em parte são inibidas em seu objetivo 
e transformadas em impulsos de afeição. 
 

Durante os atendimentos clínicos, muitos pacientes diziam não se lembrar de alguns 

acontecimentos relacionados ao processo de seu adoecimento. Diante disto, Freud 

(1905/1996, p. 166) estabelece uma analogia entre o período denominado como latência e os 

lapsos de memória das mulheres histéricas afirmando que: “sem a amnésia infantil não 

haveria amnésia histérica”. Assim, o autor menciona a infância como uma fase pré-histórica e 

conclui que as forças de recalcamento dos desejos infantis continuam atuando durante a vida 

adulta de alguns sujeitos.  

O período de latência se caracterizava pelo maior interesse das crianças em atividades 

intelectuais e artísticas, além do esquecimento completo ou parcial de suas fantasias sexuais 

relacionadas aos pais e outros amores da infância.  

Em sua obra, Freud (1924/1996, p. 197) supõe ter chegado ao limite que diferencia o 

sujeito normal e o neurótico, visto que se o Ego falhasse no momento em que recalca os 

desejos infantis, o retorno do conteúdo recalcado poderia apresentar “seu efeito patogênico”.  

Sobre esse aspecto, destacam-se as contribuições do trabalho “Édipo, latência e 

puberdade: a construção da adolescência”, onde Diana Corso (2002) se refere à puberdade 
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como uma fase em que as energias sexuais que não tiveram êxito no Complexo de Édipo 

retornavam evidenciando a “inadequação de todo filho ao ideal educativo” e a “existência de 

um resto dos amores edípicos que escapa à sublimação” (CORSO, D. 2002, p. 24).  

Observando alguns jovens artistas, a autora percebia que os mesmos só reconheciam a 

beleza de suas obras ao ver a reação de outros admiradores. Desta forma, estabelecia uma 

analogia entre as atividades dos latentes e as dinâmicas de transferência, registrando que, as 

crianças e os adolescentes podiam se utilizar do brincar e das atividades intelectuais como 

vias de descarga para suas emoções permitindo assim que o passado fosse “atuado sem ser 

mencionado” (CORSO, D. 2002, p. 27).  

Do mesmo modo, Freud se deparava com o fenômeno da transferência sob a forma de 

afeto ou hostilidade em seus pacientes, estes que não se justificavam por situações atuais e 

conscientes.  Nesse sentido, também nos aproximamos das ideias de Corso (2002, p. 27) ao 

mencionar as “crises de choro”, a “agressividade” e a “expressão de impotência” dos 

adolescentes como o retorno de sentimentos infantis que se direcionam a pessoas que o sujeito 

se identifica ou deseja como segunda escolha objetal.  Para a autora (CORSO, D. 2002, p. 

27): 
A menina escolhe uma amiga em particular, com quem tem todos os 
cuidados, os ciúmes, as alegrias e os sofrimentos dignos de um primeiro 
amor. Helene Deutsch vê essa amada como uma sucessora automática do 
amor dirigido à mãe, ao mesmo tempo em que diz que o amor a ela devotado 
é a si própria, pois esta seria uma “extensão do próprio eu da moça”.  
 

Desta forma, a adolescência foi mencionada como um primeiro momento em que os 

sujeitos revivem as relações de amor e identificação que estabeleciam com os pais. Como 

Freud(1909/1996, p. 219) descrevia, nesta fase os sujeitos trocavam os cuidadores por novos 

objetos de amor, por sua vez, o adoecimento neurótico em mulheres histéricas se estabelecia 

“por terem falhado nesta tarefa”. 

Contudo, Freud (1909/1996, p. 221) conclui seu artigo afirmando que na medida em  

que o sujeito consegue substituir os amores infantis pelos novos, levando seu desejo ao ato, o 

mesmo direciona aos seus cuidadores a mesma admiração da infância “quando o pai lhe 

parecia o mais nobre e o mais forte dos homens, e a mãe a mais linda e amável das mulheres” 

(FREUD, S. 1909/1996, p. 222).  
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2 A CLÍNICA PSICANALÍTICA E O TRATAMENTO DA HISTERIA 

 

A clínica freudiana da histeria demonstra, desde o século XIX, que o adoecimento 

pode não se basear somente em um conjunto de causas orgânicas, dando à escuta analítica um 

lugar eficaz de tratamento, na medida em que permitia o alívio do sofrimento relatado pelos 

sujeitos e, com isso, dissolvia os sintomas psíquicos.  

No século XXI, as teorias psicanalíticas continuam encontrando seu espaço no cenário 

de tratamento de sujeitos em sofrimento psíquico. Deste modo, desde as descobertas clínicas 

freudianas com mulheres histéricas, a rede pública de saúde mental e as práticas de assistência 

as demandas subjetivas acolhem os casos dos pacientes neuróticos. 

 

2.1 A HISTERIA E A MORAL SEXUAL NA MODERNIDADE 
 

Em 1908, Freud publicou seu trabalho sobre “Moral Sexual Civilizada e Doença 

Nervosa Moderna”(FREUD, S. 1908/1996, p. 169) onde descorre acerca dos fatores externos 

aos sujeitos que estavam envolvidos em sua predisposição à estrutura neurótica da Histeria. O 

recalcamento do desejo infantil era a principal descoberta etiológica dos sintomas neuróticos 

e, partindo desta referência, o autor (FREUD, S. 1908/1996, p. 172) classifica as neuroses e as 

diferencia das psicoses.  

As psicoses, que se estabeleciam nos sujeitos antes do deslocamento das energias 

sexuais para as zonas erógenas, poderiam ser causadas por fatores genéticos ou hereditários. 

As neuroses, por sua vez, apareciam diante de situações emocionais que os sujeitos 

vivenciavam na fase adulta e não suportavam.  

A neurastenia de Beard, segundo Freud (1908/1996, p. 171), foi uma neurose atribuída 

à exaustão emocional dos sujeitos norte americanos que sofriam no período das guerras e 

crises industriais. Observando as mudanças na sociedade em que vivia, Freud percebeu que as 

invenções e descobertas científicas modernizavam a vida da população, mas, por outro lado, 

intensificavam as atividades dos profissionais exigindo dos mesmos “violentos esforços 

mentais”, tomando o tempo que poderiam se dedicar “ao sono e ao lazer”(FREUD, S. 

1908/1996, p. 171).  

No mesmo artigo, o autor descreveu os sintomas neuróticos, identificados nos 

pensamentos e no corpo dos pacientes, como “fenômenos substitutivos” (FREUD, S. 

1908/1996, p. 176), que se manifestavam nestes sujeitos desde sua infância. Tais fenômenos 

possuíam uma estrutura psíquica predisposta ao recalcamento dos desejos. Por isso, as 
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neuroses que se desenvolviam na fase adulta, eram na verdade, repetições das dinâmicas 

conversivas diante das exigências e proibições que se apresentavam ao longo da vida. De 

acordo com Freud(1908/1996, p. 176): 
Os neuróticos são uma classe de indivíduos que, por possuírem uma 
organização recalcitrante, apenas conseguem sob o influxo de exigências 
culturais efetuar uma supressão aparente de seus impulsos, supressão essa que 
se torna cada vez mais falha. Portanto, eles só conseguem continuar a 
colaborar com as atividades culturais com um grande dispêndio de energia e 
às expensas de um empobrecimento interno, sendo às vezes obrigados a 
interromper sua colaboração e a adoecer.  
 

Mediante a estas afirmações, Freud destacou que no século XIX as produções 

musicais, artísticas e literárias passaram a apresentar temas que estimulavam a imaginação de 

fantasias sexuais, de desejos revolucionários e, muitas vezes, de comportamentos patológicos.  

Contudo, todos os cidadãos estavam submetidos às determinações autoritárias do Estado, à 

cultura da abstinência sexual, aos moldes matrimoniais monogâmicos e às orientações 

heterossexuais.  

Em 1905, em seus “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” Freud já havia 

demonstrado os processos de desenvolvimento dos prazeres sexuais das crianças, 

apresentando também, a possibilidade de homens e mulheres desenvolverem alvos sexuais, 

socialmente tratados como perversos, transgressores da normalidade sexual. Deste modo, 

Freud compreende a inadequação dos sujeitos às exigências da moral civilizatória e concluiu 

que “aqueles que desejam ser mais nobres do que suas constituições lhes permitem, são 

vitimados pela neurose”(FREUD, S. 1908/1996, p. 177). 

Apresentando suas críticas à moralidade social, Freud destacou a partir do conceito de 

“moral dupla” (FREUD, S. 1908/1996, p. 169) as diferenças entre o julgamento da 

sexualidade feminina e masculina. Como efeito disto, as mulheres sofriam uma repressão 

muito maior que os homens, os quais tinham suas transgressões sexuais mantidas em segredo, 

além de conseguirem recorrer “à parcela de liberdade sexual que lhes é concedida até mesmo 

pelo código sexual mais severo” (FREUD, S. 1908/1996, p. 179). 

A maioria dos casos tratados pelos métodos psicanalíticos eram de jovens mulheres 

histéricas, reconhecidas pela sua educação e bons costumes, mas que em algum momento de 

sua vida, se desajustavam, se tornavam infiéis em seu casamento ou desenvolviam sintomas. 

Assim, Freud (1908/1996, p. 169) confirmava suas teorias que demonstravam como homens e 

mulheres haviam desenvolvido uma organização de escape para seus desejos.  
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Não é arriscado supor que sob o regime de uma moral sexual civilizada, a 
saúde e a eficiência dos indivíduos esteja sujeita à danos, e que tais prejuízos 
causados pelos sacrifícios que lhes são exigidos terminem por atingir um grau 
tão elevado, que indiretamente cheguem a colocar também em perigo os 
objetivos culturais. 

 

Com o passar dos anos, a grande busca pelo tratamento das doenças nervosas 

provocaram os psiquiatras e neurologistas ao estudo dos fenômenos sociais que poderiam 

estar envolvidos nas causas etiológicas dos sintomas.  

Em uma mesma família, observa-se que vários sujeitos desenvolviam neuroses por sua 

origem vinculada a “casais procedentes rudes e vigorosas famílias camponesas que viviam em 

condições simples e saudáveis, e que, fixando-se em cidade, num curto espaço de tempo 

elevaram seus filhos a um alto nível cultural” (FREUD, S. 1908/1996, p. 170). 

Ao final desse artigo, Freud (1908/1996, p. 185) explicou como os cuidadores de uma 

criança poderiam transmitir em suas casas as condições de sofrimento que lhe eram impostas 

e, desta forma, acabar transferindo aos filhos a estrutura neurótica dos mesmos: 
Uma esposa neurótica, insatisfeita, torna-se uma mãe excessivamente terna e 
ansiosa, transferindo para o filho sua necessidade de amor. Dessa forma ela o 
desperta para a precocidade sexual. Além disso, o mau relacionamento dos 
pais excita a vida emocional da criança, fazendo-a sentir amor e ódio em 
graus muito elevados ainda em tenra idade. Sua educação rígida, que não 
tolera qualquer atividade dessa vida sexual precocemente despertada, vai em 
auxílio da força supressora e esse conflito, em idade tão tenra, fornece todos 
os elementos necessários ao aparecimento de uma doença nervosa que durará 
toda a vida. 

 

Freud percebia a incidência da moral sexual civilizada e da educação familiar no 

processo de constituição subjetiva dos sujeitos. Com isso, o mesmo apresentou no século XIX 

suas teorias etiológicas e seu método para o tratamento das neuroses, prevendo, 

posteriormente, a difusão da psicanálise para o tratamento das neuroses.  

Diante dos conceitos clínicos desenvolvidos por Freud, a terapêutica do sofrimento 

mental do século XXI dispõe de elementos teóricos para diferenciar as reações neuróticas dos 

casos de simulação e das doenças que se justificam em fatores biológicos. Desta forma, se 

torna possível o desenvolvimento de práticas desmedicalizadas no tratamento de sujeitos 

histéricos, estas que demonstram maior efetividade na dissolução dos sintomas e no alívio do 

sofrimentos mental, por impicar um sujeito em seu sintoma.  
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2.2  HISTERIA, SIMULAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO 
 

Em 1991, Etienne Trillat abordou “O lugar da histeria no conjunto das ‘neuroses” 

(TRILLAT, E. 1991, p. 165). Em sua obra, o autor demonstrou que na época em que Charcot 

realizava suas experiências de induzir algumas mulheres histéricas à sugestão hipnótica, ainda 

era necessário que os médicos se interessassem em tratar a histeria e deixassem de interpretar 

as crises apresentadas pelas pacientes como uma simulação.   

Eram comuns os casos de confusão diagnóstica, visto que “uma histérica pode ter 

crises epiléticas ou histéricas; o mesmo vale para uma epilética que pode ter crises histéricas” 

(TRILLAT, E. 1991, p. 169) pois notava-se que os sujeitos histéricos podiam ‘imitar’ os 

sintomas da neurastenia e da angústia.  

O diagnóstico de neurastenia era atribuído aos pacientes que apresentavam um longo 

período de fadiga física e psicológica nos períodos entre guerras e crises industriais. 

Trillat(1991, p. 171) apresenta alguns sintomas da neurastenia como: “a impotência sexual, as 

cefaléias, as dispepsias, as vertigens, as angústias, os temores, a emotividade, o humor 

melancólico, as perdas de memória, a impossibilidade de concentrar atenção, a abulia, a 

insônia”.  

Com base nos “ensinamentos de Charcot” (TRILLAT, E. 1991, p. 169), os médicos 

começaram comparar a histeria e a epilepsia. Deste modo, os mesmos percebiam que durante 

os desmaios epiléticos, os sujeitos não se lembravam do que havia acontecido até retornarem 

à consciência e os movimentos corporais rápidos e desordenados faziam referência à sua 

causa: as descargas elétricas características de um transtorno causado por energias cerebrais. 

 Entretanto, analisando o que ocorria durante as crises de mulheres histéricas, os 

médicos percebiam que suas pacientes se lembravam do que havia ocorrido durante seus 

desmaios. Após serem induzidas ao método catártico, se lembravam das sugestões médicas e 

conseguiam até mesmo conversar sobre as possíveis causas de seus ataques.  

Durante os ataques histéricos, os pacientes apresentavam movimentos gesticulados, 

aparentemente teatrais. Como inferiu Trillat (1991, p. 170): na histeria  “não há grito inicial, 

não há queda brusca, não há mordida na língua, nem micção involuntária”.Com isto, o autor 

considera que os médicos da época não viam risco aos sujeitos durante seus acessos de 

ansiedade, no entanto, percebiam que através de seus gestos, colocavam suas emoções em 

cena. 
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Era comum que os médicos se deparassem com sujeitos histéricos que imitavam os 

mesmos sintomas dos pais ou de pessoas próximas.  Entretanto, Trillat(1991, p. 171) chama 

atenção ao fato de que “imitação não é simulação”.  

A interpretação de que os sintomas eram simulados, se baseava na distinção que, no 

século XIX, ainda estava por vir nas teorias de Freud, que encontrava a explicação 

nosográfica das neuroses sobre a causa etiológica e seu método de tratamento. De acordo com 

Trillat(1991, p. 172): 
A imitação atua incontestavelmente, diz Richer, mas é preciso distinguir entre 
a forma e o fundo. Os doentes imitam os gritos, os gestos extravagantes, os 
movimentos singulares, os urros etc., mas sobre o fundo, sobre a trama secreta 
que une os diversos períodos da crise, a imitação não pode atuar, e é 
precisamente nesse ponto que todos os doentes se parecem. A estrutura do 
edifício é a mesma em qualquer parte, somente a ornamentação difere. 

 

As investigações freudianas sobre as causas da histeria o permitiram desenvolver a 

associação livre como o método psicanalítico de tratamento das neuroses, visto que estas, de 

maneira específica, apresentavam em sua etiologia acontecimentos da vida infantil de seus 

pacientes. Apesar de apresentarem semelhanças ao casos de histeria, a neurastenia e a 

epilepsia, deveriam ser tratadas pelos métodos que a medicina já conhecia, assim como, a 

angústia, que também foi classificada entre o conjunto das neuroses atuais.  

Nesse sentido, Etienne Trillat pôde inferir que “a nosografia depende da práxis. 

Compreende-se também por que o quadro das ‘neuroses atuais’ não foi bem aceito pelos 

psicanalistas: muito simplesmente porque se trata de medicina e não de psicanálise” 

(TRILLAT, E. 1991, p. 246).   

Ao indicar “o lugar da histeria na nova nosografia da psicanálise” (TRILLAT, E. 

1991, p. 243), o autor evidenciou que Freud situava as fobias, obsessões e psicoses no mesmo 

conjunto da histeria, entre as psiconeuroses de defesa. Com isto, a somatização das energias 

sexuais em doenças do corpo se mostrou uma manifestação específica das pacientes 

histéricas, embora nestes casos também pudessem se apresentar sintomas obsessivos e 

fóbicos. Contudo, “a conversão é para a histeria o que a transposição é para as fobias ou para 

as obsessões”(TRILLAT, E. 1991, p. 244). As psicoses, por sua vez, se desenvolviam em “um 

estágio muito mais primitivo no qual a libido não tem alvo, nem outro objeto senão o próprio 

sujeito, um estágio onde ela é auto-erótica” (TRILLAT, E. 1991. p. 247). 

Mais recentemente, o artigo “O tratamento da histeria: um desafio para a rede de 

saúde mental” (BURSZTYN,  D. 2011, p. 734) argumentou acerca do desaparecimento do 
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diagnóstico da histeria nos atuais manuais diagnósticos da psiquiatria, interrogando os efeitos 

disto para a condução terapêutica nas instituições médicas e nos serviços públicos de saúde 

mental.  

A autora menciona os manuais DSM IV e CID-10 como os principais recursos de 

pesquisa dos neurologistas e psiquiatras para a orientação do tratamento de seus pacientes. 

Deste modo, destaca o reducionismo diagnóstico que concentra no saber médico as 

concepções de patologia e anormalidade. Segundo Bursztyn (2011, p. 740): 
A clínica psiquiátrica contemporânea, no entanto, vem se dasapropriando do 
que foi pesquisado pela psiquiatria clássica do século XIX a respeito da 
histeria. Verifica-se, em manuais diagnósticos como DSM IV e CID-10, que o 
diagnóstico de histeria foi rejeitado pela comunidade científica, dando lugar 
às novas classificações diagnósticas dos transtornos dissociativos, transtornos 
de personalidade, transtorno bipolar ou síndromes psicóticas. 
 

Ainda no século XXI, este fator social se estabelece como o principal motivador da 

desassistência ao processo de adoecimento psíquico de sujeitos histéricos. Negligenciando ao 

que Breuer e Freud, em meados do século XIX, descobriram a respeito da clínica da histeria, 

Bursztyn (2011, p. 735) destaca que sobre o tratamento da histeria no campo psiquiatria atual: 

“já não se espera conhecer o processo e a dinâmica de vida do paciente que adoece”. 

Uma vez que a noção de doença e sintoma psíquico fora substituída pela concepção 

descritiva dos transtornos mentais, a autora se apoia na aposta de Freud, que previa o 

atendimento psicanalítico das neuroses em serviços de saúde do Estado, para estabelecer sua 

proposição ao tratamento da histeria em “serviços públicos de saúde mental como o CAPS e 

os ambulatórios” (BURSZTYN, D. 2011, p. 744). 

Nesse mesmo sentido, a autora argumenta que o tratamento dos casos de histeria, nos 

dias de hoje, pode ser orientadas pela “conjugação dos preceitos clínicos da psicanálise com 

as propostas políticas e institucionais da reforma psiquiátrica” (BURSZTYN, D. 2011, p. 

746). Por sua vez, o uso exclusivo de medicamentos, entre outras intervenções médicas, se 

mostram ineficazes no tratamento da neurose histérica.  

Os conhecimentos médicos e psiquiátricos que buscam nas teorias biológicas do corpo 

uma explicação para os sintomas e ataques de histeria, de acordo com Bursztyn (2011, p. 744) 

servem como uma estratégia de “assistência” sobre alguns casos graves em que o 

adoecimento físico já se encontra em graus avançados. Contudo,  a autora enfatiza que as 

teorias psicanalíticas freudianas servem como bases para a desmedicalização das queixas 

apresentadas pelos pacientes e “o tratamento eficaz para esses sujeitos deve se dar a partir do 
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acolhimento do saber produzido pelo sujeito acerca de seu sintoma” (BURSZTYN, D. 2011, 

p. 745). 

 

2.3 O DISCURSO HISTÉRICO 
 

No artigo “A Significação Antitética das Palavras Primitivas” (FREUD, S. 1910/1996, 

p. 161), o autor deixou uma provocação aos aos futuros médicos que dariam continuidade à 

psicanálise, dizendo: “E nós, psiquiatras, não podemos escapar à suspeita de que melhor 

entenderíamos e traduziríamos a língua dos sonhos se soubéssemos mais sobre o 

desenvolvimento da linguagem” (FREUD, S. 1910/1996, p. 166). 

Enquanto escutava os relatos de suas pacientes, Freud percebia que os mesmos 

mecanismos presentes nos sonhos agiam sobre o discurso enquanto as histéricas relatavam 

suas queixas de sofrimento. Mediante a isto, o autor Etienne Trillat (1991, p. 249) ressalta que 

a conversão histérica produzia uma mensagem que necessitava ser decifrada em conjunto com 

os pacientes para que o sintoma desaparecesse.  

 
O histórico que emite a mensagem cifrada (o sintoma) não conhece seu 
sentido, e é porque ele ignora a significação que ele pode produzi-la. Se ele a 
conhecesse e se essa significação fosse aceita pelo Eu, não haveria 
necessidade do sintoma. É o papel do terapeuta atuar como intermediário e 
tradutor e fazer com que o Eu admita o sentido escondido do sintoma que, não 
servindo para mais nada, desaparece. 

  

 No livro “Mulheres Histéricas”, a autora Vera Pollo (2003) destaca as manifestações 

da histeria expressas por meio da comunicação entre o inconsciente e a consciência, esta que, 

através de uma representação sintomática, dava sentido a uma mensagem que os próprios 

sujeitos não compreendiam.  

Freud designava os sintomas como um “encadeamento de símbolos” (POLLO, V. 

2003, p. 33), os quais Jacques Lacan denominou de significantes ou representações 

simbólicas que, no encontro com os significados, dão origem às palavras.  

Os aforismos de Lacan demonstravam as bases sobre as quais o mesmo escrevia todas 

as suas contribuições à psicanálise e se resumiriam em duas afirmações: “o inconsciente é 

estruturado como uma linguagem” e “o inconsciente é o discurso do Outro” (LACAN, J. apud 

POLLO, V. 2003, p. 93). Nessa perspectiva, as teorias lacanianas apresentavam uma releitura 
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das obras freudianas a fim compreender as mensagens que o inconsciente direcionava ao 

sujeito através dos seus sintomas.  

Como vimos, as teorias freudianas sobre as saídas subjetivas via ‘Dissolução do 

Complexo de Édipo’ (FREUD, S. 1924/1996, p. 193) articuladas às contribuições do artigo 

‘Psicologia das Massas e Análise do Eu’ sobre o mecanismos de Identificação (FREUD, S. 

1921/1996, p. 115) serviam como os fios condutores para o entendimento da etiologia dos 

sintomas encontrados na histeria e do “primeiro esforço subjetivo de modelagem do eu” 

(POLLO, V. 2003, p. 42).  Segundo Freud, a estrutura sintomática poderia se estabelecer: por 

identificação quando a criança deseja ser igual a mãe imitando seu sofrimento ou no 

Complexo de Édipo pela castração simbólica. Tanto pela identificação quanto pela castração, 

a estrutura da histeria estabelece em um sujeito a dinâmica da conversão, que inscreve sobre o 

corpo “uma ideia não enunciada pela linguagem” (POLLO, V. 2003, p. 33).  

Como mencionado nas obras de Lacan, a histeria era uma estrutura que a criança 

desenvolve antes que “tomando posse da linguagem, transforme-se de sujeito falado em 

sujeito falante e, consequentemente, desejante” (POLLO, V. 2003, p. 39). Por isso, a 

“regressão do eu” provocava nas mulheres histéricas a confusão dos pensamentos, 

sentimentos de amor e ódio, a impotência sexual, uma culpa sem motivo aparente entre outras 

sensações e comportamentos que as mesmas haviam vivenciado em seus primeiros anos de 

vida. A condensação das pulsões sexuais infantis junto às representações que não envolviam a 

atividade sexual e seu deslocamento para o corpo, só era possível pela ausência de um 

significante que desse a estas energias, um só sentido. 

De acordo com Freud (1910/1996, p. 49), as pulsões tinham a capacidade de 

deslocamento para outras zonas do corpo. Nessa perspectiva, Pollo (2003, p. 40) afirma que 

para Lacan, a somatização ocorria pela “recusa do corpo ao significante que determina a 

castração”, como representações simbólicas que são recalcadas em conjunto com as energias 

sexuais, formando assim, uma energia pulsional que, ao invés de excitar os órgãos sexuais, 

desativa o prazer desta zona erógena.  

Em seus atendimentos com jovens mulheres histéricas, Freud se deparava com o 

retorno dos sentimentos de impotência e culpa que as mesmas haviam vivenciado antes de 

estabelecerem um mecanismo substitutivo de descarga das emoções. Desta forma, o mesmo 

autor expôs as epidemias nervosas que aconteciam nos internatos, demonstrando o 

mecanismo da identificação histérica em adolescentes. Segundo Freud (1921/1996, p. 117): 
Suponha-se, por exemplo, uma das moças de um internato receba de alguém 
de quem está secretamente enamorada uma carta que lhe desperta ciúmes e 
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que a ela reaja por uma crise de histeria. Então, algumas de suas amigas que 
são conhecedoras do assunto pegarão a crise, por assim dizer, através de uma 
infecção mental. O mecanismo é o da identificação baseada na possibilidade 
ou desejo de colocar-se na mesma situação. As outras moças também 
gostariam de ter um caso amoroso secreto e, sob a influência do sentimento de 
culpa, aceitam também o sofrimento envolvido nele.  

 

No tratamento freudiano de mulheres histéricas, era permitido que as mesmas 

falassem o que viesse ao pensamento, associando livremente. Freud (1910/1996, p. 39) 

identifica no discurso da histérica, um impedimento na cadeia associativa na tentativa de 

enunciar seu desejo posto ora pelo esquecimento das palavras ora pela expressão de alguns 

significados disfarçados por outros. Desta forma, se apresentavam na clínica psicanalítica as 

resistências do sujeito ao retorno das lembranças à consciência. 

Nessa direção, a releitura lacaniana aponta para as resistências justificadas pela 

ausência dos significantes que dariam sentido às pulsões sexuais, denominando esta falta de 

“nada fundamental” (POLLO, V. 2003, p. 113), pela impossibilidade de representação 

simbólica para o desejo sexual. Assim, a estrutura do discurso neurótico se apresentava a 

partir das “leis do automatismo significante”, que traduziriam a condensação e o 

deslocamento em “metáfora e metonímia” (POLLO, V. 2003, p. 96), como circuitos 

simbólicos que compõem a cadeia significante em torno do impossível da sexualidade.  

Vera Pollo inferiu que, para Lacan, a histeria se tratava de uma “estrutura simples”, 

revelando, entretanto, que esta expressão se colocava no sentido de uma organização 

substitutiva que se estabelecia nos sujeitos como um mecanismo de orientação dos desejos 

que haviam sido reprimidos. Contudo, visto que “é difícil realizar-se simbolicamente como 

mulher, mas não é difícil indagar o que é uma mulher” (POLLO, V. 2003, p. 102), a autora 

assinala que a histeria é uma questão apresentada no corpo, esta que perde sua função ao ser 

apresentada no discurso. 

Apesar de considerar a singularidade de cada sujeito, a autora percebia que seus 

pacientes relatavam os acontecimentos de sua vida como se não fossem participassem deles, 

em um posicionamento vitimizado, se contradizendo entre o que lhes causava prazer e um 

sentimento de culpa. Assim, a mesma autora afirma que “o discurso da histeria é 

monotemático, seu tema único são as impotências, os fracassos e as ratas na relação entre os 

sexos” (POLLO, V. 2003, p. 107). 
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2.4 A INTERVENÇÃO DO ANALISTA  
 

No decorrer de seu livro, Vera Pollo (2003) descreve o início do tratamento de uma 

paciente que se queixava de angústia e insônia, mas levava em seu discurso,  como o assunto 

principal, a insatisfação que vivenciava ao se relacionar com seu marido. A mulher havia 

chegado à clínica à procura de atendimento para o filho, entretanto, suas queixas fizeram que 

retornasse às sessões para falar do próprio sofrimento.  

Seu marido, apesar de ser legalmente casado com ela, vivia em uma outra região e a 

encontrava somente nos finais de semana. Quando a mulher é informada que seu marido 

passaria a morar junto dela, a mesma começa a apresentar comportamentos e experimentar 

desejos que antes não lhe eram comuns, como descreveu Pollo (2003, p. 105): 
A partir do dia em que o marido lhe comunicou que finalmente iam morar 
juntos, algo “estranho” aconteceu, despertando seu súbito desejo em relação a 
outros homens. Ela começou a traí-lo. Deixou crescer sua suspeita, por cartas 
e telefonemas, e por fim contou-lhe o que vinha acontecendo. Como sujeito, 
ela se localiza sob os significantes “ser culpada” e “ser adúltera”, acusações 
que o marido lhe faz e em relação às quais ela reconhece que “ele tem razão”. 
 

Após os casos de traição, o casal se separou, mas em alguns finais de semana 

acabavam se encontrando novamente. Conforme isso acontecia, a mulher relatava que de 

maneira “estranha” percebia um “tesão nunca existente entre eles”, pois “nunca haviam 

trepado com tanta intensidade e frequência” (POLLO, V. 2003, p. 105). Sobre as relações 

sexuais, a  moça se queixava de dores e arriscava um autodiagnóstico dizendo ser: “a tal de L. 

E. R., lesão do esforço repetido” (POLLO, V. 2003, p. 106).  

Em atendimentos posteriores, a paciente se lembrou que já havia se envolvido em 

triângulos amorosos antes das ocasiões em que traiu seu marido, este que, havia sido traído 

por ela e por outras mulheres com as quais havia se relacionado antes do casamento. Assim, a 

mulher confessou que esta maneira de se envolver tornava “a relação mais excitante” 

(POLLO, V. 2003, p. 106) e este deveria ser o motivo do retorno da sua excitação sexual, 

visto que, novamente, se encontrava na condição conjugal de “dois casados que ficam longe 

um do outro” (POLLO, V. 2003, p. 106).  

Finalizando esta temática em sua análise, a mulher revela seu incômodo ao perceber 

que seu esposo recebe “telefonemas de mulher” porque ainda não haviam se separado 

legalmente e ela ainda sonhava que “ele voltasse a aceitar casar-se com ela” (POLLO, V. 

2003, p. 106). Por outro lado, acreditava que seu marido também a havia traído, assim, se 
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sentia menos “humilhada” e com o direito de exigir que ele confessasse (POLLO, V. 2003, p. 

106). 

A autora demonstrou com esse caso a relação estabelecida entre a pesquisa em teorias 

psicanalíticas e o seu percurso clínico. Desde Freud, nota-se que  sujeitos histéricos costumam 

contar a própria história como se não fossem os principais responsáveis pelas situações em 

que se envolviam.  

Ao apresentar as queixas de sua paciente,  Pollo (2003, p. 108) compreendeu que a 

mulher contava em seus relatos as atitudes das pessoas que estavam em sua volta, mas não 

percebia quais eram suas próprias ações que a causavam sofrimento. Com isto, Pollo (2003, p. 

108) ressalta que “o inconsciente é um saber que fala em um sujeito, que não se sabe sujeito, 

não se sabe suporte do discurso, não sabe o que diz e tampouco quem o diz”.  

Do mesmo modo, a autora retoma a noção de acting-out (POLLO, V. 2003, p. 108) 

como dinâmica que promovia, na vida real da mulher, a ação das fantasias que havia 

recalcado em sua infância, estas que a mesma não se recordava, mas passou a se dar conta de 

sua implicação na vida adulta.  

Por meio desta vinheta clínica, Vera Pollo (2003) esclarece que sua paciente 

direcionava todas as suas queixas ao marido, entretanto, havia confessado a excitação que 

sentia ao se envolver com parceiros que a permitissem sustentar certa desconfiança.  

A autora destacou que as cenas de traição e os arranjos sob os quais se estabeleciam os 

relacionamentos da mulher, eram uma repetição. Diante deste fator, Pollo (2003, p. 114), a 

fim de compreender a função do discurso histérico, fez uma analogia entre este caso clínico e 

as impressões deixadas por Lacan no caso da paciente chamada por Freud de “Dora”. Lacan 

se referiu à intriga histérica, adjetivando-a como “intriga refinada”, expressão que lhe pareceu 

adequada para dar continuidade à observação de Freud segundo a qual Dora fazia 

“interpretações rebuscadas”, cujo objetivo era lamentar-se dos outros sem avaliar sua 

implicação no que dizia. 

Ainda que os personagens se modifiquem, a história no discurso da mulher permanece 

sendo a mesma. Além disso, os relatos da mulher eram compostos por expressões de seu 

marido, o que evidenciava sua assimilação dos significados que as pessoas a transmitiam. 

Como mecanismo particular na clínica da histeria, a autora percebia que “o sujeito histérico 

‘deixa a palavra ao Outro” (POLLO, V. 2003, p. 108), apesar das queixas, a paciente desejava 

que o marido a perdoasse e aceitasse se casar novamente com ela. Nesse sentido, este relato 

clínico nos permite compreender que: “o tipo clínico da histeria apresenta como principais 
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características um desejo que se sustenta na insatisfação, um amor que se realiza “por 

procuração” e uma modalidade de gozo que diz respeito à privação (goza pela via da 

repetição)” (POLLO, V. 2003, p. 114).  

Retornando à descoberta  psicanalítica da clínica com sujeitos histéricos, identifica-se 

como direção do tratamento que: “Freud não se deixou enganar pela ‘bela alma’ de Dora e 

operou uma reviravolta dialética no discurso, interrogando: ‘Qual sua parte na desordem de 

que você se queixa?” (POLLO, V. 2003, p. 116).  

A intervenção de Freud sobre o discurso de Dora permitiu que a mesma se incluísse 

nas cenas que relatava acerca do processo de seu sofrimento. Como observado, as falas do 

analista “nada tem a ver com um discurso inconsciente. O máximo que ele pode fazer com o 

inconsciente é um ‘pouco de cultura’, produzir alguns significantes novos” (POLLO, 2003, p. 

107). Concluindo seu estudo, a autora compara os casos de histeria de século XIX e do século 

XXI, desta forma, afirma que o tipo clínico permanece o mesmo e, como veremos no próximo 

capítulo, as teorias psicanalíticas continuam contribuindo para o tratamento destes sujeitos. 
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3 A HISTERIA ENSINANDO O PERCURSO CLÍNICO  

 

Entre os anos de 2015 e 2017, enquanto desenvolvi atividades de estágio clínico 

supervisionado no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal Fluminense em 

Rio das Ostras (SPA/UFF-CURO), tive a oportunidade de realizar recepções e acolhimento 

em grupo e psicoterapia individual com os usuários em sofrimento psíquico.  

A equipe de estágio, composta por 12 discentes  sob supervisão clínica da Profa. 

Daniela Costa Bursztyn, se dividia entre atendimentos clínicos ambulatoriais à crianças, 

adolescentes e adultos no SPA e estágio externo de apoio às práticas multidisciplinares de 

saúde mental na rede de serviços do município de Macaé.  

 

3.1 O INÍCIO DO TRATAMENTO 
 

Durante o período de estágio, nos mantínhamos à disposição para receber novos casos 

e por isso fomos chamados para realizar o primeiro atendimento com uma paciente que havia 

chegado ao SPA. Como o primeiro acolhimento ocorria na modalidade dos grupos de 

recepção, nossa equipe havia disponibilizado uma dupla para manejar os primeiros 

atendimentos considerando a possibilidade de escuta individual. 

Em agosto de 2016, recebemos na recepção do SPA uma jovem mulher, cuja 

expressão ‘envergonhada’ por não conter os movimentos giratórios de suas mãos, levantando 

e abaixando os braços, nos levou a questionar a necessidade de acolhimento  individual. Desta 

forma, conduzimos a paciente até uma sala em que a mesma poderia ser ouvida 

individualmente, aproveitando aquele momento em que não havia outro paciente na sala de 

espera. 

Nesse primeiro atendimento, a paciente pediu que a porta da sala permanecesse aberta 

avisando que, se ficasse “nervosa”, poderia sair correndo a qualquer momento. Além disso, 

dizia prestar muita atenção no caminho entre a sala de espera e o consultório de atendimento, 

justificando que, “desta forma podia planejar rotas de fuga” caso algo acontecesse. A 

paciente, aqui chamada de L., após retornar às entrevistas de recepção, foi admitida no serviço 

para tratamento individual.   

Durante o primeiro mês, L. dizia não se sentir confortável diante dos homens, 

entretanto, sustentava assiduamente as sessões com um “psicólogo”. Posteriormente, 

retornava e produzia menos agitações corporais, permitindo que, após algumas semanas, a 

porta da sala de atendimento fosse fechada.  



39 
 

 
 

As primeiras queixas da paciente indicavam suas reações “malucas” diante das 

pessoas. L. dizia que não queria mais fazer seu marido e sua filha, ainda um bebê, sofrerem 

ou passarem vergonha diante dos outros, embora  não conseguisse controlar as “coisas” que 

fazia quando ficava “muito irritada” e “nervosa”.  

Dando continuidade ao discurso, a paciente confessou que “para desviar a atenção” de 

algumas “coisas” que não gostava de recordar, escondia “caquinhos de vidro” que usava para 

arranhar as mãos e os braços até que “a dor no corpo fosse maior que a dor causada por suas 

lembranças”. Além disso, revela que costumava bater com uma caneca em sua cabeça até 

sangrar e, por isso , fosse levada para o hospital pelo ferimento provocado “mas não pela 

dor”. 

Ao ser questionada sobre quais seriam estas “coisas” que fazia por nervosismo 

irritação, a paciente relatava as “manias de limpeza em sua própria casa e na casa dos outros”. 

L. não conseguia se conter ao ver alguma “sujeira da casa dos outros” até que se expressava 

com falas grosseiras ou através de reações corporais que “não permitiam que ela escondesse o 

que sentia”. A paciente afirmava que limpava diariamente todos os cômodos de sua casa, 

minuciosamente, até mesmo as arestas dos azulejos. Além disto, se incomodava com as 

brincadeiras de seu marido com a filha, embora tentasse “controlar” as atividades dos mesmos 

para que não sujassem o que ela queria “manter limpo”. 

Ao falar dessas ‘coisas’ a cada semana, a paciente afirma que passou a se sentir 

melhor: os movimentos desordenados do corpo se tornaram menos constantes, porém, 

retornavam quando se aproximava de assuntos que ainda não se sentia confortável em revelar. 

Assim, a paciente construía um discurso preparado para o tempo de atendimento e durante 

algumas sessões, ao ser informada do término daquele atendimento, L. introduzia assuntos 

que dizia “estar fugindo” e que eram os principais “motivos de seu sofrimento”, preferindo 

deixa-los “arquivados”. 

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DAS DEMANDAS DE TRATAMENTO 
 

O encontro da paciente com o espaço clínico de escuta ao seu sofrimento 

proporcionaram a passagem de um estado queixoso para uma melhor implicação do sujeito 

em seu sintoma, fortalecendo a relação transferencial. No início dos atendimentos, o conteúdo 

que a jovem dizia não se sentir a vontade para falar, continuava produzindo quadros típicos de 

conversão histérica, tais como: acessos de ansiedade, alucinações, desmaios, automutilação e 

atitudes grosseiras com as pessoas que se relacionava. Aos poucos, esse estado mais grave de 
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expressão sintomática foi se deslocando para novos sintomas, comportamentos e pensamentos 

menos dissociados e, portanto, mais conectados na cadeia associativa de seus relatos nos 

atendimentos.  

Durante os encontros, a mesma demonstrava como se estabeleciam suas resistências, 

por mecanismos caracterizados pelo significante “fuga”. Na relação transferencial, substituía 

assuntos essenciais por outros assuntos e, somente ao final das sessões, enunciava as 

lembranças que estavam relacionadas aos seus sintomas conversivos.  

Com isto, passei a informar que o atendimento estava próximo do horário de término, 

encorajando a paciente a descrever as cenas que estavam relacionadas ao desencadeamento 

dos seus sintomas. Por meio desse manejo clínico, a mesma passou a enfatizar alguns 

assuntos que aliviavam seu sofrimento e que , de certo modo, reduziam os mecanismos de 

“fuga” desses assuntos e contéudos. 

Os relatos no início das sessões passaram a se referir às situações familiares que mais 

lhe causavam mal-estar e na medida em que as revelava, L. passou a afirmar a importância de 

abordar esses assuntos como meio de dissolução de suas manifestações conversivas. Em uma 

das sessões, a jovem se queixou muito de sua “irritação” ao perceber que seu marido e sua 

filha não se adequavam às suas “manias de limpeza”. No entanto, se deu conta que muitas 

vezes acabava “deixando as situações passarem” sem responsabilizar os “culpados”, ficando 

com a sensação de “não ter feito nada”, como se fugisse do assunto.  

Durante a mesma sessão, L. apresentou uma queixa de seu marido, o qual notara que a 

esposa se desequilibrava e intensificava as manias de limpeza e organização quando 

encontrava seus pais (sogros de L.). Além disso, o esposo reclamava da pouca frequência de 

relações sexuais pelo fato de sua esposa sentir muita dor no ato sexual. A paciente, por sua 

vez, descrevia o ato sexual como uma “experiência suja” que não dava a ela o “mesmo prazer 

de quando era mais jovem”. 

Neste atendimento, o assunto inicial desencadeou uma sucessão de lembranças 

traumáticas que, por muito tempo, L. havia “arquivado”: uma viagem de família em que 

sofreu o “abuso” de um tio e uma noite em que foi “estuprada” por um primo. Diante desta 

revelação, a paciente disse estar passando muito mal e manifestou diante do estagiário um 

ataque histérico como nunca havia apresentado desde o início do tratamento. L. abraçava o 

próprio corpo, arranhava o pescoço e os braços, deitava no sofá e se debatia, gritando: “eu 

devia ter feito alguma coisa, eu não fiz nada”. Após alguns minutos, muito pálida e 

desfalecida sobre o sofá, a jovem solicitou a presença de seu esposo e de um pouco de sal 
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porque “estava com a pressão baixa”. O marido demostrou estar ‘acostumado em ver a esposa 

naquele estado’ e, assim, esperou que a mesma se acalmasse para que pudessem ir embora. 

Em seu retorno, na semana seguinte, a paciente não retomou na sessão os assuntos que 

a levaram à crise histérica. Contudo, levou para a análise algumas lembranças de suas 

relações familiares na infância e na adolescência, as quais reapareciam constantemente como 

recordações que causavam suas “crises de nervosismo”. Mediante a isto, a moça solicita “um 

remédio”, mesmo sem conhecer qualquer tipo de tratamento com medicamentos ansiolíticos, 

que a ajudasse a esquecer ou uma maneira de lembrar sem que sofresse tanto diante das 

pessoas. 

 

3.3  DA IMPLICAÇÃO À RESSIGNIFICAÇÃO 
 

Diante dessa demanda de ‘querer se lembrar sem tanto sofrimento’, o tratamento se 

direcionou ao reconhecimento de seus desejos, às sensações de sua infância e aos vínculos de 

sua adolescência. Com efeito, L. foi se reencontrando com os questionamentos e significantes 

que marcavam sua história, cujo conteúdo sexual recalcado ou culturalmente repreendidos, 

deixavam resquícios de memória inscritos no corpo sob a forma de sintomas conversivos. E 

assim, fomos nos aproximando de elementos constitutivos da infância desse sujeito 

envolvidos na etiologia dos sintomas manifestados na vida adulta. 

Nos encontros seguintes, os relatos queixosos sobre os outros até então priorizados no 

discurso de L., deram lugar à busca por uma compreensão de suas atitudes e à elaboração de 

possibilidades diante das situações que, no início do tratamento, desencadeavam suas crises 

nervosas e intensos ataques histéricos. Sobre sua infância, L. recordava que ainda muita 

pequena se comoveu com o sofrimento de sua mãe, ao perder “o único homem de honra da 

família”, que era o avô da paciente. Contudo, as obras artísticas e memórias do falecido avô 

continuavam expostas na casa de sua avó para manter viva a imagem deste senhor que era a 

referência de comparação da paciente em relação aos homens “asquerosos” da família de seu 

pai.  

A paciente dizia que não compreendia sua ligação com o avô, pois percebia que 

assinava de maneira idêntica ao mesmo e se encantava pelas obras artísticas deixadas por ele. 

No entanto, o fato de ele ter morrido quando ela ainda “era um bebê” havia gerado 

questionamentos sob os quais não “conseguia encontrar respostas” e prefiria “deixar passar”.  

Sobre sua infância, L. relata que percebia como sua mãe encontrava nas atividades de 

limpeza e organização da casa os mecanismos de “fuga” para alguns sofrimentos que não 
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tinha para quem expressar. Revela, ainda, que quando necessitava de incentivo para aprender 

as disciplinas escolares, L. recebia punições físicas e dolorosas de seus pais, associando em 

análise que “o dever era mais importante que a dor” e que, por isso, aprendeu a priorizar as 

atividades em relação ao que sentia. 

Conforme foi crescendo, L. tentava receber orientações de sua mãe acerca de assuntos 

da escola, do seu desenvolvimento sexual ou contar que havia sofrido algum tipo de 

constrangimento. No entanto, compreendia que por suas próprias limitações sua mãe desviava 

a atenção para outros assuntos, dizendo que “com o tempo as coisas passavam” e que a 

atitude correta era perdoar as pessoas “sem guardar mágoas”. Em um dos encontros, a 

paciente chega à comparar as impressões que tinha de sua mãe com a figura de um palhaço, 

personagem que confessava lhe causar estranhamento desde criança. Discorrendo um pouco 

mais sobre este personagem, L. admitiu que não compreendia como seria possível “promover 

a felicidade” de outras pessoas enquanto se esconde “coisas da vida” que causam sofrimento: 

“ninguém dá atenção” porque estão “fora do picadeiro”. Ao longo deste atendimento, L. se 

identificou com a mãe e associou alguns de seus comportamentos com o que havia 

presenciado na infância.  

Em sua casa, a paciente assumia a responsabilidade de ajudar no cuidado dos irmãos e 

contribuir com as atividades de limpeza, alimentação e organização. Constantemente, ao 

chegar do trabalho, seu pai inspecionava as atividades e, quando não se dava por satisfeito, 

obrigava que sua esposa e suas filhas refizessem diante do mesmo. Qualquer contestação 

dirigida ao pai, estimulava violentas brigas que envolvias todos os componentes da família. 

Conforme crescia, a paciente se sentia na obrigação de intervir diante dos comportamentos 

“autoritários” de seu pai. Porém, com o tempo, percebia que “nada poderia ser feito” até que 

decidiu “fugir” de sua casa e se juntar ao seu marido. L. começa, então, a perceber que 

algumas regras que lhe eram impostas na casa de seus pais permaneciam como hábitos em sua 

nova constituição familiar com seu marido e sua filha, revelando a decisão de rever algumas 

dessas repetições durante esta nova experiência. Em alguns meses de tratamento, a paciente 

encontrou no espaço clínico um ambiente em que compreendia poder dizer tudo o que sentia 

sem a preocupação com as repressões familiares, sem assumir calada as obrigações que lhe 

causam dor. Segue o tratamento, dessa vez, informando sua melhoria em relação às demandas 

do Outro: “expressando seus desejos” têm conseguido organizar melhor seus pensamentos e 

suas atititudes, sem “se sentir culpada”. 
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Dando continuidade aos encontros, novas situações e assuntos vêm aparecendo tal 

como o processos de cuidado com a filha no qual a paciente vem se dando conta que repete 

algumas atitudes de sua mãe. Assim, a mesma percebeu a importância de continuar seu 

acompanhamento terapêutico com o mesmo ‘psicólogo’, apesar da conclusão do período de 

estágio no SPA, para tratar de seu desconforto diante de temas da sexualidade infantil trazidos 

pela filha.  

Através dos questionamentos da menina, L. reedita suas próprias questões infantis 

sobre relações conjugais, a origem dos bebês e a morte, evidenciando lacunas que 

permanecem em constante elaboração nos atendimentos psicanalíticos mais atuais. Ao final 

do ciclo de tratamento no SPA, a paciente relatou que, além da dissolução de seus sintomas 

conversivos e das ‘crises nervosas’, sua família se reorganizava e atingia objetivos 

relacionados ao seu processo de evolução, como: a aprovação de seu marido para um cargo no 

serviço público e a adaptação de sua filha ao ambiente escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O encontro da histeria com a psicanálise promoveu o interesse de grande parte dos 

médicos no cuidado de pacientes que, por muito tempo, sofriam de sintomas conversivos sem 

encontrar eficácia nas práticas baseadas nas teorias biológicas do organismo humano. 

Rumores populares e as sátiras sociais envolviam as crises histéricas com as rotulações 

cômicas e espiritualizadas até que, as experiências de Charcot e Breuer no século XIX deram 

atenção à lógica simbólica envolvida nos sintomas histéricos No entanto, as dificuldades em 

diferenciar a histeria das doenças orgânicas e dos casos de simulação, aos quais a mesma se 

assemelhava, permaneciam no cenário da psiquiatria clássica. Na medida em que o percurso 

clínico freudiano desenvolve métodos de tratamento para mulheres acometidas por 

manifestações histéricas, as neuroses encontraram seu lugar na nosografia da psicanálise. 

Além disto, evidenciou-se que as normativas sociais a respeito da sexualidade 

atravessam os arranjos sexuais de constituição subjetiva e a etiologia dos sintomas psíquicos. 

Ao observar os valores morais da sociedade do século XIX, Freud já mencionava a relação da 

moral sexual moderna com o processo de adoecimento de sujeitos histéricos. Diante disto, a 

psicanálise se apresenta no campo da clínica trazendo suas contribuições para os conceitos da 

psiquiatria clássica a partir da descoberta do inconsciente e do modo singular como cada 

sintoma expressa a busca de satisfação sexual como marca de um sujeito. 

Ao investigar as teses freudianas que sustentam os fatores etiológicos dos sintomas 

histéricos e a direção traçada para o tratamento da histeria, nota-se que a eficácia da prática 

analítica para esses casos e a importância do espaço ambulatorial público para o sofrimento de 

sujeitos histéricos. Neste sentido, a psicanálise vêm sendo aplicada desde o século XIX à 

diferentes contextos políticos e sociais, orientando a formação de profissionais que 

reconhecem no saber do inconsciente a marca da expressão subjetiva dos sintomas. 

Na experiência clínica relatada neste trabalho, pude percorrer a partir de um caso de 

histeria os conceitos fundamentais da psicanálise que sustentaram o manejo transferencial 

com a paciente. Cabe notar que, tal como Freud recomenda, a via da livre associação permitiu 

que da clínica se produzisse conhecimento a posteriori e, desta forma, pude acolher o 

conteúdo falado pela paciente aprimorando a escuta analítica ao reconhecer as lacunas 

simbólicas que poderiam ser ressignificadas no processo terapêutico. 

A experiência clínica com a histeria tornou-se, portanto, um ensinamento para minha 

formação como psicólogo. As questões histéricas trabalhadas no caso L. demonstram a 
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ligação dos sintomas neuróticos com elementos culturais que perpassam sua educação 

familiar e, em geral, os sintomas conversivos pareciam indagavam de fato: “o que é ser 

mulher?”. Nesta perspectiva, os sintomas identificatórios e as relações sociais portavam 

algumas respostas que, na fala dessa jovem mulher poderiam se traduzir em: ser mulher é 

“imitar os sintomas por identificação” ou “se assujeitar ao sentido produzido pelo Outro”. 

Resgatar, portanto, as descobertas freudianas para o tratamento da histeria se mantém como 

uma direção ética e eficaz para minhas próximas etapas de formação e pesquisa.  
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