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9

Introdução

Conhecida e estudada desde a Antiguidade, origem da 
descoberta do inconsciente, estrutura dividida e conf litiva 
do sujeito, posição discursiva fundamental, recusada pela psi-
quiatria contemporânea (que não sabe como incluí-la no rol 
das patologias médicas), a histeria atravessou os séculos numa 
trajetória acidentada e marcada por epidemias, e assim segue. 
Este livro olha para tal percurso pelo prisma da psicanálise 
e oferece um panorama geral dessa afecção impressionante, 
chegando até a contemporaneidade, quando ela se manifesta 
numa realidade cultural que conjuga três traços pregnantes: 
a globalização, a internet e a predominância dos discursos que 
têm como referência a ciência e suas mais diversas formas de 
manifestação. A aliança desses três elementos resulta numa 
rede de informação poderosa que invade a vida cotidiana das 
pessoas. Descobertas científicas, as mais variadas pesquisas 
em curso e estatísticas diversas são rapidamente consumidas. 
Mas essa rede de notícias veicula igualmente as chamadas fake 
news — e informações truncadas ou mesmo mentirosas podem 
passar por verdadeiras. 

A principal característica da ciência é a exclusão do sujeito. 
Esse aspecto foi enfaticamente destacado por Jacques Lacan, 
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10 Histeria e sexualidade

que introduziu noções bastante precisas em sua releitura da 
obra de Sigmund Freud para avançar na abordagem psicanalí-
tica da cultura. Lacan mostrou como René Descartes fundou o 
discurso da ciência promovendo a foraclusão do sujeito em seu 
Discurso sobre o método.1 O mecanismo da foraclusão (Verwer-
fung, em alemão) significa que algo foi colocado do lado de fora 
e ali permanece definitivamente preso, e foi por foracluir o 
sujeito de seu campo que a ciência proporcionou o surgimento 
do sujeito do inconsciente na psicanálise.

Essa mesma foraclusão do sujeito inerente à estrutura da 
ciência tem sido denunciada em especial no campo da psi-
quiatria, no qual ela se fez sentir de forma avassaladora e 
produziu efeitos de grande magnitude. Enquanto o primeiro 
Manual diagnóstico de saúde mental, o dsm, publicado origi-
nalmente em 1952 pela Associação Psiquiátrica Americana 
(apa), apresentava sessenta distúrbios mentais, um processo 
de patologização da vida foi posto em curso ao longo das su-
cessivas edições — até que o dsm-5, de 2013, repertoriou nada 
menos do que 350 distúrbios! É claro que também é possível, 
em contrapartida, diagnosticar o dsm-5: trata-se de um acesso 
maníaco de especialistas que desenvolveram uma verdadeira 
compulsão diagnóstica!

Há uma paixão nosológica que denuncia o medo do real sem 
nome. Mas será que a mania dos autonomeados “ateóricos” 
do dsm-5 responde à demanda oculta presente no sujeito e até 
mesmo na cultura? A cultura representa uma continuidade da 
estrutura do sujeito, no qual também se pode ver a demanda 
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Introdução 11

de ser classificado: a tristeza, afeto comum na vida, vira de-
pressão; a própria vida, constituída essencialmente de altos e 
baixos, vira distúrbio bipolar;2 a diversidade sexual vira lgbti+; 
e a criança feliz e saudavelmente pulsional vira hiperativa com 
déficit de atenção…3

Não podemos esquecer que os pais têm a capacidade de pro- 
ferir “diagnósticos” mais cedo e, assim, produzir intensas mar-
cas e efeitos subjetivantes; por exemplo, ao dizer do filho “Ele 
é muito inteligente!” e da filha “Ela é linda, mas não gosta 
de estudar!”, definem qualidades e vaticinam o futuro de sua 
prole. Alguns índios norte-americanos tratam a nomeação de 
uma criança com uma intuição original e salutar. O nome não 
é escolhido num tempo sincrônico ao do nascimento do bebê, 
mas sim em um momento no qual, ao olhar da tribo, algo da 
ordem do significante se decanta no real para aquele sujeito 
— e de repente o nome da criança emerge.

Ocorre que o dsm, desde sua terceira versão, publicada em 
1980, apresentou — em prol do crescimento exponencial de 
uma psiquiatria biológica centrada na psicofarmacologia — 
um apagamento dos aspectos mais relevantes que fundaram 
a clínica psiquiátrica e a renovação que a psicanálise trouxe a 
esta: vimos não só o desaparecimento dos grandes quadros 
psiquiátricos, construídos ao longo de três séculos de pesquisa 
e tratamento clínico, como também o total apagamento do 
sujeito do inconsciente, através da erradicação de todas as con-
tribuições feitas pela psicanálise à abordagem do caso clínico 
em sua singularidade.

4103038_HisteriaESexualidade_Final.indd   114103038_HisteriaESexualidade_Final.indd   11 05/03/2021   07:2905/03/2021   07:29



12 Histeria e sexualidade

Os quadros clássicos foram substituídos pela noção de trans-
torno, que, ao reordenar a clínica por parâmetros que excluem 
o sujeito, outorgou à ciência da química a capacidade de pro-
duzir sucessivas gerações de medicamentos que combatem 
sintomas específicos. Evidencia-se aqui a estreita associação 
estabelecida pela ciência com o capitalismo no mundo con-
temporâneo! Como salientou, com pertinência, o psiquiatra 
Fernando Ramos,

a verdade nua e crua é que, ao lançarem a suposta revolução do 

dsm-3, calcada sobre uma mistura confusa de ingenuidade epis-

temológica e malícia oportunista, os psiquiatras acadêmicos 

norte-americanos venderam — sem terem legitimidade para tal 

— a alma da psiquiatria ao Mefistófeles do Complexo Médico-

-Industrial.4

O domínio da nosografia estabelecida pelo dsm tornou-se 
cada vez mais frequente em todo o mundo. Mesmo em paí-
ses como a França e o Brasil, nos quais a psiquiatria sempre 
seguira a orientação psicodinâmica fundada por Henri Ey, ori-
ginada da associação da psiquiatria com a psicanálise — e cuja 
característica é a historicização do sujeito a partir de sua fa- 
la —, essa influência tornou-se cada vez maior.

Muitas obras foram escritas com a finalidade de repensar os 
rumos dessa psiquiatria organicista e reducionista. A psicana-
lista e historiadora Elisabeth Roudinesco, num ensaio sobre o 
lugar da psicanálise na cultura contemporânea, assinalou que 
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Introdução 13

“no que concerne ao psiquismo, os sintomas não remetem a 
uma única doença e esta não é exatamente uma doença (no 
sentido somático), mas um estado. Por isso, a cura não é outra 
coisa senão uma transformação existencial do sujeito”.5 As su-
cessivas revisões do dsm feitas pela apa, desde a primeira versão 
do manual, levaram ao abandono da psiquiatria dinâmica e 
à eliminação da subjetividade no sistema de classificação no-
sológica, resultando num verdadeiro desastre: a redução do 
distúrbio psíquico “ao equivalente à pane de um motor”.6

O psiquiatra e psicanalista Patrick Landman mostrou recen-
temente os erros graves e inegáveis cometidos pela psiquiatria 
atual nessa direção, em especial o desaparecimento da neurose 
como dimensão estrutural, que acarretou a medicalização do 
psiquismo.7 Esse estado de coisas começou, de fato, há muito 
tempo, e Landman ressalta algumas fortes tendências na ori-
gem da classificação das doenças mentais realizada pelo dsm-3, 
tais como a recusa dos conceitos da psicopatologia clássica e da 
psicanálise, além da aposta na pesquisa científica dos marcado-
res biológicos para embasar a etiologia orgânica das doenças 
mentais. Esquece-se, contudo, que jamais foi possível compro-
var a origem exclusivamente biológica dessas patologias. Os 
objetivos dessa pesquisa jamais foram atingidos.

Assim como aconteceu com o dsm, a atualização da Classi-
ficação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Rela-
cionados à Saúde (cid), estabelecida pela Organização Mundial 
de Saúde (oms), resultou num aumento de categorias diagnós-
ticas, passando a apresentar 55 mil códigos classificatórios em 
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14 Histeria e sexualidade

sua 11a edição, versus 14 400 da versão anterior! Segundo a oms, 
essa mudança “permite que o profissional possa registrar os 
problemas de maneira mais fácil e eficaz”.8

Um dos traços mais marcantes dessa reestruturação da no-
sologia psiquiátrica construída pela apa e difundida por todo 
mundo foi o desaparecimento súbito, em 1980, ainda no dsm-3, 
da noção de histeria — fonte de investigação contínua do in-
consciente para a psicanálise, desde seu nascimento. O apa-
gamento da noção de histeria foi o marco inaugural de uma 
série de reformulações que redundaram, na última edição do 
dsm-5, numa versão que foi severamente criticada, inclusive 
pelos próprios criadores, como Allen Frances.9

A medicalização dos afetos e da vida, incluindo a sexuali-
dade, é tributária da extirpação da histeria do dsm-3 — fato que 
merece toda a atenção. Ela inaugura uma nova via em cuja tri-
lha a psiquiatria prescinde da psicanálise e, portanto, do sujeito 
do inconsciente. Ela elimina as vicissitudes da história subje-
tiva, as vivências traumáticas e a constelação simbólica familiar 
como fatores inerentes aos conflitos psíquicos que marcam o 
lugar do sujeito no mundo, assim como seu sofrimento e suas 
paixões. Ela ignora que, como canta Caetano Veloso, “cada um 
sabe a dor e a delícia de ser o que é”.10

A essa presença maciça da ciência na cultura contemporânea 
se soma a força do capitalismo, fazendo com que a aliança en-
tre o discurso do capitalista e o discurso da ciência se torne o 
motor que permite forjar inovações em todas as vias que levem 
ao consumo. O discurso do capitalista se alia sem hesitação a 
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Introdução 15

toda tendência que favoreça e multiplique o ganho, como as 
drogas. Embora tenham estado presentes em todas as culturas 
e em todas as épocas, sua difusão estrepitosa reflete o empu-
xo-ao-gozo promovido pelo capitalismo, que localiza nelas o 
objeto ideal, já que garantem uma receita fixa, e crescente, 
como nenhum outro objeto de consumo. Como bem ponde-
rou o psicanalista Charles Melman, a toxicomania representa 
a verdade do capitalismo, uma vez que o dependente químico 
realiza o ideal da chamada “sociedade de consumo”:

O sonho de todo publicitário, de todo fabricante, é realizar o 

objeto [sem o] qual ninguém mais poderia passar […]; objeto que 

teria qualidades tais que apaziguaria, ao mesmo tempo, as neces-

sidades e os desejos, que necessitaria de uma renovação perma-

nente, uma perfeita dependência.11

Outras drogas também entram na mesma rota do lucro — 
aquelas vendidas em lugares significativamente denominados 
de drogarias. E, seguindo a mesma lógica, o corpo é igualmente 
tornado um objeto de consumo, alvo de intervenções cirúrgi-
cas de caráter estético as mais diversas.12

O termo “histeria” adquiriu popularmente uma acepção pe-
jorativa, passando a designar com desprezo o que é visto como 
excessivo no feminino. A psicanalista Jacqueline Schaeffer enu-
mera cinco acepções bastante diferentes, até opostas, para o 

4103038_HisteriaESexualidade_Final.indd   154103038_HisteriaESexualidade_Final.indd   15 05/03/2021   07:2905/03/2021   07:29



16 Histeria e sexualidade

termo “histeria”: como histeria de conversão, com ataques e 
sintomas conversivos variados; como neurose histérica, com 
sintomas diversos e inversão dos afetos (repugnância no lugar 
do desejo); como personalidade dramática, com afeto exube-
rante, sedução etc.; como designação pejorativa do feminino; e, 
na linguagem coloquial, como crises de nervos, cenas etc. (“mu-
lheres à beira de um ataque de nervos”, “histeria coletiva”).13

O presente livro utiliza esse vocábulo em sua acepção ri-
gorosamente psicanalítica. A histeria é, para a psicanálise, a 
própria estrutura de base de todo sujeito neurótico, o que sig-
nifica que há em todos nós, em maior ou menor grau, uma 
variação, uma labilidade identificatória tributária do fato de 
sermos sugestionáveis, às vezes de forma extrema. Essa es-
trutura histérica é responsável ao longo da história pelas mais 
diversas e surpreendentes formas de epidemias, que apresenta-
remos aqui: na Idade Média e no século xix, epidemias de bru-
xaria e de dança, e no século xx, epidemias de personalidades 
múltiplas e de abdução por ets. Consideramos a hipótese de 
que a histeria se reveste agora, no século xxi, de uma de suas 
formas mais originais e incisivas: a incongruência de gênero.14 
E, assim como “bruxas” eram queimadas e enforcadas na Idade 
Média, atualmente o assassinato de pessoas trans se tornou 
uma triste e brutal rotina em todo o mundo; o Brasil encabeça 
a lista, mesmo com a subestatística.

A noção de epidemia pela via do contágio psíquico faz parte 
da história da psiquiatria e da psicanálise desde um dos pri-
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Introdução 17

meiros artigos de Freud, “Histeria” (1888), até as mais recen-
tes pesquisas sociológicas.15 No entanto, percebemos o quanto 
o desconhecimento disso leva algumas pessoas a considerar 
que falar de epidemia histérica significa patologizar aspectos 
e comportamentos da vida cotidiana. Vejam-se obras recentes 
de Robert Whitaker e de Patrick Landman,16 que consideram 
como sendo epidemias alguns fenômenos situados na interse-
ção entre o discurso médico e a mídia, dentre eles o autismo, 
a depressão e a hiperatividade.

Nosso percurso se inicia pela caleidoscópica história da 
histeria ao longo dos séculos, para depois nos centrarmos na 
maneira pela qual a psicanálise — através da sua descoberta 
do inconsciente e seu novo olhar sobre a sexualidade — a com-
preende na experiência clínica. Veremos que, diferentemente 
de ser uma patologia no sentido clássico do termo, a histeria 
representa a própria estrutura de base de todo sujeito, além 
de se configurar como um polo discursivo onipresente nos 
laços sociais.
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