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O amor pelo pai na histeria 

Raquel Martins de Assis  

 

Resumo 

O artigo discute o tema do amor pelo pai na histeria, partindo da centralidade do 

amor nas Considerações sobre a histeria de J. Lacan. Trata do Caso Dora de S. 

Freud e das elaborações sobre a posição do pai nos sintomas apresentados pela 

jovem. Nesse caso, Freud, ao deixar que o paciente determine o rumo do que é dito 

na análise, descreve a trama amorosa da histérica. Nessa trama, Lacan faz emergir 

o tema da armadura do amor ao pai, na qual se estreitam os laços entre amor-

impotência-saber, como importante faceta da histeria. 
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The love for the father in hysteria 

Abstract  

This article approaches the subject of  love for the father in hysteria, starting from 

the centrality of love in J. Lacan's Considerations on Hysteria. It deals with S. 

Freud’s Dora’s Case and the elaborations about the father's position in the 

symptoms presented by the young woman. In this case, Freud, by letting the 

patient determine the course of what is said in the analysis, describes the hysteric’s 

love plot. In this plot, Lacan brings up the subject of the armor of the love for the 

father, in which the bonds between love-impotence-knowledge are narrowed, as an 

important facet of hysteria. 

Keywords: Hysteria; Love for the father; Transference; Dora’s  Case. 
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Quem, como eu, invoca os mais maléficos e maldomados 

demônios que habitam o peito humano, com eles travando combate,  

deve estar preparado para não sair ileso desta luta. 

(Freud, 1905, Caso Dora, p. 75) 

 

Em 1977, Lacan finaliza Considerações sobre a histeria pelo tópico “O amor” que 

possui apenas uma frase: “O que nossa prática revela, é que o saber, saber 

inconsciente, tem uma relação com o amor” (Opção Lacaniana, 2004, p. 22). A 

frase aparece quase como que jogada ao vento, mas colocando em trabalho aquele 

que tenta compreender os meandros da histeria. Nesse trabalho, diversas 

perguntas podem ser colocadas: Por que Lacan conclui sua exposição de maneira 

tão “interminada”? Por que justamente o amor, esse tema tão caro à histeria, foi 

deixado em duas linhas quase como um anúncio a ser retomado pelo 

ouvinte/leitor? Um anúncio importante que fica em suspenso1. 

Nessa pequena frase deixada em suspenso, Lacan faz uma afirmação essencial: 

para compreendermos algo da histeria precisamos atentar-nos para as relações 

entre o saber inconsciente e o amor. Há um saber sobre o amor presente na 

histérica, mas por ela desconhecido. Assim, conforme Lacan, a histérica não sabe o 

que diz, mesmo que diga algo com as palavras que lhe faltam (Lacan, 2007)2. Do 

que se trata, então, esse não saber da histérica? O que ela não sabe de si? 

O paradigmático caso Dora, publicado pela primeira vez em 1905, apresenta a 

análise de um caso de histeria. Trata-se de uma jovem de dezoito anos que 

apresentava sintomas de tosse nervosa e afonia, sendo seu quadro definido como 

uma “petite hystérie”. Nesse caso, Freud3 adverte que desde que lançara “Estudos 

sobre a histeria” em 1895, seus métodos já haviam se modificado:  

“Naquela época, o trabalho [de análise] partia dos sintomas e visava 

esclarecê-los um após o outro. Desde então, abandonei essa técnica por 
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achá-la totalmente inadequada para lidar com a estrutura mais fina da 

neurose. Agora deixo que o próprio paciente determine o tema do 

trabalho cotidiano” (Freud, 1996, s.p.).  

Desse modo, o caso Dora não é apenas uma discussão sobre a histeria, mas 

descortina um momento no qual Freud adota a perspectiva de deixar que o 

paciente determine o rumo do que é dito. Nesse sentido, Dora poderá dizer, pelas 

palavras que lhe faltam, aquilo que não sabe sobre si. Nesse espaço deixado por 

Freud emerge a trama amorosa da histérica. 

A trama amorosa, nesse caso, possui três personagens: o casal Sr. e Sra. K, 

amigos da família da jovem, e seu pai. A cena que se desenrolava nas palavras de 

Dora era a seguinte: seu pai havia feito uma íntima amizade com o casal K. Nesse 

desenrolar, a Sra. K tornou-se muito próxima do pai, cuidando dele em seus 

momentos de enfermidade. Enquanto isso, o Sr. K aproximou-se de Dora, levando-

a para passear e presenteando-a com pequenos objetos. Após uma estadia na 

residência dos K, da qual a jovem retornara abruptamente, Dora conta à sua mãe 

que o Sr. K fizera-lhe uma proposta amorosa quando se encontraram a sós na 

margem do lago de Garda. Pede à mãe que transmitisse sua história ao pai. A 

partir daí, a jovem começa a insistir para que seu pai rompa relações com a família 

de amigos, especialmente com a Sra. K. O pai, entretanto, assim como o Sr. K, 

diante da revelação feita por Dora, a acusam de ter imaginado a cena do lago. Na 

família, começam a pairar suspeitas sobre a lascívia da jovem que, na época, lera A 

fisiologia do amor do sexólogo darwinista Paolo Mantegazza4 (Roudinesco e Plon, 

1998). 

É no calor desses acontecimentos que Dora é levada a Freud por seu pai. Inicia-se 

o tratamento. No trabalho de análise, persistiam as certezas alimentadas pela moça 

a respeito do caso amoroso paterno. Também surgiam as suposições sobre as 

possíveis relações sexuais orais entre a Sra K e o pai de Dora, já que este era 

impotente. Freud afirma a impossibilidade de tratar a histeria sem mencionar temas 

sexuais, pois os sintomas histéricos estão fortemente ligados à sexualidade. Nas 

Considerações sobre a histeria, Lacan amplia essa fórmula ao afirmar: “o essencial 

do que disse Freud é que existe a maior relação entre o uso das palavras em uma 

espécie que tem as palavras à sua disposição e a sexualidade que reina nesta 

espécie” (Lacan, 2007, p. 20). Da narração de Dora, Freud conclui que os sintomas 

de enfermidade da jovem visavam seu pai: “como as acusações contra o pai se 

repetiam com cansativa monotonia e ao mesmo tempo sua tosse continuava, fui 

levado a achar que esse sintoma poderia ter algum significado relacionado com o 

pai.” (Freud, 1996, s.p). Possuindo uma finalidade na trama amorosa, os sintomas 
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de Dora eram de difícil remoção, já que ela necessitava e tirava vantagem deles a 

fim de sensibilizar seu pai e separá-lo da Sra. K. De acordo com Freud, o 

sentimento de Dora em relação ao pai era como o de uma esposa ciumenta, 

sentindo-se preterida por outra mulher. Mas por que esse enamoramento pelo pai, 

resquício inativo do Édipo5, tornava a se reavivar? Conclui que o amor pelo pai 

consistia em uma forma de resistência à atração de Dora pelo Sr. K.  

Freud estabelece um diálogo com a jovem em que evidencia suas conclusões sobre  

o amor que Dora nutria pelo Sr. K. Depois disso, ela não retornaria mais, dando fim 

à analise. Freud se perturba com a interrupção do tratamento e questiona seu 

manejo da transferência:  

“Será que eu poderia ter conservado a moça em tratamento, se tivesse eu 

mesmo representado um papel [...] e lhe mostrasse um interesse caloroso 

que, mesmo atenuado por minha posição de médico, teria equivalido a um 

substituto da ternura que ela ansiava?” (Freud, 1996, p. 75). 

Considerando as relações entre a transferência e os anseios de ternura de Dora, 

Freud escreve um posfácio ao caso no qual a dimensão transferencial da análise é o 

ponto central em que ele se vê falhando:  

“Não consegui dominar a tempo a transferência [...]esqueci a precaução 

de estar atento aos primeiros sinais de transferência que se preparava 

com outra parte do mesmo material, ainda ignorada por mim. Desde o 

início ficou claro que em sua fantasia eu substituía seu pai.” (Freud, 1996, 

s.p.) 

 Ao ter sido surpreendido pela transferência no tratamento da jovem, ocorre um x 

incompreensível para Freud. Em notas posteriores (1923), reconhece que havia 

sido incapaz de compreender a natureza da ligação homossexual que unia Dora e a 

Sra. K (Roudinesco e Plon, 1998)6. Lacan, no Seminário 37, sobre a questão 

histérica, comenta que Freud cometeu um erro: ao colocar o imperativo do amor ao 

pai como foco principal da trama amorosa histérica, Freud não pôde visar o objeto 

realmente desejado por Dora, isto é, a Sra K. Durante a análise, entretanto, 

emergia repetitivamente a outra mulher: Dora, de diversos modos, falava sobre as 

mulheres que ela supunha amadas por seu pai. Primeiro sua mãe, com quem se 

identificara por suas enfermidades. Depois, com a Sra. K por meio da tosse 

excessiva, metáfora do prazer sexual que ela imaginava entre o pai e a amante. 

Lacan, em Intervenção sobre a transferência, denomina a atração de Dora pela Sra 

K. como um fascinado apego. Nesse fascínio se encerra aquilo que é um mistério 

para a histérica: aceitar-se como objeto de amor de um homem. Essas operações 
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ligadas ao encantamento pela mulher objeto de amor, entretanto, são 

desconhecidas pela histérica. Daí que ela coloque em palavras o seu não saber 

sobre si, palavra do sintoma (Lacan, 1978)8.  

Assim, para Lacan, a histeria é marcada pela pergunta “o que é ser uma mulher”. 

Diante dessa questão e no movimento que lhe é possível, a histérica identifica-se 

com um homem enquanto cede sua posição feminina a alguma outra mulher que 

encarna o mistério da feminilidade (Schejtman e Godoy, s.d). Desse modo, a 

histérica recebe um dom fálico (Gody, Mazzuca e Schejtman, 2012), como aponta 

Lacan: “É a prevalência da Gestalt fálica que, na realização do complexo edípico, 

força a mulher a tomar emprestado um desvio através da identificação com o pai, e 

portanto a seguir durante um tempo os mesmos caminhos que um menino” (Lacan, 

1997, p. 201). No modelo Dora, a identificação viril ao pai vem carregada do signo 

da impotência. Disso resulta que a histeria esteja colocada na posição masculina, 

mas em situação de virilidade decaída, isto é, marcada por algo que lhe falta. 

Assim, na formulação lacaniana, a histérica é não toda. Ela não se toma por uma 

mulher, mas pergunta sobre a mulher. Essa posição insatisfeita, expressa por uma 

pergunta que não se sabe responder, é própria do gozo histérico, isto é, o gozo da 

privação e da impotência. Para Godoy, Mazzuca e Schetjman (2012) 9 , a 

identificação com o pai é uma saída neurótica que permite ao sujeito histérico 

construir para si uma definição que lhe escapa. Dessa forma, surge uma 

possibilidade de lidar com o problema do feminino. 

Sendo o pai impotente, a histérica o ama pelo que ele não pode dar, isto é, pelo 

que não tem. Mas se a histérica e seu pai são marcados pelo não ter, imagina-se 

que em algum lugar, algo tem isso que lhes falta. O gozo da privação, portanto, 

implica supor a existência de um gozo absoluto e consistente (todo) – o gozo do 

Outro – frente ao qual a histérica pressente a si mesma como uma quimera, leve 

sombra, um sopro sem consistência. Esse algo absoluto e consistente é geralmente 

localizado, pela histérica, no pai ideal ou na outra mulher adorada que possui aquilo 

que ela não tem. Para Freud, a Sra K. tinha o pai de Dora, daí a identificação da 

jovem com essa outra mulher. Para Lacan, ao ter o pai, a outra mulher tem, para a 

histérica, a resposta da feminilidade. A histeria supõe, portanto, a identificação 

amorosa ao pai.  

Enfim, na narrativa histérica é possível emergir a armadura do amor ao pai. 

Essa armadura outorga consistência e estabilidade ao sujeito histérico como 

possibilidade de defesa frente ao real do gozo feminino que coloca em questão a 

identidade e a unidade da histérica (Schejtman e Godoy,s.d) 10 . Devido a tal 

consistência, a histérica tem dificuldade de renunciar ao falo paterno:  
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“resulta importante ressaltar el concepto de renuncia porque justamente 

el sostén que encuentra la histeria en esse amor marca la dificultad de 

hacer um despegue de la posición en la cual se espera de recibir um don 

del padre que resuelva su relación con lo feminino.” (Schjetman e Godoy, 

2012, p. 266).  

Ao não conseguir renunciar ao falo paterno, à espera do dom que se pode receber 

do pai (marcado, entretanto, pelo que não se dá), a histérica não consegue 

conceber nada que possa receber de outros, seja um homem, um grupo de 

pessoas, uma relação de trabalho. Sendo o amor definido por Lacan, no Seminário 

8, pelo dar o que não se tem, o amor histérico é engendrado pela armadura do 

amor ao pai, na qual se estreitam os laços entre amor-impotência-saber. 
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