
 Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais - Almanaque On-line n°17 

1 
 

 

Histeria: do matema da fantasia ao discurso 

 

Germana Pimenta Bonfioli.  

 

Resumo: A histeria é um modo particular do sujeito subjetivar a falta imposta pela 

castração. No presente artigo, destaca-se  dois momentos distintos ao longo da 

obra de Lacan em que ele irá trabalhar a histeria: nos anos 50, quando o matema 

da fantasia histérica é enunciado e em 1969/1970, no Seminário 17, em que a 

histeria é tomada como discurso. Tendo como referência o caso Dora, de Freud, 

busca-se observar, através dos matemas da fantasia e do discurso, as estratégias 

fundamentais de defesa do sujeito histérico. 
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Abstract: Hysteria is a particular way that the subject subjectifies the lack imposed 

by castration. This paper highlights two different times throughout Lacan's theory in 

which he deals with hysteria: in the 50s, when the matheme of hysterical fantasy 

is stated; and in1969/1970, in Seminar 17, in which hysteria is taken 

as speech. With reference to the Dora, Freud's case, it is observed through 

the mathemes fantasy and speech, the fundamental strategies of defense of the 

hysterical subjects. 
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As estruturas clínicas – neurose, psicose e perversão – são decorrentes de 

três modos distintos de defesa contra a castração. Na neurose, o modo em questão 

é o recalque. Forma de negação da castração no Outro, que supõe o 

atravessamento do Édipo e a consequente inscrição do Nome do Pai. Como efeito, 

os sujeitos neuróticos, de posse da significação fálica, podem se inscrever de um 

dos lados na partilha do sexo. Dois tipos clínicos são característicos dessa 

estrutura: histeria e neurose obsessiva. A histeria tomada como a neurose de base 

e a neurose obsessiva como seu dialeto. 

A histeria é, portanto, um modo particular do sujeito subjetivar a falta 

imposta pela castração, que poderá se manifestar nas maneiras sintomáticas 

variadas, mas preservando uma maneira típica de lidar com o desejo, estabelecer 

identificações e se relacionar com o Outro. Um modo do sujeito se defender dessa 

falta que coloca em marcha algumas estratégias fundamentais. 

Destacaremos aqui dois momentos distintos ao longo da obra de Lacan em 

que ele irá trabalhar a histeria: nos anos 50, quando o matema da fantasia 

histérica aparece pela única vez, e em 1969/1970, no Seminário 17, em que a 

histeria é tomada como discurso. 

No Seminário 8, ao se deter sobre os “efeitos sintomáticos do complexo de 

castração” (LACAN, 1960/1961, p. 242), analisando o caso Dora, Lacan enuncia, 

através do matema da fantasia histérica, uma estratégia fundamental de defesa 

histérica: 
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Objeto (a), sobre a sua castração imaginária, em sua relação com o Outro. 

Oferece, desse modo, sua própria castração ao Outro, como forma de garantir sua 

existência.  

O sujeito histérico, mais que qualquer um, orienta-se pelo desejo do Outro. 

Interroga-se a todo tempo pelo desejo do Outro para a partir daí se colocar, como 

objeto, nesse lugar. De olho no que falta ao Outro, está sempre pronto a se 

posicionar, de modos diversos, como quem irá preencher essa falta. Essa 

versatilidade histérica pode ser facilmente observada na clínica, por exemplo, 

através dos variados estilos que uma histérica pode assumir diante de diferentes 

parcerias, fazendo-se a mulher sob medida para cada homem. Ao mesmo tempo, 

para manter esse outro desejante, é condição também se subtrair como objeto, não 

satisfazê-lo inteiramente, esquivando-se em tornar-se objeto de gozo.                    

E aqui outro modo típico de funcionamento da mulher histérica aparece: ela segue 

em direção ao desejo do Outro, provoca-o e, na sequência, se esquiva dele como 

meio de resistir a ser tomada como objeto de gozo. 

No matema da fantasia histérica, é como objeto a que a histérica se 

identifica, mas o que está por baixo da barra, aquilo que ela se esforça em ocultar, 

através dessa estratégia de oferecer-se como objeto de desejo do Outro, é sua 

própria castração. Do lado direito do matema, o que aparece como resultado dessa 

oferta é um Outro sem barra, o Outro não castrado. Ao apostar que pode completar 

o outro, fazendo-o passar de um Outro barrado para um Outro sem barra, o que 

está em jogo é a sua relação com a falta. A aposta é, em última instância, na sua 

própria existência, como toda. Se a barra não incide sobre o outro, não incide 

também sobre si mesma. 

É a propósito de Dora, célebre caso de Freud (FREUD, 1905, p. 12-115), que 

Lacan irá nos esclarecer a respeito das regras desse jogo complicado. O pai de 

Dora, sabidamente impotente, é incapaz de copular com sua amante, a Sra. K.  

Mas isso não importa se é ela, seguindo o molde da fantasia histérica, quem irá 

sustentar a relação dos dois, fornecendo ao pai o signo fálico que lhe falta. 

 

Pois tudo o que está em questão para Dora, como para toda 

histérica, é se fornecedora desse signo sob a forma imaginária. O 

devotamento da histérica, sua paixão por se identificar com todos 

os dramas sentimentais, de estar ali, de sustentar nos bastidores 

tudo que possa acontecer de apaixonante e que, no entanto, não é 
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da sua conta, é aí que está a mola, o recurso do que vegeta e 

prolifera todo o seu comportamento        (LACAN, 1960/1961, p. 

243). 

 

Tudo vai bem até o ponto em que estão todos insatisfeitos em seus desejos. 

Pois faz parte dos artifícios desse jogo que, para seguir desejando, o Outro seja 

mantido insatisfeito. Mesmo ao preço da insatisfação do seu próprio desejo, o que 

vai se tornar a marca registrada de uma histeria. Mais importante do que a 

satisfação do seu desejo é que o Outro mantenha o enigma como garantia da sua 

existência. 

É ao seu pai que Dora demanda amor. Ao pai do terceiro tempo do Édipo, 

descrito por Lacan (LACAN, 1957/1958, p. 200), como aquele que estaria em 

condição de fornecer-lhe simbolicamente o que lhe falta. Nos dois tempos 

antecedentes, o sujeito, primeiramente, se identifica imaginariamente ao objeto de 

desejo da mãe. A seguir, a mãe de Dora, que mal aparece na história, é privada de 

seu falo imaginário e permanecerá aí ausente da situação. A lei paterna incide, a 

interdição é consumada, e assim estamos diante de um sujeito neurótico. Os dois 

primeiros tempos lógicos são atravessados e chega-se então à terceira etapa do 

Édipo, que guarda uma grande importância, pois “é dela que depende a saída do 

Complexo de Édipo” (LACAN, 1957/1958, p. 200). 

O terceiro tempo do Édipo, destacado por Lacan, é aquele em que o pai tem 

que dar provas de possuir o objeto fálico, podendo dá-lo ou recusá-lo. No caso de 

Dora ele não o dá, porque não o tem, isso a mantém presa no complexo de Édipo, 

incapaz de atravessá-lo. Seu pai fracassa em fornecer-lhe o dom viril. Como boa 

histérica, Dora sofre de amor ao pai e segue ligada a ele. O tributo de amor ao pai, 

facilmente identificável em Dora, impede a histérica de atravessar o Édipo, 

deduzindo que o pai pode lhe dar o que lhe falta mantendo o seu ponto de 

castração intacto. 

A Sra. K é, na medida em que é o desejo do pai, o objeto de desejo de Dora. 

Mas seu pai é impotente, e ”seu desejo pela Sra. K é um desejo barrado” (LACAN, 

1957/1958, P380). Assim tem-se um desejo que não se satisfaz nem para Dora 

nem para seu pai. E isso é o que mantém as coisas equilibradas. Mas, para a 

manutenção desse equilíbrio, é necessário que Dora encontre um ponto de 

identificação que lhe permita sustentar seu pai em um lugar potente. Nesse caso, o 

Sr. K é que funciona como o outro imaginário portador das insígnias fálicas 

necessárias à identificação de Dora. É por intermédio dele, “é na medida que ela é 
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o Sr. K, é no ponto imaginário constituído pela personalidade do Sr. K que Dora 

está ligada ao personagem da Sra. K” (LACAN, 1956-1957, p. 141). 

Pelo seu apego homossexual à Sra. K, Dora irá se esforçar em dar suporte à 

sua relação com seu pai, deixando-se tomar como cúmplice. Nota-se a presença 

das indicações de Lacan (LACAN, 1956-1957) a respeito da histeria: a histérica ama 

por procuração, seu objeto é homossexual e ela o aborda por identificação a 

alguém do outro sexo. 

Em Intervenção sobre a transferência (LACAN, 1951, p. 214-225), Lacan 

esconde do caso Dora três desenvolvimentos da verdade mediados por três 

inversões dialéticas. No primeiro desenvolvimento trazido por Dora a Freud, seu pai 

e a Sra. K são amantes há anos, e ela é oferecida como moeda de troca ao Sr. K. 

Numa primeira inversão dialética, Freud questiona: ”Qual é a sua própria parte na 

desordem de que você se queixa?”. Surge um novo desenvolvimento da verdade: a 

relação dos amantes perdura graças à sua cumplicidade. Na segunda inversão 

dialética, Freud observa que o ciúme de Dora pelo pai mascara seu interesse pela 

Sra. K. No terceiro desenvolvimento tem-se, assim, o fascínio de Dora pela Sra. K, 

que culminaria na última inversão dialética, em que a Sra. K é aquela quem 

guardaria a chave do mistério sobre a feminilidade. É ela quem pode responder à 

Dora a questão fundamental de toda histérica: o que é ser uma mulher? 

Retomando o matema da fantasia na histeria, temos aqui um outro modo de 

lê-lo: do lado esquerdo, teríamos a identificação viril de Dora ao Sr. K, que recobre 

sua castração para, através dessa posição, poder fazer a pergunta à Sra. K, que 

encarna o outro sem barra e poderia, desse modo, responder a pergunta sobre A 

mulher. 

Essa interrogação primordial, ”O que é ser uma mulher?”, pode ser tomada 

como algo que define a histeria. É isso que interessa saber à histérica. A despeito 

de toda a querelância em que um sujeito histérico pode incidir, de toda a sorte de 

queixumes típicos da insatisfação histérica que, para preservar seu desejo, mantém 

a falta recusando-se à satisfação, a queixa fundamental na histeria refere-se à falta 

de identidade, falta de um significante que possa definir o seu ser. Essa é, então, a 

questão crucial endereçada ao Outro, no caso de Dora, representado pela Sra. K. 

Esse endereçamento ao Outro de uma questão sobre o feminino é descrito também 

através do discurso histérico. 

No seminário 17, Lacan nos oferece uma nova leitura da histeria, calcada na 

lógica discursiva. Institui o discurso histérico como um dos quatro modos de se 
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estabelecer laço social, arranjando os elementos significantes, o sujeito e o gozo da 

seguinte forma:  

 

 

Na parte superior do discurso da histeria, tem-se $ S1. A posição 

dominante desse discurso é ocupada pelo sujeito barrado, muito bem representado 

na histeria, sujeito dividido por excelência, que evidencia sua divisão através de 

seus enigmas. Quem ocupa o lugar do outro é um S1, somente a um mestre sua 

pergunta poderia ser confiada. Na parte inferior do matema, sob o sujeito barrado, 

o que aparece em posição de verdade é o objeto a, causa de desejo, como aquilo 

que o sujeito desconhece ao se endereçar ao mestre interrogando-o em busca de 

um S2. O saber instalado no lugar da produção deve responder a questão sobre o 

que é uma mulher para, de posse dele, poder sustentar a relação sexual. Em última 

instância, esse é o saber que a histérica espera ver produzido, e, para Lacan 

(LACAN, 1969-1970, p. 98), é aí que reside o mérito desse discurso, por manter de 

pé em sua estrutura a pergunta sobre a relação sexual. Porém, o S2 que o mestre 

produz é, por estrutura, insuficiente para lhe dizer sobre o seu gozo de mulher, pois 

não há o significante que possa definir o que é uma mulher.   

Ao eleger alguém para ocupar esse lugar S1 e endereçar-lhe sua questão, 

pressupondo que este pode produzir um saber a seu respeito, ela se aliena ao 

mestre deixando-se definir pelos sentidos vindos dele. A histérica interessa-se tanto 

por um mestre, esforça-se tanto por sustentá-lo que, como nos diz Lacan, é preciso 

indagar se não foi ela quem o inventou. Porém, é preciso que esse mestre tenha 

seus limites. É o que se vê na ambiguidade histérica, que está sempre colocando o 

senhor em cheque e destituindo-o. 

 

Ela quer um mestre. Ela quer que o outro seja um mestre, que 

saiba muitas e muitas coisas, mas mesmo assim, que não saiba 

demais, para que não acredite que ela é o prêmio máximo de todo 

o seu saber. Em outras palavras, quer um mestre sobre o qual ela 

reine. Ela reina, e ele não governa (LACAN, 1969-1970, pg. 136). 
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Se por um lado o sujeito histérico se endereça a um mestre, supondo-lhe 

uma potência em relação ao saber, por outro ele aliena-se do mestre, resistindo a 

ser dividido pelo S1, ao recusar que seu corpo obedeça a ele. É pela via do corpo 

que escapa a alienação ao mestre: isso que Freud chamava de complacência 

somática, Lacan nomeou por recusa do corpo na histeria. 

No caso Dora, a impotência de seu pai perpassa toda a trama e ainda assim 

é no lugar do senhor que ele vai estar para ela, levando Lacan (LACAN, 1969-1970, 

p. 100) a reafirmar a constituição do pai por avaliação simbólica. Por mais 

moribundo que possa estar, há uma ”potência de criação” implicada na palavra pai 

que faz com que ele desempenhe ”esse papel-mestre no discurso da histérica”.     

O pai colocado no lugar de S1, puro significante, é dotado de uma potência criadora 

sobre o real do seu gozo, sob a forma de um saber. Assim, na fantasia de que o pai 

é potente para fornecer-lhe o significante da relação sexual, ela o salva. Salvar o 

pai comporta, conforme Alvarenga (ALVARENGA, p. 19), o paradoxo de conferir a 

ele uma potência para, a seguir, jogá-lo na impotência, pois o saber que produz 

será sempre insuficiente para responder-lhe sobre o papel da mulher na relação 

sexual, deixando o próprio sujeito histérico na impotência. Mas isso não faz com 

que Dora desista de se dirigir ao mestre, pelo contrário: condena-a a insistir na 

questão. Fato que se observa muitas vezes na clínica sob a forma de uma demanda 

infinita ao pai ou a qualquer outro que venha a ocupar esse lugar de S1.  

Uma saída seria através do que Lacan chamou, ainda no Seminário XVII, de 

”terceiro homem”. Que a histérica possa se endereçar a um terceiro homem, que 

assim é chamado por ter o órgão, e que possa permitir dividir-se por ele, deixando-

se tomar por objeto de seu gozo. É aquele que conjuga o ideal do pai universal 

abstrato com o desejo particular de um homem concreto (ALVARENGA, p. 20).      

O Sr. K convém a Dora como terceiro homem, por estar claro desde muito cedo, 

quando ele lhe assedia, ser possuidor do órgão. Mas Dora não se interessa por 

fazer do seu atributo fálico meio de gozo, por ”fazer dele sua felicidade” (LACAN, 

1969-1970, p. 100). Quando o Sr. K diz à Dora: ”Minha mulher não é nada pra 

mim. (...) nesse momento o gozo do Outro se oferece ela, e ela não o quer, porque 

o que quer é o saber como meio de gozo...” (LACAN, 1969-1970, pg. 101). Assim, 

pode-se dizer que o Sr. K não cumpre sua função de terceiro homem para Dora, 

uma vez que ela não se deixa interpelar por ele, não consente como desejo dele. 

Seguindo o caso Dora, através do matema da fantasia e do discurso 

histérico, em busca das estratégias de defesa na histeria, vê-se que sua pergunta 

fundamental, ”O que é uma mulher?”, é sua paradoxal defesa. Insistir na questão, 

apostando que outro tem a reposta, é seguir acreditando que A mulher existe.      
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Ao escamotear à castração, através do seu enigma, ela não bascula para a posição 

feminina, que supõe que o sujeito possa se orientar pela lógica do não-todo, 

consentindo com algo da castração. 
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