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SUJEITO, DESEJO E IDENTIDADE NO DISCURSO DA HISTERIA 

 

Julio Cesar Lemes de Castro1 

 

Formalização da teoria dos discursos 

Na teoria lacaniana dos discursos, formulada inicialmente no Seminário XVII, de 

1969-70 (LACAN, 1991), discurso é entendido como modalidade fundamental de laço 

social. 

Segundo a formalização de Lacan, cada discurso é representado por um algoritmo 

com quatro posições fixas: o agente, o outro, a produção e a verdade. 

 

Essas posições são ocupadas por quatro elementos distintos: o significante-mestre 

(S1), a bateria de significantes ou o saber (S2), o sujeito barrado ou dividido ($) e o 

objeto a (a). 

Como esses quatro elementos são dispostos nas quatro posições sempre na 

mesma ordem, temos quatro possibilidades de discurso: do senhor, da universidade, da 

histeria e do analista. 

 

Em 1972, em Milão, Lacan propõe um quinto discurso, o do capitalismo, uma 
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variante do discurso do senhor, obtida através da inversão das posições dos elementos 

no lado esquerdo do algoritmo e do rearranjo das setas. 

 

Estrutura histérica sob a forma de discurso 

Embora o discurso da histeria, como um tipo mais geral de laço social, possa 

caracterizar situações envolvendo sujeitos que não são necessariamente histéricos no 

sentido clínico, seu modelo é o da categoria nosográfica. Trata-se, aliás, do único 

discurso inspirado numa patologia. Por isso, vale a pena tentar entender o discurso da 

histeria a partir da estrutura clínica histérica. 

 

No lado direito do algoritmo, temos a linguagem, ou seja, um conjunto de 

significantes (S2) organizado em torno de um parâmetro (S1). No lado esquerdo, aparece 

o efeito subjetivo da linguagem, ou seja, a cisão entre o sujeito barrado ($) e o objeto a 

(a), consolidada por intermédio da castração. Alçado ao simbólico via linguagem e 

castração, o sujeito aparta-se do gozo, que em sua dimensão absoluta passa a ser para 

ele algo traumático. 

Esse aspecto traumático, presente em cada um, assume um caráter específico na 

histeria. Já em 1893, Breuer e Freud (1974, p. 48, destaque dos autores) detectam nela 

a fixação numa experiência primitiva: “Os histéricos sofrem principalmente de 

reminiscências”. O que está em jogo é a vivência infantil da sexualidade: “Na base da 

etiologia da histeria encontramos um evento de sexualidade passiva, uma experiência à 

qual alguém se submeteu com indiferença, ou com pequeno grau de aborrecimento ou 

terror” (FREUD, 1976a, p. 178). Ou seja, o traumatismo primitivo, “na histérica, é uma 

sedução sofrida, uma intrusão, uma interrupção do sexual na vida do sujeito” (LACAN, 

1998, p. 399), ligada à sensação de algo insatisfatório, desagradável. Não se trata 

necessariamente de uma intervenção exterior, como chega a acreditar Freud no início, 

pois as próprias reações do corpo são sentidas pela criança como algo vindo de fora. 

Essa divisão subjetiva vem a tomar a forma da angústia de castração, na qual a 

integridade narcísica está em xeque. E é principalmente como temor de perder essa 

integridade que se manifesta a aversão estrutural ao gozo na histeria: sucumbir ao gozo 

traria, aos olhos do sujeito histérico, o risco da dissolução de seu ser. 

Diante disso, a estratégia histérica consiste na valorização da falta, indicada pelo 
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objeto a, que ocupa a posição da verdade no discurso da histeria. Para eludir o gozo, 

cultiva-se a insatisfação. Em sua discussão do caso Dora, Freud (1972b, p. 107) faz uma 

constatação aplicável a todos os histéricos: “Se aquilo que desejam com mais 

intensidade em suas fantasias se lhes apresenta na realidade, eles não obstante o 

evitam; e abandonam-se a suas fantasias tão logo não precisem temer vê-las 

realizadas”. De acordo com a fórmula de Lacan (1958-1959, 15 de abril de 1959), “a 

histeria caracteriza-se pela fundação de um desejo enquanto insatisfeito”. O exemplo 

clássico é o da mulher do açougueiro, paciente freudiana na qual Lacan (2001a, p. 557) 

reconhece o “paradigma” do funcionamento da histeria. Em sonho, ela quer preparar um 

jantar para servir salmão defumado a uma amiga, mas não consegue; na análise, 

descobre-se que ela própria tinha um desejo insatisfeito por caviar. 

A insatisfação apoia-se na disjunção do patamar inferior do discurso, assinalada 

pela ausência de uma seta entre as posições da produção, à direita, e da verdade, à 

esquerda: “No nível dessa segunda linha, não há a mínima flecha. E não somente não há 

comunicação, mas há alguma coisa que obtura” (LACAN, 1991, p. 203). O que aparece 

nesse ponto é a impotência: “A estrutura de cada discurso necessita de uma impotência, 

definida pela barreira do gozo, a diferenciar-se como disjunção, sempre a mesma, de sua 

produção a sua verdade” (LACAN, 2001a, p. 445). Característica de todos os discursos (à 

exceção do discurso do capitalismo), no caso particular do discurso da histeria a 

disjunção de impotência opera entre S2 e a, indicando que o Outro não é capaz de dar 

conta da falta. 

Isso significa que o sujeito, não querendo ser satisfeito, pode atribuir esse intento 

ao Outro, que de fato nunca poderá satisfazê-lo inteiramente. Na medida em que a fonte 

da insatisfação é localizada no Outro, o sujeito histérico aparece, na linha da “bela alma” 

de Hegel, como vítima de um mundo em desordem. No sonho da paciente freudiana a 

quem Lacan se refere justamente como “bela açougueira”, o desejo de que seu desejo 

não seja realizado é camuflado por circunstâncias fora de seu controle: não há salmão na 

despensa, o comércio está fechado porque é domingo, não é possível contatar 

fornecedores porque o telefone não está funcionando. Já Dora rebela-se contra a 

aparente tentativa de fazerem dela peão de um jogo de interesses recíprocos, no qual 

seu pai, enamorado da Sra. K., faz vistas grossas às investidas do Sr. K em direção à 

filha. Mas a insuficiência mais importante do Outro diz respeito ao fornecimento de um 

saber sobre o objeto a, um saber em conexão com o desejo e o gozo. No segundo sonho 

de Dora, seu pai morre e, em lugar de ir velá-lo, ela vai até sua casa para ler um 

dicionário, o que para Freud remete a uma busca de saber sobre o sexo. Ou seja, ao 

endereçar-se à posição paterna em pós de um saber, Dora depara-se com alguém morto. 

Na verdade, essa limitação da condição paterna já transparecia no caso – seu pai era 
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impotente – e é uma faceta da histeria – basta recordar a doença do pai de Anna O., 

paciente emblemática de Breuer no período pré-psicanalítico. A insuficiência do Outro 

significa que o próprio Outro também é barrado, que há uma falta no Outro – nos termos 

do discurso da histeria, S1, no lugar do outro do discurso, não unifica S2, no lugar da 

produção. 

Insatisfação do desejo, contudo, não implica ausência de gozo. Na histeria, extrai-

se um gozo da privação: goza-se de não gozar. Trata-se de um resto de gozo, que Lacan 

denomina “mais-de-gozar” por analogia com a mais-valia de Marx. E o objeto a, na 

posição da verdade do discurso da histeria, atesta não apenas a lacuna no sujeito, a 

causa de seu desejo, mas também o mais-de-gozar. Esse gozo excedente deriva-se tanto 

da falta no sujeito quanto da revelação da falta no Outro. 

O sujeito histérico pretende tamponar essa falta no Outro, apresentando-se como 

objeto de seu desejo: “Ela identifica-se (...) a um objeto” (LACAN, 1998, p. 407). 

Chegamos com isso ao patamar superior do algoritmo do discurso da histeria, em que o 

sujeito ($), na posição de agente, interpela o Outro (aqui representado por S1, o 

significante-mestre que incide sobre a bateria de significantes), na posição de outro do 

discurso. Essa interpelação tem o sentido de sedução, de fazer desejar. O sujeito 

histérico mira o desejo do Outro, questiona incessantemente se o Outro deseja e o que 

ele deseja, e, a partir daí, propõe-se como o objeto desse desejo. Basta verificar que 

algo está faltando ao Outro para que ele se empenhe em preencher essa falta, o que lhe 

confere uma extrema plasticidade. “O sujeito histérico constitui-se quase inteiramente a 

partir do desejo do Outro” (ibid., p. 365). Seu desejo é subordinado ao desejo do Outro: 

o que ele deseja em última instância é o desejo do Outro. “O desejo da histérica não é 

desejo de um objeto, mas desejo de um desejo, esforço para manter-se diante desse 

ponto de onde ela chama seu desejo, o ponto onde está o desejo do Outro” (ibid., p. 

407). Assim, a fórmula do desejo histérico vale para o desejo em geral; o sujeito 

histérico ilustra por excelência o mote lacaniano “o desejo é o desejo do Outro”. Face a 

um parceiro amoroso, por exemplo, a dúvida histérica por excelência não é sobre seu 

próprio amor pelo outro, mas sobre o amor do outro por si. É a mesma atitude, aliás, 

atribuída por Freud ao tipo narcisista de escolha objetal: “Sua necessidade não se acha 

na direção de amar, mas de serem amadas; e o homem que preencher essa condição 

cairá em suas boas graças” (FREUD, 1974, p. 105). 

No matema da fantasia histérica, que aparece no Seminário VIII e não é 

retomado ulteriormente, a é o objeto ao qual o sujeito histérico se identifica para ocultar 

-φ, símbolo da castração do Outro, resultando dessa operação A, o Outro não castrado: 
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A premissa subjacente a esse movimento é que, se o Outro superasse sua castração 

(passasse de A barrado a A) graças à iniciativa do sujeito histérico, este por tabela 

superaria também sua própria castração (passando de $ a S). 

Para tentar fixar-se como objeto do desejo do Outro, o sujeito histérico serve-se 

de estratagemas para deixar o Outro insatisfeito: “O desejo só se mantém pela 

insatisfação que lhe é dada ao se escapar-lhe como objeto” (LACAN, 1966, p. 824). 

Assim, a bela açougueira impede o marido de oferecer-lhe caviar, e com isso frustra, ao 

mesmo tempo, seu próprio desejo por caviar e o desejo do marido de cumprir seu desejo 

(o que é natural: se o desejo é o desejo do Outro, a insatisfação de um liga-se à 

insatisfação do outro). E, para ser objeto do desejo do Outro, é mister evitar tornar-se 

objeto de seu gozo. Daí a postura proverbial da mulher histérica, de provocar o desejo 

do Outro e em seguida se evadir. Ou, mesmo que não se esquive do intercurso com o 

parceiro, de recorrer a artifícios, imaginando por exemplo que é outra mulher que está 

em seu lugar, ou que ela é outra mulher, ou que ele é outro homem. Ou, ainda, de 

entreter fantasias em que se coloca como prostituta ou vítima de estupro. De todo modo, 

observa Lacan (1958-1959, 17 de junho de 1959), “para a histérica, não é dela que se 

goza”. 

A incitação para o Outro desejar confronta-se com a disjunção entre as duas 

posições superiores, marca de todo discurso, designada pelo vetor da impossibilidade. “A 

primeira linha comporta uma relação que é indicada aqui por uma flecha, e que se define 

sempre como impossível” (LACAN, 1991, p. 202). O vetor aponta da esquerda para a 

direita, assinalando que, para o agente, expressar exatamente seu desejo para o outro é 

algo inexequível. O que está em jogo, nesse caso, é a verdade que está barrada, um 

desejo que, por ser reprimido, inconsciente, não pode ser comunicado em sua inteireza. 

A impossibilidade não é absoluta, mas indica simplesmente a existência de um limite. 

Cada discurso gira em torno de uma impossibilidade específica. Numa conhecida 

passagem, Freud (1976b, p. 341) afirma: “Aceitei o bon mot que estabelece existirem 

três profissões impossíveis – educar, curar e governar”. Mantendo-se o dito tradicional, 

“Analysieren” aparece subsumida em “Kurieren”; mais tarde, toma seu lugar. “A análise 

é nova, e Freud a alinha na série por substituição” (LACAN, 1991, p. 193). Assim fica a 

nova formulação, doze anos depois: “Quase parece como se a análise fosse a terceira 

daquelas profissões ‘impossíveis’ quanto às quais de antemão se pode estar seguro de 

chegar a resultados insatisfatórios. As outras duas, conhecidas há muito mais tempo, são 

a educação e o governo” (FREUD, 1975, p. 282). O paralelo com os discursos salta aos 

olhos, nota Lacan (1991, p. 194): “Não se pode deixar de ver a sobreposição desses três 

termos aos que eu distingo este ano”. Assim, as tarefas impossíveis de governar, educar 

e curar/analisar remetem respectivamente aos discursos do senhor, da universidade e do 
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analista. E, a elas, pode-se adicionar a impossibilidade de “fazer desejar, para completar 

por uma definição o que seria próprio do discurso da histérica” (ibid., p. 201). Como nos 

outros discursos, trata-se em última instância de um desejo que não se realiza 

plenamente; a especificidade do discurso da histeria é que se trata aqui do desejo de 

fazer desejar, e que a insatisfação de um desejo remete à natureza intrínseca da histeria 

– portanto, a disjunção de impossibilidade tem uma conotação especial nesse discurso. 

A impossibilidade de fazer desejar, ou, em outras palavras, o limite à sedução, é 

algo que se coloca para todo sujeito, desde a infância: “O primeiro objeto que ele propõe 

a esse desejo parental cujo objeto é desconhecido é sua própria perda: ‘Ele pode perder-

me?’” (LACAN, 1973, p. 194-195). Todavia, ela aparece com maior intensidade na 

histeria. Nos primórdios de uma estrutura psíquica histérica podemos encontrar, no 

vínculo entre o bebê e a mãe, uma sensação de inadequação, de não ser capaz de 

satisfazer o desejo materno, que está relacionada com a dimensão traumática 

característica dessa estrutura. Por outro lado, o pai tampouco se mostra à altura de 

satisfazer o desejo materno, tornando igualmente problemática a via de identificação 

com ele. A insegurança diante do desejo do Outro persiste no sujeito histérico adulto. Na 

medida em que presta mais atenção ao desejo do Outro e espera mais do Outro do que 

seria o usual, ele dá-se conta mais facilmente da impossibilidade de fazer desejar. Até a 

bela açougueira, embora seja feliz com o marido, que tem preferência por mulheres mais 

roliças, como ela própria, percebe que ele não tem olhos exclusivamente para ela; com 

efeito, o açougueiro deixa entrever uma ponta de interesse por sua amiga, apesar da 

magreza desta. Face à impossibilidade de fazer desejar, essa tarefa transforma-se num 

verdadeiro desafio para o sujeito histérico, reforçando seu propósito de completar o 

Outro – ele insiste em agradar, tenta seduzir quem parece inacessível, enfileira uma 

sucessão de conquistas, anseia ser tudo para o Outro. 

A interpelação de $ a S1 não se dá somente no registro do desejo, mas também 

no registro do saber. Além do sentido de sedução, ela tem também o sentido de 

demanda de um saber: o que o sujeito histérico busca no Outro rebate-se sobre ele 

próprio, adaptar-se ao desejo do Outro pressupõe no Outro um saber sobre o sujeito. É 

bastante apropriado que, no algoritmo do discurso da histeria, a posição dominante seja 

ocupada por $, pois o sujeito histérico é o sujeito dividido exemplar, envolto em dúvida e 

questionamento. Na forma clássica de histeria, as marcas do significante são exibidas no 

próprio corpo sob a forma de sintomas, que funcionam como enigmas a ser decifrados, 

fazendo do sujeito um ponto de interrogação ambulante, um sintoma em busca de 

interpretação. Na posição da verdade, daquilo que move o sujeito mas é inacessível a 

ele, encontramos o objeto causa do desejo (a). O desejo da histérica manifesta-se sob a 

forma da interpelação, dirigida a um outro, que versa justamente sobre essa verdade à 
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qual a histérica não tem acesso: quem eu sou? o que eu quero? Ao interrogar aquele que 

se instala na posição do outro do discurso, o sujeito encarrega-o de prover respostas, 

dá-lhe o condão de conferir sentido às coisas como um significante-mestre (S1). E, com 

seu questionamento, compele-o a suprir um saber (S2). Esse saber, na posição da 

produção, tenta dar conta da causa do desejo da histérica, o objeto a. O próprio 

surgimento da psicanálise pode ser entendido no contexto de um desdobramento a partir 

do discurso da histeria, como um saber suscitado no curso do tratamento de pacientes 

histéricas por Freud. O questionamento dessas pacientes ($), na posição de agente, leva 

Freud (S1), na posição do outro do discurso, a produzir o saber psicanalítico (S2), na 

posição da produção. Mas Freud vai além, instalando um novo dispositivo e provocando 

assim um giro do discurso da histeria para o discurso do analista, que reposiciona todos 

os termos. A mera demanda de saber, no entanto, restrita aos confins do discurso da 

histeria, choca-se com a disjunção de impossibilidade. 

Na medida em que o sujeito se dispõe a preencher a falta do Outro, se subordina 

ao Outro, ele o entroniza como um senhor. “O que a histérica quer – eu digo isso para 

aqueles que não têm a vocação, deve haver muitos – é um senhor. Isso é absolutamente 

claro. A tal ponto inclusive que é preciso colocar a pergunta se não é daí que veio a 

invenção do senhor” (LACAN, 1991, p. 150). Se no discurso do senhor este expropria o 

saber do escravo, no discurso da histeria é o senhor que é desafiado a fornecer um 

saber: “A histérica não é escrava. (...) Ela faz a sua maneira uma certa greve. Ela não 

entrega seu saber. Ela desmascara entretanto a função do senhor com a qual permanece 

solidária” (ibid., p. 107). Ademais, a impossibilidade de fazer desejar, ou de obter um 

saber adequado, torna a relação com o senhor inevitavelmente insatisfatória. O senhor é 

permanentemente posto em xeque, o que cria uma situação ambígua, na qual não está 

claro quem está de fato em controle: “Dito de outro modo, ela quer um senhor sobre o 

qual ela reina. Ela reina, e ele não governa” (ibid., p. 150). O questionamento contínuo 

do senhor pode desdobrar-se inclusive na busca por um novo senhor, alimentando um 

ciclo ininterrupto. 

No discurso da histeria vemos, no fim das contas, a conjunção de duas 

disjunções. A disjunção de impotência, isto é, a não-coincidência entre a produção e a 

verdade, está relacionada com a disjunção de impossibilidade: o outro só conseguiria 

gerar um resultado compatível com a verdade do agente se pudesse assimilar fielmente 

esta última através do agente. E, como o efeito do discurso, a produção, não é igual a 

sua causa última, a verdade, o circuito do discurso jamais se completa, o que o leva a 

recomeçar a cada turno. 

Distinção entre estrutura clínica e laço social 
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O esquema do discurso da histeria revela a existência de um núcleo histérico no 

sujeito e no desejo. Aqueles que são considerados histéricos do ponto de vista clínico são 

os que se fixam permanentemente nesse núcleo. Para entender essa fixação, é 

importante levar em conta os vetores de identificação na histeria. 

O papel da identificação na histeria é salientado por Freud (1972a, vol. IV, p. 159) 

em A interpretação dos sonhos: “A identificação é um fator altamente importante no 

mecanismo dos sintomas histéricos. Ela permite aos pacientes expressarem em seus 

sintomas não somente suas próprias experiências como também as de um grande 

número de outras pessoas; ela lhes permite, por assim dizer, sofrer em nome de toda 

uma multidão de pessoas e desempenhar todos os papéis isoladamente numa peça”. No 

mesmo diapasão, Lacan (1998, p. 467) afirma que o desejo da histérica lhe abre “um 

mundo de identificações que a põe em uma certa relação com a máscara”. 

Na medida em que o sujeito histérico se preocupa em entender o desejo do Outro 

e constituir seu desejo a partir dele, acaba identificando-se com o Outro a ponto de 

desejar como ele, de tomar seu lugar. A bela açougueira, ao perceber no marido um 

desejo pela amiga, a despeito de ela não ser do tipo físico que normalmente o atrairia, 

fica intrigada quanto ao funcionamento de seu desejo: “Não teria ele também um desejo 

que permanece atravessado, quando tudo nele está satisfeito?” (LACAN, 1966, p. 626). 

Por isso, ela coloca-se no lugar do marido e deseja sua amiga do ponto de vista dele, de 

modo a entender seu desejo. “É esta questão que se torna o sujeito aqui mesmo. Em 

que a mulher se identifica com o homem” (ibid., p. 626). Algo semelhante ocorre com 

Dora: “É por intermédio do Sr. K. que ela deseja, mas não é ele que ela ama, e sim a 

Sra. K.” (LACAN, 2001b, p. 429). A ligação com a Sra. K. não é direta, mas requer um 

vínculo libidinal com o Sr. K., a assunção por Dora do desejo dele como sendo dela: “Por 

meio do Sr. K., na medida em que ela é o Sr. K., no ponto imaginário que constitui a 

personalidade do Sr. K., é como Dora está vinculada com a personagem da Sra. K.” 

(LACAN, 1994, p. 138). 

Por outro lado, o sujeito histérico identifica-se com quem compartilha com ele a 

posição de objeto de desejo do Outro: 

É na medida em que ela ou ele reconhece num outro, ou numa outra, os indícios de 
seu desejo, a saber, que essa outra ou esse outro está diante do mesmo problema 
de desejo que ela ou ele, que se produz a identificação – com todas as formas de 
contágio, de crise, de epidemia, de manifestações sintomáticas que são tão 

características da histeria (LACAN, 1998, p. 407-408). 

No sonho da bela açougueira, especula Freud, talvez ela estivesse fazendo o papel 

de sua amiga. A partir da posição comum de ambas como objeto de desejo de seu 

marido, entre elas se estabeleceria uma identificação. E o modo pelo qual se operaria 

essa identificação seria o desejo por um desejo não-realizado: tal como ela não satisfazia 
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seu desejo por caviar, a amiga não satisfazia seu desejo por salmão. 

Embora as identificações histéricas possam dar-se concomitantemente em várias 

direções, os vetores principais de identificação são o Outro e o objeto de desejo do 

Outro. No triângulo do desejo, “a histérica se reconhece nas homenagens prestadas a 

uma outra, e oferece a mulher em que ela adora seu próprio mistério ao homem do qual 

ela toma o papel sem poder gozar dele” (LACAN, 1966, p. 425). E, para além das 

identificações, essas referências externas servem também como alvo de idealização: os 

marcos no horizonte da histeria são o Pai ideal e a Mulher ideal. 

Por um lado, o sujeito histérico sustenta a crença num Outro absoluto, sem 

falhas, não submetido à castração. Esse Outro é inspirado no mito freudiano do pai da 

horda primordial, que tem acesso a um gozo irrestrito e cujo assassinato leva à 

instituição da ordem simbólica. Tratando como uma regra o que é uma exceção, o sujeito 

histérico espera que cada encarnação concreta do Outro se conforme a esse modelo. 

Essa expectativa, naturalmente, está fadada ao fracasso, fazendo de cada senhor alguém 

em falta, insatisfatório. Por trás da idealização do Outro, o que se almeja é um saber que 

seja capaz de dar conta plenamente do objeto a, negando a disjunção de impotência 

entre S2 e a. 

Por outro lado, o sujeito histérico nutre a crença num objeto de desejo ideal, que 

corresponderia em termos lacanianos à Mulher, àquela que segundo Lacan não existe, à 

falta de um significante que dê conta ao mesmo tempo de todas as mulheres, 

possibilitando que se capte a essência da condição feminina. Caso existisse de fato, a 

Mulher, como objeto de desejo ideal, representaria a negação da disjunção de 

impossibilidade entre $ e S1, a abolição do limite ao fazer desejar. 

Para concluir, podemos dizer que tanto sujeitos histéricos, do ponto de vista 

patológico, como sujeitos não-histéricos podem fazer laço social por meio do discurso da 

histeria. A diferença é que os primeiros se aferram ao questionamento de suas 

disjunções e, desse modo, se detêm na dinâmica interna do discurso. Isso diminui sua 

capacidade para deslizar para outros discursos, fazendo com que sua inserção no mundo 

se dê a maior parte do tempo via discurso da histeria. 
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