
 

 

 

 

Histeria coletiva? 

 

 

Querem desmerecer alguém ou um fato qualquer? Arranjem-lhes um rótulo que remeta a um 

transtorno mental. 

Histeria! Foi o rótulo de ocasião quando soaram os alarmes da Organização Mundial da Saúde sobre os 

riscos do Covid-19 e sobre as orientações para diminuir o contágio e as consequentes perdas humanas 

previstas. 

Na linguagem cotidiana, quando se fala em histeria costuma-se referir a alguma manifestação que, aos 

olhos de quem está de fora, é exagerada diante de motivos inexistentes ou de pouca importância. Como 

complemento teria a pouco nobre função de chamar atenção para a própria pessoa, o que viria a provar o 

espírito simplório e fraqueza mental dessas mesmas pessoas.  

A histeria é uma velha senhora que até o final do século 19 intrigava e fascinava psiquiatras e 

neurologistas. Todos buscavam saber o que estaria por trás daquelas reações corporais muitas vezes 

bizarras para as quais não havia justificativa de base química ou por lesão no tecido cerebral.  

Uma das primeiras descobertas de Freud foi mostrar que os sintomas não eram exóticos, mas tinham algo 

a dizer sobre traumas importantes e profundos na história pessoal de cada paciente. O que se chamava de 

excesso (reações corporais exageradas) era uma forma de trazer à superfície da consciência as ausências, 

as falhas, as carências que circulavam no psiquismo inconsciente das pacientes.  Mais adiante, o conceito 

de histeria se ampliou para características de personalidade, para formas de expressão que se 

manifestavam no relacionamento com os outros, geralmente carregadas de dramaticidade (novamente o 

exagero). Também se cunhou o termo histeria coletiva nas situações em que o exagero das reações se 



espraiava na multidão na forma de contágio. Essa é a acusação maior dos que são contrários às 

recomendações preconizadas pela OMS. 

Talvez os leitores tenham reparado no parágrafo acima que falei das pacientes e não dos pacientes. 

Geralmente eram mulheres (histeria deriva de uma palavra grega que representa útero), o que realçava o 

aspecto de fragilidade “coisa de mulher”. Daí já se pode deduzir o machismo e a misoginia que está por 

trás das recentes imprecações contra as medidas sanitárias.  

A dita “histeria coletiva” da situação atual, tal como nas histerias individuais, também é uma linguagem 

que expressa questões essenciais da psique humana. É uma reação esperada diante de algo que revela 

nossos medos mais profundos, a fragilidade diante do desconhecido, a vulnerabilidade que deixa os 

sujeitos expostos ao perigo, as angústias inenarráveis, o desamparo. A Psicanálise mostra que o melhor 

que se faz é não negar esses aspectos todos, é humano sabê-los. E vamos falar sobre isso porque nos 

ajudará a superar esse difícil momento.  

Bernard Miodownik, psicanalista SBPRJ 
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