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(a)EDIÇÕES ALEMÃS:
1906 S.K.S.N., 1, iii. (1911, 2ª ed.; 1920, 3ª ed.; 1922, 4ª ed.)
1925 G.S., 1, 241-2.
1952 G.W., 1, 557-8.
Esta tradução do prefácio por James Strachey parece ser a primeira
em inglês.
O livro que leva esse prefácio foi o primeiro dos cinco
volumes-coletâneas de artigos breves de Freud, tendo os demais
aparecido em 1909, 1913, 1918 e 1922. O presente volume da
Standard Edition inclui a maior parte do conteúdo dessa primeira
coletânea. Entretanto, o primeiro dos artigos em francês, que compara
a paralisia orgânica com a histérica (1893c), foi incluído no Volume I da
Standard Edition, como pertencendo quase inteiramente à fase
pré-psicanalítica. Do mesmo modo, seus três últimos itens (dois artigos
que figuram nos volumes de Loewenfeld, 1904a e 1906a, e o artigo
“Sobre a Psicoterapia”, 1905a), que têm data posterior aos demais,
serão encontrados no Volume VII da Standard Edition. Além do mais, a
“Comunicação Preliminar” (1893a), reimpressa em Estudos sobre a
Histeria (1895d), está incluída no Volume II da Standard Edition, não
se repetindo aqui. No entanto, seu lugar é tomado por uma conferência
(1893h) recentemente descoberta, contemporânea da “Comunicação
Preliminar” e cobrindo o mesmo campo, da qual há uma transcrição
estenografada corrigida por Freud. Este volume contém ainda dois
artigos que Freud omitira de sua coletânea: a discussão sobre o
esquecimento (1898b), depois desenvolvida no primeiro capítulo de
Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, e o artigo sobre as
“Lembranças Encobridoras” (1899a). Inclui também a lista das
sinopses dos primeiros trabalhos de Freud (1897b), elaboradas por ele
mesmo com vistas a sua pretensão ao cargo de Professor.
Em razão da precedência dada por Freud, entre esses artigos, a seu
obituário de Charcot, parece adequado introduzir o presente volume da
Standard Edition com uma reprodução da fotografia autografada com
que Charcot o presenteou quando ele deixou Paris em fevereiro de
1886.

PREFÁCIO DE FREUD À COLETÂNEA DOS ESCRITOS BREVES
SOBRE A TEORIA DAS NEUROSES DE 1893 A 1906
Atendendo a muitas solicitações que me têm chegado, decidi
apresentar a meus colegas, em forma de coletânea, os pequenos
trabalhos sobre as neuroses que venho publicando desde 1893.
Consistem em quatorze artigos curtos, que em sua maior parte têm o
caráter de comunicações preliminares, publicados em boletins
científicos ou em periódicos médicos — três deles em francês. Os dois
últimos (XIII e XIV), que apresentam em termos sucintos minha atual
posição quanto à etiologia e ao tratamento das neuroses, foram
extraídos dos conhecidos volumes de Loewenfeld, Die psychischen
Zwangserscheinungen |Sintomas Psíquicos Obsessivos|, 1904, e da 4ª
edição de Sexualleben und Nervenleiden |Vida Sexual e Doença
Nervosa|, 1906, e foram escritos por mim a pedido de seu autor, que é
meu amigo. |Ver em. [1].|
Esta coletânea serve como introdução e suplemento a minhas
publicações de maior envergadura versando sobre os mesmos tópicos
— Estudos sobre a Histeria (com o Dr. J. Breuer), 1895; A
Interpretação dos Sonhos, 1900; Sobre a Psicopatologia da Vida
Cotidiana, 1901 e 1904; O Chiste e sua Relação com o Inconsciente,
1905; Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade , 1905; e Fragmento
da Análise de um Caso de Histeria, 1905. O fato de ter posto meu
Obituário de J.-M. Charcot à frente desta coletânea de artigos de
minha autoria deve ser considerado não apenas como o resgate de
uma dívida de gratidão, mas também como um marco do ponto em que
meu próprio trabalho se separa do trabalho do mestre.
Nenhuma pessoa familiarizada com o processo de desenvolvimento do
saber humano ficará surpresa ao constatar que, neste ínterim,
ultrapassei algumas das opiniões aqui expressas, ao mesmo tempo
que venho modificando outras. Não obstante, consegui manter
inalterada a maior parte delas e, de fato, não senti necessidade de
eliminar coisa alguma como totalmente errônea ou completamente
desprezível.

CHARCOT (1893)

NOTA DO EDITOR INGLÊS
CHARCOT
(a) EDIÇÕES ALEMÃS:
1893 Wien. med. Wschr., 43 (37), 1513-20. (9 de setembro).
1906 S.K.S.N., 1, 1-13. (1911, 2ª ed.; 1920, 3ª ed.; 1922, 4ª ed.)
1925 G.S., 1, 243-57.
1952 G.W., 1, 21-35.
(b) TRADUÇÃO INGLESA:
“Charcot”
1924 C.P., 1, 9-23. (Trad. de J. Bernays.)
Incluído (Nº XXII) na coleção de sinopses dos primeiros trabalhos de
Freud elaborada por ele mesmo (1897b). A presente tradução é
baseada na de 1924.
De outubro de 1885 a fevereiro de 1886, Freud trabalhou na
Salpêtrière, em Paris, sob a direção de Charcot. Esse foi o ponto
crucial de sua carreira, pois foi durante esse período que seu interesse
transferiu-se da neuropatologia para a psicopatologia — da ciência
física para a psicologia. Ainda que outros fatores mais profundos
possam ter interferido na mudança, o determinante imediato foi, sem
sombra de dúvida, a personalidade de Charcot. Como escreveu ele a
sua futura esposa, logo após ter chegado a Paris (em 24 de novembro
de 1885). “Acho que estou mudando muito. Vou dizer-lhe
detalhadamente o que me está afetando. Charcot, que é um dos
maiores médicos e um homem cujo senso comum tem um toque de
gênio, está simplesmente desarraigando minhas metas e opiniões. Por
vezes, saio de suas aulas como se estivesse saindo da Notre Dame,
com uma nova idéia de perfeição. Mas ele me exaure; quando me
afasto, não sinto mais nenhuma vontade de trabalhar em minhas
próprias bobagens; há três dias inteiros não faço qualquer trabalho, e
não tenho nenhum sentimento de culpa. Meu cérebro está saciado,
como se eu tivesse passado uma noite no teatro. Se a semente
frutificará algum dia, não sei; o que sei é que ninguém jamais me
afetou dessa maneira...”
Este obituário, escrito poucos dias após a morte de Charcot, é uma
evidência adicional da enorme admiração de Freud por ele, admiração
que não perdeu até o fim de sua vida. Os ditos de Charcot afloram
constantemente nos textos de Freud e, em todos os relatos de seu
próprio desenvolvimento, nunca foi esquecido o papel desempenhado
por Charcot.

Embora este seja o mais longo estudo de Freud sobre ele, dois ou três
outros trabalhos podem complementá-lo: o relatório oficial de Freud às
autoridades da Universidade de Viena sobre o curso de seus estudos
em Paris (1956a |1886|), fonte de parte do material de tal obituário; a
“História do Movimento Psicanalítico” (1914d), Standard Edition, Vol.
XIV, (ver em [1]), o Estudo Autobiográfico (1925d), ibid., Vol. XX (
12-4), e também o primeiro volume da biografia de Ernest Jones (1953,
202-5).

CHARCOT
A 16 de agosto deste ano, J,-M. Charcot morreu subitamente, sem dor
ou doença, após uma vida de felicidade e fama. Nele, prematuramente,
a jovem ciência neurológica perdeu seu maior líder, os neurologistas
de todos os países perderam seu grande mestre e a França perdeu um
de seus mais destacados cidadãos. Tinha apenas sessenta e oito
anos; sua força física e seu vigor mental, ao lado das esperanças que
ele expressava tão abertamente, pareciam prometer-lhe a longevidade
de que desfrutaram não poucos dos intelectuais deste século. Os nove
volumes imponentes de suas Oeuvres complètes, em que seus
discípulos reuniram suas contribuições à medicina e à neuropatologia,
suas Leçons du mardi, os relatórios anuais de sua clínica no
Salpêtrière, e outros trabalhos mais — todas essas publicações
permanecerão preciosas para a ciência e para seus alunos; mas não
podem substituir o homem, que tinha ainda muito mais a dar e a
ensinar, e de cuja pessoa e cujos textos ninguém jamais se aproximou
sem que aprendesse alguma coisa.
Seu grande sucesso trazia-lhe um honesto e humaníssimo prazer, e
ele gostava de conversar sobre o começo de sua trajetória e sobre o
caminho já percorrido. Sua curiosidade científica, dizia, cedo fora
despertada, quando ele era ainda um jovem interne, pelo abundante
material apresentado pelos fatos da neuropatologia, material sequer
compreendido àquele tempo. Nessa época, sempre que fazia a ronda
com o médico-assistente num dos departamentos do Salpêtrière
(instituição hospitalar encarregada de mulheres), em meio a toda a
profusão de paralisias, espasmos e convulsões para os quais, há
quarenta anos, não havia nome nem compreensão, ele dizia: “Faudrait
y retourner et y rester”; e manteve sua palavra. Quando se tornou
médecin des hôpitaux, imediatamente providenciou seu ingresso num
dos departamentos de pacientes nervosos do Salpêtrière. Tendo-o
conseguido, lá permaneceu, ao invés de fazer o que se permitia aos
médicos franceses — transferir-se, em sucessão regular, de um
departamento para outro e de hospital para hospital, mudando ao
mesmo tempo de especialidade.
Assim, sua primeira impressão e a resolução daí resultante foram
decisivas para a totalidade de seu desenvolvimento ulterior. Dispor de
um grande número de pacientes nervosos crônicos permitiu-lhe utilizar
seus próprios dotes especiais. Não era Charcot um homem dado a
reflexões excessivas, um pensador: tinha, antes, a natureza de um
artista — era, como ele mesmo dizia, um “visuel”, um homem que vê.
Eis o que nos falou sobre seu método de trabalho. Costumava olhar
repetidamente as coisas que não compreendia, para aprofundar sua

impressão delas dia-a-dia, até que subitamente a compreensão raiava
nele. Em sua visão mental, o aparente caos apresentado pela
repetição contínua dos mesmos sintomas cedia então lugar à ordem:
os novos quadros nosológicos emergiam, caracterizados pela
combinação constante de certos grupos de sintomas. Os casos
extremos e completos, os “tipos”, podiam ser destacados com a ajuda
de uma espécie de planejamento esquemático e, tomando esses tipos
como ponto de partida, a mente podia viajar pela longa série de casos
mal definidos — as “formes frustes” — que, bifurcando-se a partir de
um ou outro traço característico do tipo, desvaneciam-se na
indistinção. Ele chamava essa espécie de trabalho intelectual, no qual
ninguém o igualava, de “nosografia prática”, e se orgulhava dele.
Podia-se ouvi-lo dizer que a maior satisfação humana era ver alguma
coisa nova — isto é, reconhecê-la como nova; e insistia repetidamente
na dificuldade e na importância dessa espécie de “visão”. Costumava
indagar por que, na medicina, as pessoas enxergavam apenas o que
tinham aprendido a ver. Falava em como era maravilhoso que alguém
pudesse subitamente ver coisas novas — novos estados de doença —
provavelmente tão velhas quanto a raça humana, e em como tinha que
confessar a si mesmo que via agora nas enfermarias hospitalares
inúmeras coisas que lhe haviam passado despercebidas durante trinta
anos. Não é preciso falar a nenhum médico a respeito da riqueza de
formas que a neuropatologia adquiriu através dele, nem do aumento de
precisão e segurança de diagnóstico que suas observações tornaram
possível. Mas um aluno que passasse com ele muitas horas,
acompanhando-o nas inspeções das enfermarias do Salpêtrière —
aquele museu de fatos clínicos cujos nomes e características
peculiares, em sua maior parte, provieram dele —, haveria de se
lembrar de Cuvier, cuja estátua, erguendo-se em frente do Jardin des
Plantes, exibe esse grande entendedor e descritor do mundo animal
cercado por uma multidão de figuras animais; ou então se lembraria do
mito de Adão, que, diante das criaturas do Paraíso que Deus lhe
trouxera para serem distinguidas e nomeadas, deve ter experimentado
no mais alto grau o prazer intelectual que Charcot tanto louvava, que
Deus lhe trouxera para serem distinguidas e nomeadas, deve ter
experimentado no mais alto grau o prazer intelectual que Charcot tanto
louvava.
De fato, Charcot era infatigável na defesa dos direitos do trabalho
puramente clínico, que consiste em observar e ordenar as coisas,
contrariando as usurpações da medicina teórica. Em certa ocasião,
éramos um pequeno grupo de estudantes estrangeiros que, educados
na tradição da fisiologia acadêmica alemã, esgotávamos sua paciência
com nossas dúvidas quanto às suas inovações clínicas. “Mas isso não

pode ser verdade”, objetou um de nós, “pois contradiz a teoria de
Young-Helmholtz”. Ele não retrucou com um “tanto pior para a teoria;
primeiro os fatos clínicos”, ou qualquer outra expressão no mesmo
sentido; disse-nos, entretanto, uma coisa que nos causou enorme
impressão: “La théorie, c’est bon, mas ça n’empêche pas d’exister.”
Por muitos anos Charcot ocupou a Cátedra de Anatomia Patológica em
Paris, tendo prosseguido, voluntariamente e como ocupação
secundária, em seus estudos e cursos de neuropatologia, que
rapidamente o tornaram famoso tanto no exterior quanto na França. Foi
um acaso fortuito para a neuropatologia que o mesmo homem pudesse
encarregar-se do desempenho de duas funções: por um lado, criou a
descrição nosológica através da observação clínica e, por outro,
demonstrou que as mesmas mudanças anatômicas subjaziam à
doença, quer esta aparecesse como típica, quer como forme fruste. O
êxito desse método anátomo-clínico de Charcot é amplamente
reconhecido no campo das doenças nervosas orgânicas — tabe,
esclerose múltipla, esclerose amiotrófica lateral etc. Freqüentemente
foram necessários anos de espera paciente antes que se pudesse
comprovar a presença da mutação orgânica nessas moléstias crônicas
que não são diretamente fatais, e somente num hospital para casos
incuráveis, como era o Salpêtrière, seria possível manter os pacientes
em observação por períodos tão longos de tempo. Charcot fez a
primeira demonstração desse gênero antes de se encarregar de um
departamento. Quando era ainda estudante, aconteceu-lhe contratar
uma criada que sofria de um tremor singular e não conseguia arranjar
colocação devido à sua falta de jeito. Charcot reconheceu em seu
estado uma paralysie choréiforme, enfermidade que já fora descrita por
Duchenne, mas cujo fundamento era desconhecido. Charcot conservou
essa curiosa criada, embora ela lhe custasse, no correr dos anos, uma
pequena fortuna em pratos e travessas. Quando ela finalmente
faleceu, ele estava em condições de demonstrar, a partir desse caso,
que a paralysie choréiforme era a expressão clínica da esclerose
cérebro-espinhal múltipla.
A anatomia patológica deve servir à neuropatologia de duas maneiras.
Além de demonstrar a presença de uma alteração mórbida, deve
estabelecer a localização dessa mudança; e todos sabemos que, nas
duas últimas décadas, a segunda dessas tarefas foi a que despertou
maior interesse, sendo a mais ativamente empreendida. Charcot
desempenhou também nessa empresa um papel extremamente
destacado, embora as descobertas pioneiras não tenham sido feitas
por ele. De início ele seguiu a trilha de nosso compatriota Türck, que
se diz ter vivido e pesquisado em relativo isolamento entre nós.
Quando emergiram as duas grandes inovações — as experiências de
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