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Natureza do Livro: Organizado por Antonio Quinet, 
publicado pela Contra-Capa Livraria em 2003, o livro é 
constituído de duas partes. Na primeira reúne sete “lições 
de terça-feira”, ministradas por Jean-Martin Charcot, no 
Hospício de Salpêtrière, entre os anos de 1887 e 1888.  
São elas: Histeria e Neurastenia no Homem (13 de 
dezembro de 1887);Paralisia hístero-traumática em 
uma mulher (17 de janeiro de 1888); Paralisia histero-
traumática desenvolvida pela sugestão(24 de janeiro 
de 1888);Grande histeria ou histero-epilepsia (7 de 
fevereiro de 1888); Dois casos de paralisia histero-
traumática (27demarço de 1888); Histeria e 
degenerescência no homem ( 12 de março de 1889). 
 Na segunda parte reproduz um texto do livro do autor , A 
Fé que Cura, publicado em 1892 e mais dois capítulos de 
Os demoníacos na arte,também de Charcot,escrito em 
conjunto com Paul Richer, publicado em 1887. 
Traz a apresentação assinada por Antonio Quinet. 
 
Autoria : Jean- Martin Charcot , francês (1825-1893) 
 

Charcot pertenceu a um seleto grupo de médicos que fundou, no Hospital de 
Salpêtrière, em Paris, uma clínica neurológica que se tornou célebre no século 
XIX.    Considerado um dos fundadores da neurologia moderna, foi o primeiro a 
ocupar, em Salpêtrière, no ano de 1862, a cátedra “Clínica das Doenças do 
Sistema Nervoso”. 
A partir de 1860 ministra, na Universidade de Paris, a disciplina Anatomia 
Patológica. Alguns anos mais tarde, vai dedicar-se, primordialmente, ao estudo da 
histeria que acreditava ser o resultado de um sistema neurológico frágil e 

hereditário.  Pensou, mesmo ter descoberto uma nova enfermidade que denominou histero-
epilepsia que seria uma doença da mente e da inteligência. 
Membro da Academia de Medicina e da Academia de Ciências em 1873, escreve, com Paul 
Richer, Os demoníacos na Arte (1887) .  Em 1889, publica  Os Disformes e os doentes na Arte. 
 
Tese Central:  
Primeira Parte. 
Nas aulas as seguintes questões são colocadas: 

• Preocupação em definir a histeria como uma doença que apresenta características 
próprias que podem diferenciá-la da neurastenia e da epilepsia. 

• A existência de nexos, nas mulheres histéricas, entre choques traumáticos e o 
aparecimento de paralisias. 

• A eficácia da hipnose no tratamento de certas manifestações da histeria, como as 
paralisias. 
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• A existência de uma doença por ele denominada de histero-epilepsia, diferente da 
epilepsia. 

• A possibilidade de ataques histéricos serem ocasionados e interrompidos por meios 
terapêuticos. 

• A defesa da idéia da histeria não ser uma doença de gênero. 
• A percepção da histeria como uma doença degenerativa apresentando-se, com freqüência, 

na classe social mais baixa. 
 
Segunda Parte 
A fé que cura 
Acredita o autor que a fé, religiosa ou laica, é capaz de curar e obedece a uma operação cerebral 
que os médicos devem considerar. 
Os demoníacos convulsionários de hoje 
A histeria possui regras fixas e imutáveis, o que possibilita a percepção das dissimulações. 
Os extáticos 
Caracteriza o êxtase histérico e o diferencia das convulsões demoníacas. Comenta as 
representações pictóricas do êxtase. 
 
Interlocução: 
Na segunda parte do livro o(s) autor(res) dialoga(m), basicamente, com uma bibliografia, inglesa  
contemporânea ao seu trabalho. Cita os trabalhos de Hack Tude e de Russel Reynolds que tratam 
da a influência que a mente pode exercer sobre o corpo.  Mas cita, também, uma pesquisa clínica 
realizada em Bourneville, em 1876, sobre a histeria e a epilepsia. 
 
Paratexto;  
Constam, na segunda parte do livro, imagens de todas as fases do Grande Ataque Histérico e 
uma representação da Santa Catarina em êxtase. 
 
Estrutura do texto: 
Apresentação :(pp.7-16) 

Antonio Quinet, psicanalista brasileiro, seguidor de Lacan e autor da 
apresentação, considera Charcot extremamente significativo para a história da 
histeria e para o surgimento da psicanálise.   
Afirma que o seu trabalho clínico lhe garantiu a possibilidade de se contrapor à 
idéia de Lasègue (1816-1883), até então aceita, de que a histeria, devido a 
inconsistência de seus sintomas e suas múltiplas facetas, jamais poderia ser 
definida.  Ao descrever, exaustivamente, e classificar as manifestações desta 
doença, Charcot mostrou, afirma Quinet, que existia uma lei que lhe era 
subjacente.  Teria sido responsável, também, pela superação do “preconceito” 
de gênero da doença, mostrando que ela poderia se manifestar tanto nas 

mulheres como nos homens. (p12) 
O organizador do livro denomina Charcot de “mestre visual”. (p.10) pois, graças sua   

minuciosa observação dos histéricos, considerando os detalhes dos seus gestos e espasmos,  a 
medição milimétrica dos  seus corpos, as fotografias tiradas, fora capaz de construir, um saber 
visual.  .  É sua a frase “Teoria é bom, mas não impede de existir”.(p.10) que tanto impressionara  
a Freud. 
  Os fenômenos histéricos, desde então, adquiriram , segundo Guinet, uma nova 
credibilidade científica,  deixando de serem percebidos como resultado de atos  meramente 
simuláveis, como o eram até então.  Afirma o autor que o interesse de Charcot “pela histeria não 
era propriamente etiológico, ou mesmo terapêutico, mas sim descritivo e nosológico”(p.11). 
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Ainda como novidades, introduzidas por Charcot, estariam o estudo e a prática da hipnose e, 
principalmente, as aulas públicas, realizadas sempre às terças-feiras, para uma ampla audiência 
(Freud as freqüenta nos anos de 1885 e 1886) e que tinha “a sua disposição todo o pavilhão dos 
epilépticos simples, ou seja,”todos aqueles que estavam no serviço de Delasiouve que tinham 
crises ou ataques epileptiformes”(p.8).  Essas lições orais, segundo o autor, descreviam, 
detalhadamente, “com grande mis-en-scene” (p.13) o quadro clínico dos pacientes, apresentado a 
uma participativa platéia de alunos de medicina.   

O organizador do livro lembra, ainda que Charcot foi responsável pelo rompimento de a 
visão dicotômica, até então prevalecente: “fenômenos neurológicos inconscientes x fenômenos 
psicológicos conscientes e mais ou menos simulados” (p.12).   
 
Primeira Parte. 
Lições de terça-feira na Salpêtrière  (1887-1889) 
Histeria e Neurastenia no Homem - 13 de Dezembro de 1887. 
(pp.19-30) 

Charcot inicia a aula apresentando, aos seus alunos, um 
cliente por ele diagnosticado como sendo ao mesmo tempo um 
neurastênico e histérico, uma pessoa que combinava duas “espécies 
de doença, duas afecções distintas” (p.19).   Fornece dados sobre o 
doente, quais sejam: idade de 38 anos ,  profissão de guarda-freios 
noturno, cargo este que lhe parece incompatível com a sua 
predisposição nervosa e seus antecedentes hereditários. Trata-se de 
um homem de porte vigoroso “que se nos fiássemos na antiga 
maneira de pensar estaria muito distante da histeria”(p.22).  

Informa ainda aos seus discípulos sobre os sintomas 
apresentados pelo doente, quais sejam: a perda das suas funções 
sexuais, a percepção da existência de um capacete envolvendo a 
sua cabeça dando-lhe a sensação de peso, de vazio e de perda de memória e o fato de ser, 
permanentemente, arrastado para a esquerda.  Para ele tais manifestações  são próprios da 
neurastenia.   Aponta para outro elemento psíquico, freqüentemente ligado aos fenômenos 
neurastênicos: “tem medo de tudo, em especial de ficar sozinho” (p.20).  Afirma que as afecções 
gástricas, que às vezes convive com a histeria, é uma das suas conseqüências e não o seu ponto 
de partida, “como acreditavam os demais clínicos”. (p.20) 

Charcot, dando prosseguimento à aula, informa que o ferroviário apresenta ainda os 
sintomas que não seriam típicos da neurastenia e sim da histeria, como um estreitamento do 
campo visual, de anestesia, perda de força da mão esquerda e uma sensibilidade maior no 
testículo esquerdo  Por isso o doente deve ser considerado um histérico e neurastênico, ao 
mesmo tempo que é um “testicular”, por oposição à histérica ovariana. 

Aos médicos que contestam o fato do estreitamento visual ser prova de histeria, baseados 
na idéia que os epilépticos apresentam tal sintoma, responde: “É certo que vimos epilépticos com 
anestesias, mas não porque são epilépticos, e sim histero-epilépticos. Ele apresenta a aura com 
pequenos ataques histéricos, que não são epilépticos.” (p.21).  

Charcot, dando seguimento à aula, afirma ser necessário responder aos médicos de Nova 
York que o acusam de ter dito que as histéricas sofriam dos ovários e, baseados nesta premissa, 
extirparam esses órgãos de várias mulheres.  “Jamais afirmei que os ovários eram causa e sede 
da histeria. Penso que a coisa é muito mais complexa. Mostrei que quando as histéricas são 
ovarianas, possuem uma placa histerógena nos ovários, e interrompemos os acessos exercendo 
pressão sobre o ovário.”(p.21) 

A aula é encerrada com as seguintes perguntas dirigidas ao doente: 
“Como são esses pequenos ataques que o senhor sente?  Sente zumbidos nos ouvidos, sua 
têmpora latejar? O pescoço comprimido? 
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Doente: Sim 
C: Qual tratamento o senhor segue? 
D: O tratamento de eletrização. 
C.: O senhor está de licença para se tratar? Por quanto tempo? 
D.: Sim, por um mês.  
C.: Senhor melhorou ? 
D.: Estou começando a sair, isso me faz bem. 
C.: O senhor pode ir.” (p. 22) 
 
Paralisia Histero-traumática em uma mulher-17 de janeiro de 1888. (pp.23-30) 

Charcot apresenta o caso de uma mulher de 31 anos que, após dar um tapa no seu filho 
de sete anos apresentou uma paralisia na mão esquerda que persistia até então.  

Para Charcot a perda do movimento se devia a existência de uma lesão no córtice, e 
acreditava que  a histeria seria a única doença que produzia tal acidente.  “Há nela uma lesão 
cortical que não é orgânica, não é uma lesão material, grosseira, decorrente do tapa que deu(...)é 
antes uma lesão dinâmica”(p.25). 

Para o professor, existiria  relação entre atos e idéias.”Uma paralisia pode resultar da 
predominância da idéia de ausência de movimento” (p.25).Acredita que tal  traumatismo pode ser 
reproduzido em pessoas acometidas da grande histeria e que  seriam ao mesmo tempo 
hipnotizáveis.  Tal estado mental de uma mulher histérica seria análogo ao dos hipnotizados. 

A moça apresentada é diagnosticada, por Charcot, como sendo uma histérica que não 
possuiria certos  estigmas da doença, como a anestesia, perda de sensibilidade da língua e 
estreitamento do campo visual”(p.27), mas, para ele, tais  sintomas não seriam imprescindíveis.  
Sua paralisia se justificava pelo traumatismo e pelo fato de ser uma ovaria.” (p.27)  

Afirma que o choque traumático numa mulher histérica é muito mais forte do que na normal 
ou nas nervosas.  No caso apresentado constatou-se ataques freqüentes de histeria, em 
momentos de grande emoção quando, então, ela assobiava, suas têmporas latejavam e sentia 
zumbido nos ouvidos. 
Informa aos alunos da existência de antecedentes patológicos reveladores. Seu pai e sua mãe 
apresentavam dores musculares e seu avô materno era epiléptico. Aqui estava a presença  da 
hereditariedade que prova “que a histeria não nasce sozinha , como um cogumelo”(p28).   

E, mais, a moça, desde a sua infância, apresentava certos sintomas da histeria como 
comprovaria o ataque de sono que certa vez a dominou quando teve um grande susto com a 
repentina e estridente buzina de um máquina agrícola.   

Charcot reforça a importância da carga hereditária que recebeu e aponta como tratamento 
adequado: sessões de eletrização estática, e, principalmente o isolamento da família que só seria 
possível com a internação em instituições adequadas quando ficaria nas mãos de médicos 
atentos. “É uma espécie de seqüestro voluntário” (p.29).   Informa que em Paris existem quatro 
grandes estabelecimentos, accessíveis somente ás doentes ricas, “onde se pode praticar 
hidroterapia em grande escala e nos quais os histéricos são numerosos”(p.29). 

Charcot termina a aula informando aos alunos que muitos reprovam a separação de uma 
jovem histérica de sua família, que as mães ficam inconsoláveis mas que ele sempre responde: “A 
senhora sabe por quanto tempo as jovens bem educadas choram de saudade da mãe? Algumas 
não choram, outras choram por uma hora. Tenho anotações sobre isso”.( p.30). 

Paralisia Histero-traumática Desenvolvida pela Sugestão -24 de janeiro de 1888 (pp.31-38) 
Charcot realiza experiências de hipnotismo com as doentes consideradas  “histéricas 

hipnotizáveis”, porque estas apresentam, conforme acredita, o fenômeno que denomina de grande 
hipnotismo, aquele no qual a idéia de simulação se dissipa.  “São elas a um só tempo 
hemianestésicas e histero-epilépticas. Seus ataques são o supra sumo do gênero” (p.32) 
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Grande Histeria ou Histero-epilepsia - 7 de fevereiro de 1888.(pp.39-47). 
É trazida para sala de aula uma doente que, após 

uma queda, sofreu uma contratura do membro inferior direito, 
deixando o seu pé torto.  

Para Charcot é freqüente acontecer, nas histéricas, a 
ocorrência de uma contratura logo após um traumatismo.   
Acredita existir uma correspondência entre contratura e 
crises nervosas, embora as primeiras não ocorram em 
pessoas que costumam ter ataques.  
Propõe causar um ataque como meio terapêutico, e sugere 

tirar proveito da existência de pontos histerógenos no corpo do doente. No caso apresentado ele 
identifica “vários desses pontos, um localizado nas suas costas, um sob o seio esquerdo e outro 
no membro inferior” (p.40).   
Considera o ataque da grande histeria como aquele que “se produz com esmero, obedecendo as 
suas várias fases. A primeira seria a denominada “epileptóide, tão pouco diferente do verdadeiro 
ataque epiléptico, que a nomearam doença histero-epiléptica, embora nada tenha em comum com 
a epilepsia “ (p.40), e esta fase se  subdivide em um período tônico e outro clônico, com seus 
devidos movimentos, as saudações e o arco de círculo. Finalmente a crise desemboca na fase da 
alucinação, que apresenta ora sinais de pavor ora de alegria, de acordo com  o espetáculo que 
acredita ter diante dos olhos. Mas o ataque poderia, também, não obedecer a tal seqüência e até 
ter  início com as alucinações. 

A aula prossegue com a realização de um exercício prático. Um dos médicos toca a ponta 
histerógena, situada sob o seio esquerdo da paciente e, imediatamente, o ataque começa. A crise 
é observada e comentada por todos. Charcot propõe, ainda, pressionar a região ovariana da 
doente para verificar se ela é ovariana e assim o ataque poderia ser interrompido.  Informa, 
entretanto aos seus discípulos, que se a doente for epiléptica nada ocorrerá com a compressão do 
ovário, “ o que demonstraria uma diferença existente entre a histero-epilepsia e a epilepsia.  Esta 
doença “não apresenta uma dependência ovariana, ao passo que na primeira notamos 
exatamente o oposto.  O ataque se interrompe sob a influência da pressão.”(p.42).   Outra 
diferença que estabelece entre a epilepsia e o que denomina histero-epilepsia diz respeito às 
características do ataque.   Na primeira pode ocorrer uma crise com ataques em série, “cujas 
fases se encaixam” (p.42) e nestes casos levam, freqüentemente, à morte.  Na histero-epilepsia, 
ao contrário, os ataques podem se suceder durante um, dois, três dias sem perigo para o 
doente.(p.43p). 

Para Charcot existe um mal entendido, fora da França, quanto às particularidades das 
duas doenças.  Geralmente, os ataques histero-epilépticos seriam percebidos como epilépticos. 
(p.42). 

Dando continuidade aula prática, Charcot  pressiona , novamente, o ovário da cliente e 
verifica-se que o ataque histero-epiléptico se reproduz.  A doente grita “Mamãe, estou com medo”.  
E outra diferença da epilepsia se manifesta, afirma o professor, pois “ A epilepsia é silenciosa “ 
(p.43). Mas pode ocorrer que uma doente seja, ao mesmo tempo, histérica e epiléptica (quando se 
é epiléptica se dizia possuir o “mal comicial”).  

Charcot, lembra, mais uma vez, que o brometo de potássio “embora tenha ação mais ou 
menos paliativa nos acessos de epilepsia, é absolutamente inútil nos ataques” (p.47). E 
terminando a aula reafirma que a grande histeria não é a epilepsia. É na hereditariedade que a 
união dessas duas doenças acontece.  Um histero-epiléptico pode engendrar um epiléptico e vice-
versa.  E é preciso “dizer que tanto um como outro podem engendrar maníacos ou vesânicos. 
Lembro,mais uma vez que a árvore neuropatológica tem numerosos ramos e cada um deles pode 
dar diferentes frutos.(p47). 
 
Dois Casos de Paralisia Histero-traumática –27 de março de 1888. (pp.49-51). 
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Charcot dá inicio a aula afirmando que as afecções histero-traumáticas têm, na maioria das 
vezes, características particulares que permitem o seu reconhecimento. 
Apresenta uma jovem doente, “que trabalha no serviço”, é conhecida como L., possui uma 
“amiotrofia” no seu lado direito e é, segundo ele, uma histérica clássica. 

Descreve para os alunos o acidente que vitimou a paciente, nas máquinas do serviço de 
eletrização, e que deixara a sua mão esquerda, num primeiro momento, entorpecida e depois 
paralisada na região do punho e dos dedos.  Mas o que parecia mais interessante, neste caso, 
para o professor médico é que a hemianestesia que possuía do lado direito teria desaparecido 
nessa mesma hora.“A transferência da sensibilidade pode, portanto se produzir em seguida a um 
traumatismo”.(p.50).   

Charcot vai propor, como solução, uma cura por sugestão, utilizando a hipnose, já que L. é 
uma hipnotizável.  Afirma que um método semelhante de cura já havia sido utilizado numa outra 
histero-epiléptica do serviço, a L., uma grande histérica, que possuía uma insensibilidade no pé 
direito e que num grande ataque de fúria dera um pontapé, com pé esquerdo, no aquecedor da 
sala sob o pretexto de que ele não esquentava.  Seu pé imediatamente ficara pendente e 
insensível, ao mesmo tempo em que o direito recuperava a sua sensibilidade.  Esta moça fora 
curada da última paralisia pela sugestão em estado sonambúlico provocado.     
 
 Paralisia Histero-traumática no Homem – 17 de abril de 1888. 

Apresenta aos alunos um operário, de 46 anos, montador de peças de bronze, que sofrera 
um acidente na mão esquerda ao manejar uma máquina.  Informa que o trabalhador, logo após o 
acidente, sentiu um entorpecimento na mão, apresentando inchaço e equimoses no punho e nos 
dedos.  Quatro dias depois, quando o inchaço e as equimoses desapareceram, ele percebeu que 
a mão pendia e não podia mexer os dedos.   Apresentava, segundo Charcot, uma paralisia motora 
e sensitiva, tipicamente histérica.  

E, pesquisando os “estigmas” do doente, percebe que ele apresenta um estreitamento 
concêntrico duplo no campo visual, típico fenômeno histérico e “um escotoma central para as 
cores nos dois olhos” (p54) característica esta do alcoólico.  O exame visual realizado revelou a 
presença  tanto da histeria como do alcoolismo. 

Segundo Charcot,  histeria e alcoolismo se associam com freqüência, sendo que o 
segundo  pode ser considerado o agente que provoca o surgimento do primeiro. “ Sua paralisia é 
uma paralisia alcoólica”  (p.55). 
 
Histeria e Degenerescência no Homem- 12 de março de 1889. (p.57-67) 

Charcot apresenta aos seus alunos duas criaturas que, segundo ele, são “passíveis de 
mobilizar a compaixão, pois ambas representariam a fatalidade hereditária. Afirma que são 
degeneradas, desequilibradas, fracas intelectual e moralmente, em especial uma delas que teria 
cometido inúmeros delitos. Informa que ambas são analfabetas e “ em razão as suas famílias não 
pertencerem às classes privilegiadas, são desclassificadas” (p.57). Nenhuma delas tem domicílio 
fixo e exercem” atividades duvidosas, suspeitas. A primeira é um saltimbanco e se diz artista mas 
sua arte consiste em bancar o “homem selvagem” nas feiras. 

Continua a aula informando que esses “dois joões-ninguém” apresentam marcas evidentes 
de possuírem uma diátese histérica: ataques e estigmas permanentes. E indagando onde a 
histeria se aninha, responde “na classe operária, nos artesãos (...) e é preciso procurá-la ainda 
sob os andrajos desses desclassificados, desses mendigos, desses vagabundos; nos depósitos 
dos mendigos, nas penitenciárias, nos cárceres” (p.58).  Aponta para a existência do grande 
número de histeria viril. 

Charcot, dando prosseguimento à aula, apresenta L., como um homem, de 48 anos, 
coberto de  várias tatuagens no corpo.  Apresenta uma “cruz de honra” no braço esquerdo onde 
pode se ler: morte aos guardas. No tronco uma figura de mulher vestida que o doente diz ser: A 
Noite.   No braço direito o desenho de um homem em trajes de mosqueteiro, que aparentemente 
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representa o diretor da colônia penitenciária.   Ressalva que tais tatuagens não devem ser 
desconsideradas pelos médicos, porque comportariam um importante teor simbólico, apontariam 
para determinadas características de seu estado mental. 

Para Charcot, sua fisionomia “embrutecida, estúpida, carrancuda e mesmo feroz” (p.58) 
lembra vagamente a do animal feroz, personagem que representa, atualmente, nos circos.  
Afirma ser ele “terrível”, tendo mesmo cometido várias faltas graves quando foi  punido pela lei 
militar, melhorando desde então. Sua memória era fraca e confusa, pouco  podendo informar 
sobre os seus antecedentes, mas através de documentos recebidos, Charcot idz poder afirmar 
que não existiria na sua família antecedentes nervosos, entretanto, sua mãe e sua tia teriam 
morrido de reumatismo articular o que, para o professor de Salpetrière, poderia contribuir  para o 
desenvolvimento hereditário das afecções neuropáticas.  

L., aos 12 anos, sofrera de febre tifóide, origem da sua fraqueza intelectual e amnésia, e 
razão porque teria esquecido  tudo que aprendera na escola. “Aliás, sempre gostou de 
vagabundear: corria pelos campos e evitava, tanto quanto possível, ir ao colégio” (p.59).  Entrou 
para a Marinha aos 18 anos “já que não podia aprender uma profissão, onde prestou, sem 
dificuldade,( grifo meu) 6 anos de serviço. Estava para ser dispensado, como assegura o próprio 
L., quando numa discussão com um ajudante jogou-o ao mar.  Foi condenado à morte, sendo que 
sua pena foi comutada para dez anos de trabalhos forçados na Argélia e na Nova Caledônia.  
Após conquistar a sua liberdade teria vivido anos “marcados por inúmeros incidentes patológicos” 
(p.60) que, segundo o professor, deveriam ser enfatizados.  Gastava o seu soldo em bebida, 
conviveu com delírios noturnos, e com crises nervosas convulsivas. 

Teve que deixar o ofício de pedreiro, ao qual se dedicara, porque “tornou-se fraco do lado 
direito”.  Nessa época passa a freqüentar aulas que ensinavam truques de saltimbancos, 
aprendendo a engolir espadas de fogo e a comer vidro moído.  Tem desempenhado, ultimamente, 
o papel do homem selvagem, aparecendo dentro de uma jaula a rugir e comer carne crua. 

Charcot, chamando-o de “terrível canibal” afirma que ele é um histérico apresentando 
nítidos sintomas da neurose histérica: “hemianestesia direita quase absoluta de todos os modos 
de sensibilidade, perda da sensibilidade muscular no membro superior direito, perturbações 
sensoriais”(p.62).  Suas convulsões apresentam as seguintes auras: “o doente se queixa de dor 
de cabeça, confusão no espírito, tristeza, sente as têmporas latejarem e zumbido nos ouvidos 
“(p.62). 
Em seguida ele cai e sobrevêm, segundo Charcot, convulsões epileptóides, primeiro tônicas 
depois clônicas; seriam , para Charcot,  ataques histero-epilépticos que “só podem ser 
distinguidos do acesso comicial por serem precedidos de uma aura característica, mais ou menos 
prolongada em que, segundo uma regra da qual existem exceções, a mordida da língua e a 
urinação involuntária estão ausentes” (p.63). 

Entretanto, continua o professor, segundo informações colhidas junto ao doente, esses 
ataques são alternados com acessos que se assemelham bastante à imagem clássica do ataque 
epiléptico: “maior ocorrência à noite, início sem pródromos, mordida da língua, urinação 
involuntária, estertor prolongado, estupidez ao sair da crise.   Assim, trata-se da coexistência da 
histeria e da epilepsia, designada como histero-epilepsia de crises separadas”(p.63). 

Charcot termina a apresentação do caso afirmando que a “infeliz criatura sem inteligência, 
sem memória e sem julgamento, moralmente fraca e emotiva (...) traz o selo da degenerescência 
mental, tal como Morel a compreendeu. (...) O nosso doente esteve sob o golpe de impulsos 
mórbidos, que não raro o impeliram a realizar atos delituosos. Depois, entregue a si mesmo, levou 
uma vida errante, vagabunda, exercendo atividades tão-somente confessáveis. (...)  Sob a 
influência do agente provocador do álcool, a histeria irrompeu com ataques e os estigmas que lhe 
são próprios, e talvez pelas mesmas razões, a epilepsia com os acessos que a caracterizam.” 
(p.63).  E tais acontecimentos haviam se encadeado segundo as leis de um determinismo 
implacável.  O médico nada mais poderia fazer nesse caso a não ser tentar obter a admissão do 
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“infeliz homem selvagem num asilo onde encontrará proteção contra seus próprios desvios, ao 
mesmo tempo em que será impedido de fazer mal aos outros”(p.64). 

O segundo caso clínico  apresentado na aula é o de um homem de 24 anos, “um pobre 
diabo” histérico, que apresenta  a deformação congênita de dois pés aleijados e com marcas de 
escrófula ( tuberculose ganglionar linfática com supuração e fistulização) no pescoço.  Sua 
inteligência é fraca, jamais aprendeu a ler.Gagueja muito quando fala, entretanto, “tudo flui sem 
tropeços” quando canta, atividade através da  qual sobrevive. Dorme aqui e acolá, em lugares 
imundos, não come o suficiente para satisfazer a sua fome.  “Mas é um rapaz calmo, arrumado, 
resignado, benevolente e, me parece, inofensivo”(p.65). 

Eis a sua história de vida, prossegue o professor. Seu pai, que sobrevivia colhendo 
cogumelos nos bosques, gaguejava muito e era “um bêbado abominável, um malvado que 
espancava os filhos e a mulher”. Esta, muito nervosa, morreu durante a guerra franco-prussiana, 
quando R. passa a sobreviver mendigando até ser internado em Mettray. Sofre, aos 5 anos, uma 
queda com perda de consciência por uma hora,  nunca conseguiu aprender nada. 

Quando sai do asilo sobrevive do “triste ofício de cantar”, vivendo sempre na miséria. Há 
dez meses manifestou-se uma depressão física “e foi sob a sua influência que, com a ajuda da 
predisposição hereditária, a histeria apareceu”(p.66), caracterizada pelos seguintes sintomas: 
presença de uma hemianalgesia esquerda, estreitamento do campo visual do lado direito, 
testículo esquerdo sensível, paladar e olfato enfraquecidos. Charcot enfatiza que “R. não é um 
libidinal, de modo algum é pertubado pelos desejos carnais e teve relações sexuais apenas uma 
vez”(p.66).  Apresenta um ponto histerógeno na cavidade ilíaca direita que pressionado determina 
os fenômenos da aura. 

O seu primeiro ataque ocorreu em junho de 1888 quando ele não estava emocionado, nem 
apavorado, nem contrariado.  Seus ataques são clássicos, precedidos de uma aura, com período 
epileptóide curto, sem perda de consciência completa. Não há grandes movimentos, a não ser um 
nítido esboço de arco em círculo. Não há atitudes passionais. Ultimamente surgiu uma atrofia 
muscular na perna e na coxa esquerda. 

O expositor termina a aula concluindo: “este caso evidencia que, ao lado dos agentes 
provocadores da histeria, como as perturbações morais, os traumatismos, as intoxicações, deve-
se inserir a miséria, com toda a sua dureza, com toda a sua crueldade” (p.67). 
 
SEGUNDA PARTE 
A fé que cura (1892) – pp.71-87 

Charcot acredita que o tema da cura pela fé, aquela que ocorre quando os demais 
remédios não surtiram efeito, deveria interessar a todos os médicos já que o objetivo do seu ofício 
é, primordialmente,  o de curar doentes.  
Segundo o autor, tal questão deveria ser percebida com pertencendo à ordem científica, 
participando de uma categoria de fatos que não escapam à lei natural das coisas. O milagre 
terapêutico, afirma ele, tem seu determinismo, leis que presidem sua gênese e evolução.  
È primordial que se considere, em primeiro lugar o fato de que o milagre sempre existiu nas mais 
variadas civilizações e religiões  apresentando  duas características notórias: é engendrado por 
uma “ disposição específica do espírito do doente assim como  por uma confiança, credulidade, 
sugestionabilidade constitutivas da cura pela fé. “(p.72). E só ocorrerá em casos cuja cura não 
exige qualquer outra intervenção, “salvo a potência do espírito sobre o corpo” (p.72).    

A ciência já comprovara, afirma Charcot, que a cura  repentina das convulsões e paralisias 
não eram milagres, como antes se acreditava,  mas se devia à origem histérica desses 
fenômenos.  Acredita que quando se venha a comprovar, como ele e demais médicos acreditam, 
a origem histérica dos tumores e das ulcerações sua cura também deixará de ser percebida como 
milagrosa.  
A cura pela fé religiosa e leiga obedece a uma mesma operação cerebral, produzindo os mesmos 
efeitos. O importante é que se perceba o segredo do mecanismo que cura pela fé. 
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Lembra, o autor, que a fé que cura, desde a época dos gregos, ocorre, geralmente, nos 
santuários, arquitetonicamente similares, e obedecem ao cumprimento de um mesmo ritual, “ das 
mesmas práticas propiciatórias” com características iguais, sejam cristãos ou pagãos, que levam a 
auto-sugestão.   
Charcot afirma que a cura se dava, geralmente, em doentes convulsionários. Relata o caso de 
uma moça que após um tombo do cavalo, formou-se no seu seio um tumor, diagnosticado como 
um “cancer”. Quando já se encontrava à morte, sua mãe “procura uma virtuosa mulher de 
Nanterre, a quem encarrega de dizer, em  nome da filha, uma  novena no túmulo de François de 
Paris, encostando ali, uma de suas camisas.  Deveria trazer-lhe  um pouco da terra santa colhida 
junto ao sepulcro.” (p.82) Quando a menina  veste a camisa, começa a sua cura...o edema 
começa a desaparecer (82) . 

Para o autor, a cura pela fé ocorre em pessoas e doenças específicas, naquelas em que o 
espírito exerce uma influência sobre o corpo. Os histéricos apresentariam um estado mental 
favorável, “pois são, acima de tudo, sugestionáveis”( p.87). 
 
Os “demoníacos convulsionários” de hoje (pp.89-109). 

Os autores se propõem a descrever a grande neurose, como ela era então observada, “ e 
mais particularmente o grande ataque convulsivo, uma das suas principais manifestações.” (p.89). 
Para eles vários estados mórbidos, como a histeria, a epilepsia e a hipocondria costumavam ser 
dissimulados em casos de possessões. A histeria, entretanto, de “todas as afecções 
nervosas”(p.89) teria sido a que desempenhara o principal papel nas dissimulações e as suas 
contorções e agitações serviram de modelo para os antigos demoníacos, representados pelos 
artistas. 

Afirmam que é possível se reconhecer fases nítidas na grande histeria e que “onde outros 
autores só viram desordem e confusão” (p.89), percebem prevalecer “uma regra fixa e imutável” 
(p.89). A variação que pode ocorrer,acreditam, seria o resultado da  predominância ou a 
atenuação de um ou muitos períodos que a compõem. Dentre essas variações a que lhes 
chamou, particularmente, a atenção foi aquela, designada por eles, “de ataque demoníaco, onde 
se encontram os possuídos de hoje.”(p.89). 

Lembram que cada dia mais se comprova que a histeria não se restringe ao sexo feminino. 
“Rapazes, homens de qualquer idade, entre eles operários, motoristas, cuja natureza intelectual é 
limitada e cujo exterior nada tem de efeminado, podem se tornar presas de grande neurose”(p.8) 

As semelhanças são grandes entre os sintomas de um e outro sexo, afirmam, pequenas 
diferenças serão apontadas. 

O ataque histérico é precedido de sinais que, algumas vezes, aparecem com dias de 
antecedência e permitem aos doentes prever a crise. Quando o doente é uma mulher, “sente mal 
estar, inapetência, e por vezes vomita  Torna-se taciturna, melancólica ou, ao contrário, é tomada 
por extrema excitação”(p.91).  São freqüentes as alucinações visuais, como visões de “animais, 
gatos, víboras, corvos”(p.91).  Já a aura histérica que antecede, imediatamente o ataque 
apresenta os “ seguintes fenômenos que seguem esta ordem: dor ovariana, irradiações em 
direção ao epigástrio, palpitações cardíacas , sensação de bolo histérico no pescoço, zumbido nos 
ouvidos, sensação de marteladas na região temporal, obnubilação da visão” (p.91). 
Identificam o ataque histérico possuindo quatro períodos ou fases, que são: 

O primeiro período epileptóide, :” que se assemelha a ponto de confundir ,ao ataque da 
verdadeira epilepsia, se subdivide em três fases: a  tônica, clônica depois a resolução.” (p.91)As 
duas primeiros não duram mais de um minuto, sendo que a última pode se prolongar até três 
minutos. 
  “A fase tônica se inicia com alguns movimentos circulares dos membros, acompanhados 
de perda de consciência, interrupção momentânea da respiração, palidez, sucedida por 
vermelhidão do rosto, inchaço do pescoço, convulsão dos globos oculares para o alto, deformação 



 10 

do rosto.  Essa fase tônica termina com a imobilização tetânica doe todo o corpo (...) Os lábios 
espumam.(p93). 
 Na fase clônica, “ os membros retesados têm breves oscilações, (...) os músculos da face 
distorcem horrivelmente a fisionomia.”(p.93). Na resolução “ o rosto fica inflado e babado, os olhos 
permanecem fechados e todos os músculos relaxam.(p93). 

O segundo período, o das contorções ou “clownismo” é aquele em que os doentes, em 
vários momentos, mostram uma surpreendente força muscular, sendo que nos homens “esse 
período alcança um grau de violência que ultrapassa tudo o que se pode imaginar”(p.95).  

O terceiro período, o das atitudes passionais. 
 
Os extáticos 

Os autores consideram o êxtase histérico como uma forma 
do grande ataque, um fragmento do terceiro período desse 
fenômeno. 
Estabelecem as diferenças entre a convulsão demoníaca e o 
êxtase histérico. A primeira costuma apresentar um conjunto de 
sinais bem definidos, enquanto estes são muito frágeis no êxtase 
histérico. Afirmam que  dificilmente dois estáticos se parecem. 
Os autores exemplificam algumas representações pictóricas do 
êxtase místico como aquele do afresco de Sodoma, na Igreja de 
S.Domenico em Siena, de S.Catarina, ou o da Imaculada 
Conceição de Murilo e da Escola Espanhola. Suas expressões, 
afirmam os autores, inspiram-se nas pessoas histéricas, mas sua 
figura expressa racionalidade tentam reproduzir sentimentos, 
pensamentos.   Já as figurações demoníacas caracterizam-se pela representação de contorções 
estranhas, deformações de traços que não respondem à nenhuma idéia, a nenhum sentimento. 
 


