
Mestre Charcot e seu avesso ou, a histeria é traumática 

Ricardo Azevedo Pacheco 

  

  

“Para que haja retorno, de fato, é preciso 

inicialmente que tenha havido esquecimento, não 

esquecimento acidental, não encobrimento por alguma 

incompreensão, mas esquecimento essencial e 

constitutivo. O ato de instauração, de fato, é tal em sua 

própria essência, que ele não pode ser esquecido. O que o 

manifesta, o que dele deriva é, ao mesmo tempo, o que 

estabelece a distância e o que o mascara” (Foucault, 

1969) 

  

Os nomes de Charcot e Freud relacionam-se às idéias de nascimento e 

origem do pensamento psicanalítico. Mais precisamente, este nascimento é 

relacionado ao deslocamento verificado entre a posição em que Freud chega a 

Paris em 1885 e aquela que lhe foi possível construir diante do nome 

de Charcot e de sua obra sobre a histeria. Lembremos: Freud chega à França 

como estudante e em Viena funda a psicanálise. Seria mesmo assim? Viena é 

também o endereço da correspondência com Fliess, o que impõe constatar que 

a transferência estava e está no começo da psicanálise. (Roudinesco, 

1986) Freud-Charcot e Freud-Fliess não de superpõem e é necessário ao 

menos discriminar estes dois pares, ou estes dois Freud para situar um 

primeiro tempo da psicanálise. Neste texto nos interessamos mais pelo 

primeiro dos dois pares.[1] 

A linearidade é cabível ao se introduzir uma história. Alguns 

comentadores identificam a relação Freud-Charcot como uma relação de 

filiação. Vejamos como ela é escrita por Freud. Freud foi o único a redigir em 
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1893 um obituário dedicado à Charcot. Nenhum texto similar foi feito na 

França pelos seus alunos e assistentes. Alguns inclusive receberam convites 

de periódicos para que o fizessem (Roudinesco,1986), mas nenhum escreveu 

em homenagem ao seu nome no ano de sua morte. Ao contrário, no texto de 

Freud Charcot é elogiado como clínico cuja argúcia do olhar era proporcional 

à capacidade de descobrir coisas novas; como mestre nos campos da 

neuropatologia e neurologia, um mestre capaz de cativar uma legião de alunos 

em suas lições abertas; como cidadão francês dotado de imenso repertório 

cultural e como aquele que, ao constatar o esgotamento da pesquisa anátomo-

patológica, pôde resgatar a histeria do enquadre religioso e do descrédito 

médico conferindo-lhe o estatuto de objeto de investigação médico-científica. 

Ainda segundo Freud, as investigações de maior alcance do mestre 

da Salpetriére foram aquelas dedicadas às neuroses traumáticas. Este capítulo 

do percurso de Charcot é destacado também por outros (Quinet, 2003; Trillat, 

1986; Roudinesco, 1986), o que não é aleatório pois ao falar sobre a 

ocorrência das neuroses traumáticas é que Charcot mais claramente concebeu 

a possibilidade de um pensamento desvinculado da consciência. Algo mais ou 

menos assim: Uma histérica dá um tapa em seu filho. Segue-se uma paralisia 

ou similar. O trauma é o tapa, sua ardência, a parestesia na mão. Acontece que 

é um tapa dado por uma histérica, cuja predisposição implica num estado 

funcional do cérebro bastante peculiar em que, como na hipnose, apenas a 

representação do tapa prevalece, desligada de todas as outras que estão 

adormecidas. O sintoma é fruto do poder aumentado desta idéia prevalente. 

(Charcot, in Quinet, 2003) 

Logo após este comentário sobre a fecundidade da observação 

de Charcot sobre os sintomas histerotraumáticos segue-se no texto de Freud 

uma das suas poucas críticas e a mais explícita. Para Freud as teorias 

etiológicas de Charcot necessitariam em breve de um meticuloso exame 

e “algumas retificações”. Freud está criticando a supervalorização 



de Charcot à hereditariedade como principal e mesmo exclusiva etiologia para 

os distúrbios nervosos. 

O estágio na Salpetriére, apesar de curto (6 meses) e mal-pago, foi 

decisivo. No relatório à faculdade de medicina quando do retorno de Paris 

(1886) (Freud, 1886 Obras completas vol I) Freud atribui ao precário 

funcionamento dos laboratórios da Salpetriére o desestímulo e sua desistência 

da pretensão inicial de pesquisa em torno das “(...) atrofias e degenerações 

secundárias que se seguem às afecções do cérebro nas crianças” (Freud, 

1886) (Vol I Obras Completas). Ele confessa em mais de um texto e numa 

carta dirigida à Martha que foi o encantamento exercido pela figura e pelo 

ensino clínico de Charcot o responsável pelo desvio. Este termo 

“encantamento”, retorna em vários outros textos e indica a posição de Freud 

na relação Freud-Charcot. Freud era parte da audiência das consultas públicas 

do mestre. 

Em relação à clínica de Charcot vale a pena tecer alguns comentários. É 

certo que ele era neurologista. Mas também é certo que 

a Salpetriére carregava a história e a tradição de Pinel. É também Freud em 

1893 quem estabelece uma relação entre ambos. Ele reputa ao gesto 

de Charcot com a histeria, uma repetição do gesto de Pinel com os alienados 

no início do século XIX na mesma instituição. Gesto “libertador”, cuja contra-

face aprisionante foi bem apontada por Foucault. Pinel fez-se incluir no 

campo médico os distúrbios da alienação mental, dissecando-a com seu 

método clínico. Com isto, ao mesmo tempo em que estabelecia o estatuto da 

alienação mental e propunha um método para sua observação fundou também 

a corporação dos futuros psiquiatras: os alienistas. O traço distintivo alienados 

/ não-alienados permitiu a separação entre os casos internados devido à 

intervenção da jurisprudência (verdadeira mãe da psiquiatria) e aqueles que 

doravante seriam da alçada da responsabilidade médica e também outra 

separação, entre alienistas e neurologistas. 



Para realizar esta última foi preciso que Pinel tivesse colocado 

inicialmente num segundo plano a questão da organicidade e priorizado 

a  descrição minuciosa dos distúrbios do intelecto e da vontade que se 

manifestavam no exterior com mudanças do comportamento. Pinel organizou 

a nosografia e o campo de saber psiquiátricos. Trata-se do método clínico 

clássico e de uma primeira psiquiatria. Deixemos Pinel enunciar seus 

princípios: 

  

“Não se poderia compreender o conceito mesmo de alienação se não 

se enfoca a causa que mais freqüentemente a provoca, quero dizer, as paixões 

violentas ou exasperadas pelas contradições.” (Pinel, 1809 in Pessotti, 1994) 

  

“Seria equivocado considerar a alienação mental, objeto particular 

deste trabalho, perdendo-se em nebulosas discussões sobre a sede do 

intelecto e a natureza das lesões, assunto obscuro e impenetrável.” (Pinel, 

1801 in Pessotti, 1994) 

  

“A alienação mental exige o trabalho atento de autênticos 

observadores para sanar a desordem em que se encontra” (Pinel, 

1801 in Pessotti, 1994) 

  

A histeria foi um rebotalho, um resto desta separação que mudou a 

distribuição e a circulação dos doentes na Salpetriére a partir do início do 

século XIX. Oitenta anos depois Charcot, neurologista, ficou responsável por 

uma enfermaria onde residiam casos de neurose. Por “verdadeiras neuroses” 

definia-se um gênero de patologia em que haviam sofrimentos nervosos 

evidentes, ( sem os furores e desvairios da alienação) sem lesões, ou seja, 

quadros funcionais. O que não era alienação, não era psiquiátrico e na histeria 

abundavam as marcas corporais. Charcot tentou fazer caber este resto para que 



fosse neurológico. Não foi possível.Babinsky, emérito neurologista, discípulo 

dileto de Charcot e seu sucessor encarregou-se de expulsar definitivamente a 

histeria, fundamentando uma semiologia neurológica que é a que se mantém 

até nossos dias. (Babinsky in Saurí, 1984) 

Interessante constatar este movimento da neurose histérica. Rejeitada 

por Pinel, expulsa como ptiatismo por Babinsky, ela também não veio a 

posteriori encontrar sua morada na casa da psiquiatria. Seguindo um destino 

em que sempre se situou, por assim dizer como uma “neurologia de base 

incompreensível”, assim que a psiquiatria pôde postular-se como neurociência 

nivelando-se à “prima rica”, ela apagou ambos os termos –neurose e histeria – 

de sua classificação diagnóstica. Mas isto já é outra história. 

No setor das neuróticas de Charcot agrupavam-se histéricas e 

epilépticas indistintamente. Ausência de lesões orgânicas, convulsões 

generalizadas - seus traços comuns. A distinção das espécies de ataques foi a 

primeira tarefa empreendida por Charcot. Sucessivamente ele passará a 

individualizar as constelações histéricas de sintomas crônicos: 

paralisias, paresias, anestesias, reduções de campo visual ou acuidade auditiva 

dentre outros. De maneira totalmente “pineliana” ele empreendeu a descrição, 

separação e desenho do “tipo” histérico, recortando-o com um minucioso 

olhar clínico da indócil histeria dos antigos e transformando-a numa doença 

como as outras. Sua obsessão por este “tipo” era notória. Produzi-lo e 

reproduzi-lo era certamente o principal trabalho de suas internas, exemplo 

máximo da “Grande Histeria” e em pouco tempo exemplo máximo de 

“Grandes Hipnóticas”. 

Vale salientar este movimento em torno do qual se organiza o olhar 

clínico de Charcot praticado em suas lições de terça-feira. Ele também não 

passou desapercebido para Freud. No prefácio que Freud escreve para a 

tradução das “Leçons du Mardi de la Salpetriére” (Freud, 1892-94), sua 

condição de estudante e tiete é confessa. O encanto dessas consultas 



ambulatoriais abertas ao público devia-se ao fato delas serem“improvisadas”. 

Conduzindo-se diante de um paciente desconhecido e de uma audiência de 

alunos, Charcot expressava seus pensamentos em voz alta e examinava o 

doente comparando-os no dizer de Freud a seu“acervo” – casos que guardava 

na memória – ou casos que Charcot convocava posteriormente de seu “museu 

vivo” – a enfermaria da instituição –. 

A partir deste acervo Charcot conduzia seu diagnóstico de maneira 

eminentemente especular. Freud diz: “A discussão restante refere-se às 

peculiaridades clínicas do caso”. Deixando a particularidade para depois do 

diagnóstico, Charcot descobria o novo para re-conhecer seu tipo. O resto eram 

as “formes frustres”. Em outras palavras, Charcot via sem olhar, ou olhava 

para não-ver. Nestas discussões, em que Charcotcaminhava do particular para 

o universal, abordando temas históricos e culturais de grande envergadura, 

Freud reconhece a transmutação imaginária que fascinava a platéia. A 

transmutação do professor em uma figura que se iluminava e ofuscava como 

todo-saber: 

  

“(...) era também nessas ocasiões que todos víamos a um só tempo, o 

mestre e o médico dando lugar ao sábio, cuja mente absorveu o grande e 

variado panorama das realizações do mundo (...)” (Freud, 1892-94, vol I pg 

200) 

  

Entende-se como a hipnose coube bem nesta tradição do olhar clínico. 

Ela fechava o circuito em que as histéricas mostravam a Charcot e ele via 

cegamente. Numa nota autobiográfica encontrada na análise e discussão do 

caso de Miss Lucy R. Freud comenta sobre a reação da paciente à construção 

que ele faz num certo momento do tratamento. Ele pergunta a Lucy: se afinal 

ela sabia todo o tempo que amava seu patrão por que não havia lhe contado 

desde o início? Ela lhe responde que na verdade, nunca quisera saber nada 



acerca daquilo e vinha se esforçando por tirar aquelas idéias da cabeça. 

Podemos ver aí um dos vários exemplos clínicos com os quais Freud forjou a 

teoria da contravontade histérica, da rejeição e posteriormente do recalque. 

Interessa porém o que ele testemunha na tal nota: apenas quem 

experimenta e reconhece em si mesmo a opacidade deste “não querer saber”, 

ou, o que dá na mesma, da insistência deste saber que não se sabe pode 

apostar na busca pela via da relação simbólica. 

  

“Jamais consegui apresentar uma descrição melhor do que esta do 

estranho estado de espírito no qual ao mesmo tempo se sabe e não se sabe de 

alguma coisa. É claramente impossível compreendê-lo, a menos que nós 

mesmos o tenhamos experimentado. Eu próprio tive uma notável experiência 

dessa natureza, que ainda está nítida em minha mente. Quando procuro 

recordar o que se passou em minha mente na época, só me lembro de muito 

pouco. O que aconteceu foi que vi algo que não se ajustava á minha 

expectativa; contudo, não permiti que o que vi perturbasse em nada meu 

plano fixo, embora a percepção devesse ter posto um paradeiro nele. Estava 

inconsciente de qualquer contradição quanto a este ponto. Tampouco estava 

consciente de meus sentimentos de repulsa, que, não obstante, devem sem 

dúvida ter sido responsáveis pelo fato de a percepção não ter produzido 

nenhum efeito psíquico. Eu estava sendo afligido por aquela cegueira de 

quem vê, que é tão surpreendente nas atitudes das mães para com suas filhas, 

dos maridos para com suas esposas e dos governantes para com seus 

súditos.”  (Freud, 1893, Estudos sobre a Histeria. Vol II Obras Completas pg 

136) 

  

Trata-se então nesta nota, do não-registro, da não assimilação de uma 

percepção cujo efeito seria perturbador para um plano fixo. Esta percepção 

perdida, não-integrada, ficaria amputada de seus efeitos psíquicos possíveis 



mas guardaria sua eficácia. Dialética da castração. Há que se notar entretanto, 

outro ponto da observação de Freud. Ela confirma a necessidade de que o 

analista deve estar ele próprio, em posição de reconhecer-se submetido à 

conjunção desta perda de visão, a este não-saber, para que os sintomas que 

analisa na sua clínica possam falar e ensinar algo. Talvez aí possamos também 

escutar e acolher o ensinamento a se retirar da prática hipnótica. 

Sabemos que Freud abandonou a técnica no caso de Emmy Von N. Há 

algum tempo já se sabia da parca eficácia da hipnose fora do meio hospitalar. 

Freud não considerava-se um bom hipnotizador e via com certa desconfiança 

o tratamento pela sugestão. Desagradava-o particularmente a necessidade de 

que o sugestionador fosse certeiro e imperioso em suas colocações. Ele havia 

aprendido em Nancy que para se colher efeitos da sugestão hipnótica estava 

prescrito ao hipnotizador que não duvidasse de suas próprias ordens. Coisa 

bastante complicada, convenhamos. Por outro lado, suas pacientes, que Freud 

visitava em casa ou recebia em seu consultório não eram grandes 

hipnotizáveis e colocavam-lhe, convenientemente, todo tipo de 

empecilhos.  (Freud, 1891, “Hipnose” 1892-93 “Um caso de cura pelo 

hipnotismo”). Entretanto Freud demorou mais para abandonar sua 

especulação teórica acerca do hipnotismo, tomando-o como objeto de reflexão 

em textos bem mais tardios. 

Destes tempos primordiais, o que se pode dizer é que Freud percebeu 

que o sono hipnótico não era muito diferente do sono normal e que o sujeito 

poderia mergulhar neste estado mesmo estando apenas parcialmente 

hipnotizado, ou seja, percebeu no estado próprio à hipnose algo de que o 

paciente poderia tirar proveito. Até então, quem mais tirava proveito da 

hipnose era o hipnotizador. Era bastante antiga e sólida a desconfiança 

popular em relação ao personagem dos magnetizadores. Foram bem 

freqüentes também os episódios de assédio sexual. Temia-se em suma que 



este Outro do hipnotizador poderia gozar com o hipnotizado. Isto deveria ser 

proscrito em se tratando do emprego médico da técnica. 

Os principais médicos que a reabilitaram na virada do século 

foram Charcot e Bernheim, em Paris e em Nancy. (em 1882 a hipnose entra na 

Academia das Ciências e em 1889 ocorre o Primeiro Congresso Internacional 

de Hipnotismo) Para tanto colocaram a hipnose em condições mais assépticas 

e com finalidades mais nobres, o que não quer dizer que não se beneficiaram 

com ela. Charcot beneficiou-se comprovando experimentalmente 

sua nosografia. Para ele não importava muito o que as pacientes diziam, 

importava a relação daquele quadro clínico ao seu “tipo”. 

  

“Charcot: Feche os olhos e procure pegar seu braço paralisado 

A doente: Não sei onde ele está, isso me irrita. 

Charcot: Ela não sente nada. Eu poderia torcer, ou melhor quebrar seu 

braço antes de despertar sua sensibilidade. Mas como os senhores podem ver, 

essas pessoas não são dóceis. 

A doente: Oh, não! 

Charcot: São muito difíceis de manejar e ao mesmo tempo bastante 

indulgentes. 

Assim, perda da sensibilidade muscular, perda completa da 

sensibilidade. Eis a linha circular que separa a parte insensível da parte 

sensível. 

Charcot: Vamos lá, mova os dedos. 

A doente resmunga. 

Charcot: Vamos lá, não mostre seu mau-humor. 

A doente: Ora essa, nos espetam e ainda querem que fiquemos 

contentes. 

Charcot (para o chefe de clínica): Desperte-a. 

Chefe de clínica: Ela está acordada. 



Charcot: Quando nos acostumamos com essas pessoas, sabemos como 

nos servir delas. Esses histéricos têm sua própria história. 

(Charcot, 1888 in Quinet, org, 2003, pg38) 

  

  

Bernheim, por sua vez lucrou com a hipnose impondo suas ordens com 

finalidades terapêuticas, realizando curas por sugestão. Para tanto era 

essencial que durante o transe o paciente silenciasse. (Freud, 1891) A hipnose 

não era prerrogativa das histéricas, mas um fenômeno psicológico universal, o 

que poderia ter produzido questões frutíferas quanto às teorias da 

degenerescência. No entanto, ao confiscar do lugar da hipnose, a fala do 

paciente, reinvindicando direitos autorais exclusivos para o sugestionador, só 

era possível em Nancy verificar a eficácia terapêutica do método e suspeitar 

que Charcot produzia os sintomas que queria. 

Freud abandonou ambas posições. Sua finalidade era mais investigativa 

do que demonstrativa, para tanto era necessário que o paciente a partir deste 

estado especial, pudesse dar seu testemunho pondo-se a falar. Esta mesma fala 

é que levaria o sujeito ao trauma  precipitante de seus sintomas, e daí um 

efeito terapêutico teorizado como descarga de energia acumulada. Método 

catártico, que permite aquilatar a distância tomada por Freud mas também 

perceber a peculiar cegueira que envolvia tanto Charcot quanto Bernheim. 

Eles não deixavam que seus planos fixos fossem perturbados. Ao 

hipnotizarem seus doentes encontravam a si mesmos às custas da amputação 

do gozo e em nome da produção do saber médico. 

O emprego experimental da hipnose por Charcot alinha-se às suas 

teorias sobre os pontos histerógenos: pontos de localização precisa no corpo - 

ovarianos, testiculares – que ao serem comprimidos, exerciam efeito à 

distância, produzindo ou cessando crises convulsivas. Pontos histerógenos e 

estado hipnótico natural ou artificial foram tomados sucessivamente para 



compor a fabricação do saber sobre os sintomas histéricos. Um provoca, o 

outro fornece o substrato mental onde o sintoma floresce ou cessa. 

Deslocando-se da compressão do corpo, para os estímulos elétricos; destes 

para o magnetismo do ímã e do magnetismo ao hipnotismo,“trata-se sempre 

da mesma coisa”. (Trillat,1991). A etiologia porém estava localizada alhures, 

na investigação das obscuras taras familiares e dos traços de degenerescência 

ancestral, segundo Charcot, muito encontradiços na anamnese das famílias 

histéricas. 

Freud nota em seu trabalho acerca da “Hereditariedade e a etiologia 

das neuroses” (1896) que a atenção dos médicos permaneceu “(...) 

deslumbrada pela grandiosa perspectiva” desta precondição etiológica. Vale 

ressaltar a atualidade da discussão sobre hereditariedade. Para Freud ela 

implica no abandono de qualquer esforço terapêutico pois constitui um a 

priori poderoso e inacessível. Esta foi a pista abandonada. Freud faz retornar o 

sexo como principal fator etiológico das modificações patológicas funcionais. 

A sexualidade, afirma categoricamente, é a “etiologia específica” e atua de 

modo traumático. Neste texto e em “Etiologia da histeria” (1896) Freud, 

interessado em localizar a experiência traumática pensada ali em termos de 

uma sedução vivida ativa ou passivamente na infância com um adulto, propõe 

fazer um corte na importância da hereditariedade e ampliar o escopo do 

diagnóstico de neuroses adquiridas. Com este corte Freud assume o caráter 

sexual implicado no trauma e sexual e inscreve-o numa relação. 

O trauma de Charcot não é o mesmo trauma de Freud. O trauma é a 

marcado pelo esquecimento, ao qual o instrumento da hipnose poderia dar 

acesso. Nestes primeiros textos de Freud as menções sobre o esquecimento 

são a pedra de toque para o esclarecimento do mecanismo psíquico dos 

sintomas. Seguindo os “Estudos sobre a Histeria” fica nítida a vitória do 

esquecimento diante das insistentes especulações de Freud. 

  



– “A senhora não sabe?” [pergunta de Freud a Emmy Von N.] – 

“Não.” – “Por que não?” – “Por que não?” – “Porque não posso 

saber!!” [resposta violenta e raivosa]. (estudos, pg 90) 

  

Impossível, mostrava-lhe a paciente. Impossível este saber sobre a 

origem, mostraram-lhe também Lucy e Khatharina. O possível, ao qual Freud 

apegou-se como um náufrago, eram as reminiscências, que não puderam, 

felizmente, obturar o impasse suscitado pelas constatações sobre a causalidade 

sexual.  Só assim fica claro que Freud teve razões para julgar infundada a 

perspectiva de rememoração pela hipnose. O oco do esquecimento fez sua 

partida e marcou seu ponto com a psicanálise. Marquemos este ponto de 

disjunção. A separação que Freud efetivou em relação à perspectiva clínica 

que quisemos circunscrever dá-se aí. O trauma está portanto, na origem da 

psicanálise e o estatuto que Freud pôde lhe conferir delimita seu campo. Que 

estatuto é este? O que mais Freud nos diz do trauma? Podemos abordá-lo por 

três vias pelo menos: 

Primeira: O trauma é esquecido, esquecimento parcial, pois o que foi 

esquecido retorna no sintoma por exemplo. Esta lembrança ou estas 

lembranças são evocáveis por sua conexão simbólica com diversos elementos 

da vida do sujeito. Ele se apresenta então causando todo tipo de transtornos, 

de desorganização. O efeito psíquico do trauma é bi-temporal, necessitando de 

dois tempos para ocorrer. Este efeito psíquico apenas acontece através de 

traços mnêmicos. 

Segunda: O trauma refere-se a uma cena. Em mais de um momento 

Freud nos diz que o que se repete no sintoma histérico é a alucinação da cena 

traumática. 

Terceira: Este esquecimento é também total, comportando a tal perda 

constitutiva. O trauma é lembrança do trauma. Esta discrepância é pensada 

também em termos que energéticos. O trauma é energia não-descarregada, 



comportando um acúmulo, um excesso. Este a mais presente no trauma e não 

passível de descarga completa se acumula, podendo então exercer uma “ação 

póstuma” (Freud, 1896, A hereditariedade e a etiologia das neuroses, pg 146). 

Ambos os registros: energia e memória não são assimiláveis mas um conduz 

ao outro. A economia do trauma obriga à produção de reminiscências. 

Desnecessário também o emprego terapêutico da hipnose pois existe uma 

compulsão própria ao tratamento. 

Uma ação póstuma. Não é isto que evoca a homenagem de hoje? Se 

assim for trata-se de homenagearmos o que há de traumático na psicanálise e 

que se atualiza através da referência ao nome de Freud. Não se lê Freud da 

mesma forma que se lê Charcot. Constatação óbvia? Lê-se Charcot por Freud 

e é por isso que se pode situar Freud, coisa feita por Foucault (1969), como 

fundador de discursividade. Lê-se Charcot para retornar à Freud. Não se trata 

porém de nenhum re-encontro, uma vez que ler Charcot por Freud significa 

encontrar o trauma, que é perda ms também marca da perda. O autor não é o 

indivíduo, a noção de obra não é unitária, delimitável pela cronologia ou 

proximidade ideológica, aproximando-se mais da idéia de escrita e por 

conseqüência, entre autor e obra não há descendência linear. Já 

os “fundadores de discursividade” (Foucault, 1969 pg 280) seriam uma 

categoria de autores cuja marca é a de terem produzido algo a mais, 

discriminadamente: “ a possibilidade e a regra de formação de outros 

textos” ou seja, convocam tal como o trauma,  a um retorno 
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