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A responsabilidade pelo nascimento da psicanálise rotulou de tal forma Sigmund Freud que os seus estudos pré-

psicanalíticos são muitas vezes omitidos, propositadamente ou não, dos programas e cursos sobre a sua figura. É abissal a 

diferença de artigos, livros ou teses académicas que se debruçam sobre a psicanálise/metapsicologia freudiana 

comparativamente às que estudam o restante universo científico de Freud, nomeadamente as investigações histológicas, 

farmacológicas, embriológicas e neurológicas. Este dado torna-se particularmente relevante se se considerar a não inclusão 

da maioria desses textos na edição alemã das Gesammelte Werke nem na respectiva tradução inglesa de J. Strachey, a 

Standard Edition, por oposição dos herdeiros Ernst e Anna Freud. Neste sentido, e porque achamos importante para a 



própria compreensão da postura psicanalítica, apresentaremos e discutiremos uma dessas vertentes mais “ocultas” de 

Freud, nomeadamente a interpretação dinâmica para o funcionamento das afasias sugerida em Zur Auffassung der 

Aphasien. Tentar-se-á mostrar, por um lado, o carácter revolucionário da proposta freudiana em comparação com o 

panorama médico e neurológico do séc. XIX (que era versado, essencialmente, numa leitura localizacionista, patenteada por 

autoridades como Charcot, Wernicke, Lichtheim ou Broca), e, pelo outro, expor algumas das continuidades resultantes 

dessas investigações que foram então transportadas, como maior ou menor reconfiguração conceptual, para o posterior 

edifício psicanalítico.
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